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1 JOHDANTO 

 

Rakennusalan yritykset ovat tunnetusti projektiperusteisia yrityksiä (Tikkanen & 

Aspara, 2008, 22), jotka harjoittavat tarjoustoimintaa saadakseen rakennussopi-

muksia asiakkaiden kanssa. Yleisesti ottaen tarjouskilpailu on tunnettu käsite, kun 

puhutaan projektiliiketoiminnasta, mutta sen lisäksi monet muut asiat vaikuttavat 

onnistuneeseen liiketoimintaan sekä markkinointiin ja myyntiin projektiperustei-

sen yrityksen kannalta. 

 

1.1 Tausta 

 

Tässä diplomityössä pyritään kehittämään Quattrogemini Oy:n markkinointi- ja 

myyntiprosessia kannattavampaan suuntaan. Tämä rakennusalan pk-yritys toimii 

pääasiassa Venäjän kasvavilla markkinoilla tarjoten korkealuokkaista suomalaista 

palvelua eri teollisuuden alan hankkeissa. Pääosin Quattrogeminin asiakkaina ovat 

olleet länsimaiset yritykset. Viime aikoina yrityksellä on ollut haasteita tarjouskil-

pailuissa, joka on johtanut vähäiseen projektien määrään. Tämä vastaavasti on 

vaikuttanut negatiivisesti kassavirtaan. Vähäinen kassavirta pakottaa vähentämään 

kiinteitä kuluja, joka taas johtaa henkilöstön ja tarjoustoiminnan kapasiteetin vä-

henemiseen. Tämän vuoksi on oleellista tehdä korjaavia toimenpiteitä projektien 

markkinointi- ja myyntiprosessiin. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tarkoituksena on siis kehittää yrityksen markkinointia ja myyntiä sekä tar-

joustoimintaa projektimarkkinoinnin avulla. Tämän lisäksi aikomuksena on esittää 

proaktiivisia kehitysehdotuksia projektimarkkinointitoimintaan. Työn lopputulok-

sen saavuttamista varten asetetaan seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Millainen projektimarkkinoinnin prosessi tukee Venäjän markkinoilla toi-

mivan rakennusalan yrityksen tarjoustoimintaa? 
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2. Kuinka proaktiivista markkinointia voidaan soveltaa rakennusalan yrityk-

sen markkinointi- ja myyntiprosessissa? 

3. Miten Venäjän rakennusmarkkinoiden erityispiirteet vaikuttavat urakoitsi-

jan projektiliiketoimintaan? 

 

Ensimmäiseen pääkysymykseen pyritään vastaamaan projektimarkkinoinnin teo-

riasta kehitetyn markkinointi- ja myyntiprosessin avulla ja esittää jokaiselle vai-

heelle yksityiskohtaiset toimintatavat aineiston kautta. Näin tähdätään tarjoustoi-

minnan parempaan tilaan, joka positiivisesti vaikuttaisi tarjousprojektien realisoi-

tumiseen. Kysymykseen proaktiivista markkinointia koskien haetaan korjausehdo-

tuksia teoriasta aikaisessa vaiheessa tapahtuvaan projektimarkkinointiin, jonka 

avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia tarjouskilpailussa. Toisen tutkimusky-

symyksen vastauksessa on myös sovellettu kerättyä aineistoa. Kahden ensimmäi-

sen kysymyksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti kehittää projektien myyntiä ja 

markkinointia. Vastaus kolmanteen kysymykseen keskittyy kuvailemaan ratkaisu-

ja Venäjän rakennusmarkkinoiden aiheuttamiin haasteisiin aineiston perusteella, 

mutta myös mahdollisesti esittämään sen luomia mahdollisuuksia rakennusura-

koitsijan liiketoiminnassa.  

 

Työssä kuvaillaan siis markkinointi- ja myyntiprosessia pelkästään rakennusalan 

osalta ja erityisesti projektimarkkinointia hyväksi käyttäen. Toimintaa tarkastel-

laan projektin toimittajan kannalta. Työssä käytetään projektin toimittajasta myös 

määritelmiä urakoitsija, rakentaja ja yritys. Projektin ostajasta taas käytetään li-

säksi määritelmiä asiakas, tilaaja ja rakennuttaja. Näitä käsitteitä käytetään työssä 

synonyymeinä.   

 

Projektit, joita työssä tutkitaan, keskittyvät Venäjälle ja tarkemmin sen kahden 

suurimman kaupungin alueille. Työ kertoo proaktiivisesta markkinoinnista ja ta-

pahtumista ennen tarjousprosessia kuin myös itse tarjousprosessista. Tarkka toteu-

tusvaiheen käsittely rajataan tarkastelun ulkopuolelle, koska työn tarkoituksena on 

erityisesti mahdollistaa tarjousprojekteissa onnistumisen kasvattaminen. Työssä 
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on kuitenkin tiedostettu toteutusvaiheen suuri merkitys asiakkaalle ja tulevia pro-

jekteja silmällä pitäen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa käytetään hyväksi kir-

jallisuuskatsausta, jossa tutkitaan jo olemassa olevaa teoriatietoa projektimarkki-

noinnista sekä tarkemmin tarjousprosessista ja proaktiivisesta markkinoinnista. 

Tämän lisäksi käsitellään tutkimuksia ja kirjoituksia rakennusalan tilasta Venäjäl-

lä. Kirjallisuuskatsauksen lähteinä on pääosin kirjoja ja artikkeleja. 

 

Kirjallisuuskatsausta seuraa empiirinen osio. Tutkimus on pääasiassa laadullinen. 

Alkuun kuitenkin tutkitaan Quattrogeminin projekteja mixed methods –

menetelmällä ja etsitään epäkohtia tarjoustoiminnassa. Näitä epäkohtia pyritään 

sitten kehittämään laadullisen aineiston avulla. Laadullista aineistoa kerättiin 

haastatteluilla, jotka perustuivat kahdenkeskisiin haastattelutuokioihin. Haastatte-

lut olivat teemahaastatteluja eli niissä oli pohja, josta tarpeen vaatiessa poikettiin. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työssä suurena aihekokonaisuutena toimii siis projektimarkkinointi. Ensimmäi-

sessä luvussa tutkitaan projektimarkkinoinnin avulla myös tarjousprosessia ja pro-

aktiivista markkinointia. Kahdesta eri projektimarkkinointimallista kehitetään 

synteesi, jota käytetään empiriassa hyväksi. Toimiminen Venäjän markkinoilla 

asettaa omat haasteensa projektiliiketoimintaan, joten Venäjän asettamia erityis-

piirteitä tarjoustoimintaan käsitellään toisessa teorialuvussa. Teorian jälkeen käy-

dään läpi tutkimuksen metodologiaa, jonka jälkeen käsitellään Quattrogemini 

Oy:n projektihistoriaa.  Toisessa empirialuvussa tutkimuksen tuloksia analysoi-

daan lopussa ehdotettavia markkinointi- ja myyntiprosessia sekä projektimarkki-

noinnin kahta lähestymistapaa varten. Johtopäätöksissä vastataan ytimekkäästi 

kolmeen tutkimuskysymykseen. Tarkan kokonaiskuvan diplomityöstä lukuineen 

saa kuvasta 1. 
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Kuva 1: Työn rakenne  

 

• Projektimarkkinoinnin erityispiirteet 

• Projektimarkkinointisykli ja 
projektimarkkinoinnin rakennemalli 

• Synteesi näistä malleista 

• Proaktiivinen markkinointi, tarjousprosessi 

Luku 2 - 
Projektimarkkinointi  

 

• Venäjän (Pietari, Moskova) 
rakennusmarkkinat 

• Haasteet rakennuslupien, sopimusten, 
asiakassuhteiden, korruption ym. kanssa 

Luku 3 - Venäjän 
rakennusmarkkinat ja 
niiden erityispiirteet 

• Tapaustutkimus ja mixed methods -
menetelmä 

• Laadullinen tutkimus (teemahaastattelut) 

• Tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus 

Luku 4 - Metodologia 

• Strategiset valinnat ajanjaksolle 2012-2013 

• Vuoden 2012 projektit ja niiden analysointi 

Luku 5 - 
Quattrogemini Oy:n 

projektihistoria 

 

• Synteesin eri vaiheiden analysointia 
haastattelujen vastausten perusteella 

• Ehdotelma markkinointi- ja 
myyntiprosessiksi 

 

Luku 6 - Markkinointi 
ja myynti -prosessin 

analysointi 

• Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

• Tulosten arviointi, rajoitukset, vaikutus 
käytäntöön, suositukset liikkeenjohdolle, 
lisätutkimuksen tarve  

Luku 7 - 
Johtopäätökset 

• Työn yhteenveto Luku 8 - Yhteenveto 



14 

 

 

2 PROJEKTIMARKKINOINTI 

 

Rakennusalan yritykset ovat yrityksiä, jotka ovat mukana arvonluontiprosessissa, 

joka pitää sisällään projektien vaiheet etsinnästä aina projektin toteuttamiseen ja 

siirtämiseen. Tämänkaltaisessa projektiliiketoiminnassa vaaditaan markkinointi-

prosessia, joka tunnetaan nimellä projektimarkkinointi. (Jalkala et al., 2010, 124-

125) Projektimarkkinoinnin voidaan siis kuvata olevan ”verkostojen ja ostaja-

myyjä vuorovaikutussuhteen johtamista projektien aikana ja välillä liiketoimin-

nassa, jossa arvonluontiprosessiin sisältyy projektin etsiminen, valmistelu, tar-

jouskilpailu, neuvottelu, toteutus ja siirtäminen” (Jalkala et al., 2010, 125). Pitää 

huomioida, että projektimarkkinointi terminä pitää sisällään projektin johtamisen, 

mutta projektijohtaminen ei välttämättä sisällä projektimarkkinointia (Skaates & 

Tikkanen & Lindblom, 2002, 391). Tikkasen ja Asparan (2008, 45) mukaan pro-

jektimarkkinoinnista puhuttaessa ollaan yleensä tekemisissä ulkoisten projektien 

eli toimitusprojektien kanssa. Teollisuudenaloista juuri käsiteltävä rakennusala 

onkin yksi suurimmista, jossa harjoitetaan tämänkaltaista projektiliiketoimintaa 

(Tikkanen & Aspara, 2008, 22). 

 

Projektista itsestään on myös monia määritelmiä, joista yksi on seuraava: ”projek-

ti on monimutkainen transaktio, joka pitää sisällään joukon tuotteita, palveluita ja 

töitä, jotka tuottavat arvoa asiakkaalle tietyn ajanjakson aikana” (Cova & Holsti-

us, 1993, 107). Projekteista on viime aikoina kehittynyt entistä tärkeämpi liike-

toiminnan muoto yrityksille (Tikkanen & Aspara, 2008, 13), ja niitä pidetäänkin 

tärkeänä osana kansainvälistä liiketoimintaa (Luostarinen & Welch, 1993, 126). 

Projektiperusteiset yritykset suorittavat suurimman osan liiketoiminnoistaan pro-

jekteina (Lindkvist, 2004, 5). Projektit ovat ainutkertaisia ja monimutkaisia. Nämä 

projektin ominaisuudet vaikuttavat siihen, että projektimarkkinointi eroaa suuresti 

perinteisestä markkinoinnista. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2006, 53) Projekti-

markkinoinnin käsittelyn tarkoituksena tässä työssä on avartaa markkinoinnin 

roolia projektiliiketoiminnassa perinteisen tarjouskilpailun käsittelyn lisäksi. 

Työssä keskitytään itse projektin toteutusta edeltäviin vaiheisiin toimittajan näkö-

kulmasta, jotka ilmenevät kuvasta 2. Tähän vaiheeseen sisältyy projektin markki-
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nointi ja myynti eli kaikki vaiheet ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tämän 

lisäksi paneudutaan proaktiiviseen markkinointiin sekä käsitellään aikaa projektin 

toteuttamisen jälkeen, ja sitä miten se vaikuttaa tulevien projektien markkinoin-

tiin. Projektin toteutuksen vaiheita ei siis juurikaan käsitellä, vaikka niilläkin on 

vaikutuksensa projektimarkkinoinnissa (Tikkanen & Aspara, 2008, 57). Toteutus-

vaiheen onnistumisen merkitys kuitenkin tiedostetaan. On huomioitava myös, että 

kuvan 2 projektien elinkaari näkee projektien markkinoinnin kuitenkin suppeam-

min kuin työssä myöhemmin esitettävä Covan et al. (2002) malli, jossa esimerkik-

si miljöön tarkastelu on suuressa osassa. 

 

 

Kuva 2: Projektin elinkaari (Artto et al., 2006, 55)  

 

2.1 Projektien ja projektimarkkinoinnin erityispiirteitä 

 

Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi eräitä tärkeitä ominaisuuksia ja käsitteitä, 

jotka liittyvät projekteihin ja projektimarkkinointiin. Projektien markkinoinnin 

erityispiirteitä käsitellään. Näihin lukeutuvat epäjatkuvuus, ainutlaatuisuus ja mo-

nimutkaisuus. Myös, tarkoituksena on yrittää ymmärtää millaisia eri urakkamuo-

toja on olemassa. Tämän lisäksi käsitellään asiakasreferenssien merkitystä ja pro-

jektien kolmea tärkeää ulottuvuutta, jotka ovat laatu, aika ja kustannukset. 
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2.1.1 Projektien markkinoinnin erityispiirteet 

 

Arton et al. (2006, 53) mainitsemat projektin erityispiirteet näkyvät siis projekti-

markkinoinnissa. Projektimarkkinoinnin avainominaisuuksina on yleensä pidetty 

seuraavia (Cova, Ghauri & Salle, 2002, 13; Mandjak & Veres, 1998, 474; Tikka-

nen & Aspara, 2008, 49): 

 

 projektien kysynnän epäjatkuvuus (discontinuity) 

 projektien ainutlaatuisuus teknisessä, taloudellisessa ja sosiopoliittisessa 

mielessä (uniqueness) 

 monien toimijoiden suorittamien toimintojen monimutkaisuus (complexi-

ty). 

 

Nämä muodostavat siis kolme projektien markkinoinnin erityispiirrettä. (Mandjak 

& Veres, 1998, 474). Kuten aikaisemmin tuli jo todettua, projekti kestää vain tie-

tyn ajanjakson verran (Cova & Holstius, 1993, 107). Jaksottaisia vaihteluja tapah-

tuu erityisesti rakennusalalla (Bennett, 2005, 118). Tämä aiheuttaa epäjatkuvuutta 

asiakassuhteisiin projektiosapuolten välillä, jota voidaan pitää strategisena projek-

timarkkinoinnin ongelmana (Hadjikhani, 1996, 320). Kilpailijoilla on mahdolli-

suus viedä asiakas aikaisemmin toimittajan käsistä, jos epäjatkuvuuden vaihe kes-

tää pitkään. Tämä on ajankohtainen ongelma epävakaan markkinatilanteen vuoksi. 

(Hadjikhani, Lindh & Thilenius, 2012, 135, 145) Hadjikhani (1996) nimittää tätä 

vaihetta asiakkaan kanssa projektin jälkeen nukkuvan suhteen vaiheeksi. Tässä 

vaiheessa suhteen luonne riippuu toimijoiden riippuvuuden asteesta, joka vaikut-

taa heidän liikkuvuuteen. Riippuvuus kasvaa esimerkiksi, kun projekti on tekno-

logisesti haastava ja ostaja tarvitsee projektin jälkeenkin osaamista toimittajalta. 

(Hadjikhani, 1996, 324) Asiakassuhdetta voi ylläpitää tällöin esimerkiksi tarjoa-

malla huolto- tai päivityspalveluita (Alajoutsijärvi et al., 2007, 16; Tikkanen & 

Aspara, 2008, 50). Tällaisten palvelujen tarjoamisessa on myös suuri taloudellinen 

merkitys (Kujala, Ahola & Huikuri, 2013, 184). Myös ”rituaalien” pitäminen voi 

edesauttaa asiakassuhteen ylläpitämisessä (Cova & Salle, 2000, 682). Tällaisia 
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rituaaleja voivat olla esimerkiksi tapahtumat, seminaarit ja referenssikäynnit 

(Ahola et al., 2012, 10).  

 

Voimakas riippuvuus tekee nukkuvasta suhteesta vahvan, mikä samalla tekee 

kumppanuuden vaihtamisesta vaikeaa. Voimakkaan riippuvuuden avulla tavoitel-

laan uusien projektien solmimisen mahdollisuutta vanhan asiakkaan kanssa. (Had-

jikhani, 1996, 325) Markkinointi nukkuvan suhteen vahvistamiseksi lisäämällä 

riippuvuutta ja luottamusta voivat siis vaikuttaa suuresti, kun neuvotellaan uusista 

sopimuksista. Asiakkaan on helpompi ottaa vanha kumppani, koska hän on teke-

misissä vanhan toimittajan kanssa, jolloin liikkumavaraa ei ole suuresti. (Hadjik-

hani, 1996, 332-333) Valmistuneen projektin asiakassuhde vaikuttaa näin ollen 

tulevaan markkinointiin (Hadjikhani, 1996, 322), ja hyvin sujunut projekti auttaa 

yritystä saamaan uskottavuutta, joka saattaa kestää nukkuvan vaiheen aikana 

(Skaates, et al., 2002, 400). Pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitäminen on tär-

keää monille projektiperusteisille yrityksille (Alajoutsijärvi et al., 2007, 13). 

 

Toinen projektimarkkinoinnin avainominaisuuksista on projektien ainutlaatui-

suus. Kahta samanlaista projektia ei ole olemassa, jolloin lopputulos vaihtelee 

projektista toiseen (Cova et al., 2002, 13; Tikkanen & Aspara, 2008, 53). Projektit 

ovat räätälöityjä ja useamman osapuolen neuvottelujen ratkaisun tulos (Alajoutsi-

järvi et al., 2007, 2). Covan et al. (2002, 13-14) mukaan projektit eroavat toisis-

taan niiden koon, asiakastyypin, projektijohto-organisaation, taloudellisten asioi-

den, aliurakoitsijoiden ja muiden osapuolten osalta. Asiakastarpeiden vaihtelun 

vuoksi toimittajat joutuvat toimittamaan ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka on muo-

kattu tiettyjen vaatimusten mukaan (Ahola et al., 2012, 2). Mandjakin & Veresin 

(1998) mukaan ainutlaatuisuus näkyy juuri paikallisissa vaatimuksissa ja erityises-

ti teknologisten yksityiskohtien osalta. Heidän mielestään sekä toimittajan että 

asiakkaan kannattaisi vähentää projektin ainutkertaisuutta mahdollisimman pal-

jon. Urakoitsijalle hyötyä tästä tulisi kustannussäästöjen muodossa, kun taas asi-

akkaalle helpomman ja tehokkaamman ylläpidon kautta. (Mandjak & Veres, 

1998, 481) Cova & Hoskins (1997, 546-547) taas ehdottavat kalliiden konsulttien 
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hankkimisen harkitsemista, koska he voivat toisinaan auttaa projektin määrittelys-

sä ja toteuttamisessa. 

 

Viimeinen osa on monimutkaisuus. Projektimarkkinoinnin monimutkaisuuteen 

vaikuttavat osapuolten määrä, johon liittyy sekä tilaajan että toimittajan verkostot. 

Myös poliittisilla toimijoilla on vaikutuksensa, kuten myös yhteiskunnalla. (Cova 

et al., 2002, 16-17; Mandjak & Veres, 1998, 481-482) Yhteiskunnan osuus näkyy 

erityisesti silloin, kun projekti vaikuttaa siihen suuresti. Näiden lisäksi tietenkin 

itse tarjouksen monimutkaisuus esimerkiksi teknologian kannalta näyttelee suurta 

osaa projektimarkkinoinnin kannalta. (Cova et al., 2002, 16-17) Suuri monimut-

kaisuuden määrä johtaa aliurakoitsijoiden lisäykseen, koska yksikään yritys ei voi 

omata kaikkia kyvykkyyksiä ja resursseja (Kujala, Artto & Parhankangas, 2008, 

15).  

 

2.1.2 Urakkamuotoja 

 

Tässä kappaleessa käsitellään urakkamuotoja ja niiden määritelmiä, jotka liittyvät 

Quattrogemini Oy:n liiketoimintaan. Käsittelyn alla on avaimet käteen –urakka ja 

Design&Build-urakka. Nämä termit liittyvät myös toisiinsa.  

 

Design&Build-urakkasopimus on sopimus asiakkaan ja urakoitsijan välillä suorit-

taa sekä suunnittelu että rakentaminen. Asiakkaan näkökulmasta suurin houkutus 

kyseiselle urakkatyypille on se, että asiakas voi toimia vain yhden palveluntarjo-

ajan kanssa, joka vastaa urakan suunnittelusta että toteutuksesta. Näin ollen vä-

hemmän aikaa menee osapuolten valintaan ja heidän kanssa kommunikointiin. 

Muita kannusteita tähän urakkatyyppiin ovat urakan nopeampi toimitus ja arkki-

tehtien käyttäminen muissa tapauksissa heidän suorittamien tehtävien uudelleen-

arviointiin. (Dorsey, 1997, 87) Yksinkertaistettuna, Design&Build-urakassa suun-

nittelu ja rakentaminen suoritetaan saman urakoitsijan toimesta, mikä ei välttämät-

tä tarkoita täysin käyttövalmista laitosta. Laitos saattaa vaatia esimerkiksi vielä 

jotain viimeistelyä asiakkaan prosessilaitteiden muodossa. 
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Avaimet käteen –projektissa (turnkey project) asiakkaalle toimitetaan kokonainen 

yksikkö, josta kyseinen nimi kumpuaakin (Skaates et al., 2002, 390). Urakoitsija 

on yleensä vastuussa sekä suunnittelusta että rakentamisesta eli hän on De-

sign&Build-urakoitsija (Dorsey, 1997, 95). Projekti on yleensä monimutkainen ja 

urakoitsija vastaa koko projektin toteutuksesta, johon kuuluu myös alihankkijoi-

den osaprojektit (Tikkanen & Aspara, 2008, 205). Urakoitsija ostaa ja suorittaa 

kaikki asennukset, laitteet ja toimitukset saadakseen tehtaan tai vastaavan toimin-

nalliseen kuntoon. Asiakas siten vain saa ”avaimet käteen”, kun urakan kohde on 

valmis käytettäväksi. (Ferreira & Rogerson, 1999, 405) Selkeästi ilmaistuna, 

avaimet käteen –projektissa urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitoksen, joka on 

heti valmiina käytettäväksi. 

 

Avaimet käteen –projektit ovat kiinteän hinnan projekteja ja urakoitsija on kuiten-

kin vastuussa koko projektista (Ferreira & Rogerson, 1999, 405). Tällaisten pro-

jektien yksi avainominaisuus on yksittäisten asiakkaiden ainutlaatuisten tarpeiden 

tyydyttäminen yhdistämällä tuotteita ja palveluita uusilla ja innovatiivisilla tavoil-

la (Ahola et al., 2008, 88; Brady, Davies & Gann, 2005, 362). Nämä projektit 

ovatkin monimutkaisempia kuin muut projektit, koska ne luovat arvoa eri tavalla. 

Avaimet käteen –projekteissa asiakas usein suorittaa urakoitsijan valitsemisen 

tarjouskilpailun avulla, koska sillä tavalla hän saa hinnan alhaiseksi. (Ahola et al., 

2008, 88). Tämän lisäksi on olemassa vielä avaimet käteen plus –projekti, jossa 

urakoitsija kaiken lisäksi toimittaa asiakkaalle erinäisiä palveluita, joita voivat olla 

esimerkiksi henkilöstön kouluttaminen tai toiminnan ylösajo (Tikkanen & Aspara, 

2008, 205).  

 

2.1.3 Aika-, laatu- ja kustannusulottuvuus 

 

Yleisesti ottaen projektin ja projektin johtamisen onnistumista on mitattu kolmella 

eri kriteerillä. Nämä kriteerit ovat aika, laatu ja kustannus (kuva 3). Usein projek-

tin aikataulua ja kustannuksia voidaan vain arvailla, koska ne määritetään silloin, 

kun projektista on vähiten tietoa. Siksi niiden ennustaminen on vaikeaa. (Atkin-
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son, 1999, 337) Todellisuudessa projektit myöhästyvät ja ylittävät budjetin mo-

nessa tapauksessa (Gardiner & Stewart, 2000, 252). 

 

Kuva 3: Kolme projektin onnistumisen mittausulottuvuutta (Atkinson, 1999, 338) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että usein aika- ja kustannusulottuvuutta painote-

taan enemmän kuin laatua. Erityisesti projektin kustannukset ovat usein se tärkein 

osa-alue asiakkaille. Rakennusprojektin valmistumista ajallaan on usein myös 

pidetty yhtenä tärkeimpänä menestyksen kriteerinä asiakkaille, urakoitsijoille ja 

konsulteille. (Bowen et al., 2012, 48, 51) Kuitenkin, Bowen et al. (2012) saivat 

tutkimuksissaan selville ennakko-odotuksista poiketen, että asiakkaat arvostavat 

projektin laadun korkeammalle kuin ajallisen suorittamisen. Tämä viittaisi sen 

asian puolesta, että asiakkaat saattavat olla valmiita venyttämään aikataulua laa-

dun vuoksi. (Bowen et al., 2012, 51) 

 

Bowenin et al. (2012) mukaan asiakkaan odotukset ovat usein epärealistisia mui-

den toimijoiden mielestä. Noin puolissa tapauksista, asiakkaan odotuksia kustan-

nusten ja ajan suhteen pidettiin epärealistina. Laadun suhteen ei ollut havaittavissa 

yhtä suurta harhaisuutta asiakkaan odotuksissa. Vähemmän yllättäen asiakkaat 

itse pitivät omia odotuksiaan realistisina. (Bowen et al., 2012, 51) 

 

Asiakkaan tavoitteet voidaan saavuttaa toteuttamalla johtamista, joka tunnistaa 

riippuvuudet jokaisen näiden kolmen ulottuvuuden osalta (Bowen et al., 2012, 

48). Esimerkiksi projektin myöhästyminen selvästi nostaa projektin kustannuksia 

(Christakos & Kalfakakou, 2006, 33). Projektipäälliköiden pitää siis ymmärtää 
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seuraukset esimerkiksi laadun vähentämisen ja projektin viivyttämisen vaikutuk-

sista kustannuksiin sekä laadun takaamisen vaikutuksesta aikaan. (Bowen et al., 

2012, 51; Gardiner & Stewart, 2000, 251-252). 

 

On pidettävä kuitenkin mielessä, että projektit ovat ainutlaatuisia (Mandjak & 

Veres, 1998). Tästä johtuen kuvan 3 kolmio ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia 

projektin erikoisuuksia, jonka vuoksi jokaisen projektipäällikön tulisi tarvittaessa 

kehittää myös muita mittareita projektin onnistumisen mittaamiseen. (Lauras, 

Marques & Gourc, 2010, 343) 

 

2.1.4 Asiakasreferenssien merkitys 

 

Referenssimarkkinointi viittaa yritysten tapaan hyödyntää vanhoja asiakkaita refe-

renssitoiminnassaan (Jalkala & Salminen, 2010, 976). Jalkala & Salminen (2010, 

976) lisäksi määrittelevät asiakasreferenssit seuraavasti: ”Asiakasreferenssit ovat 

asiakassuhteita ja niihin liittyviä arvoa luovia toimintoja, joita yritys hyödyntää 

ulkoisesti tai sisäisesti markkinoinnissaan”. Asiakasreferenssit näyttelevät yhä 

suurempaa osaa uusien asiakkaiden hankkimisessa (Kumar, Petersen & Leone, 

2013, 81). Urakoitsija käyttää referenssejä todistaakseen asiakkaalle olevansa hy-

vä toimittaja. Tämän lisäksi ulkoiset tiedot välikäsien kautta auttavat välittämään 

asiakkaalle kuvan toimittajan osaamisesta. (Veres, 2009, 240) Asiakkaat suositte-

levat todennäköisemmin toimittajaa, jos he ovat itse saaneet odottamaansa arvoa 

toimituksessa (Olaru, Purchase & Peterson, 2008, 562). Referenssien ansiosta 

asiakas voi myös nähdä yhteistyön tuon kyseisen urakoitsijan kanssa olevan vä-

hemmän riskialtis, koska referenssit lisäävät toimittajan uskottavuutta (Salminen 

& Möller, 2006, 2; Veres, 2009, 241).  

 

Asiakasreferenssit toimivat markkinointivahvuuksina (Jalkala & Salminen, 2010, 

982). Niitä voi hyödyntää niin ulkoisesti kuin sisäistikin (Salminen & Möller, 

2006, 31). Ulkoisesti ne voivat toimia tärkeinä myynti- ja mainostyökaluina, jotka 

auttavat uusien asiakkaiden hankkimisessa ja yrityksen markkinauskollisuuden 

rakentamisessa. Sisäisesti asiakasreferenssit voivat olla markkinoinnin voimava-
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roja, jotka tarjoavat mallin organisatoriselle oppimiselle ja pohjan uskottavien 

arvoehdotelmien rakentamiselle. Niitä voi myös käyttää sisäisen motivaation ja 

harjoittelun työkaluina. (Jalkala & Salminen, 2010, 981-982)  

 

Erityisen tärkeää on tunnistaa ne asiakkaat, jotka tuovat eniten arvoa uusien asi-

akkaiden hankkimiseen. Vanhojen asiakkaiden koko, asiakassuhteen kesto ja refe-

renssin välitystapa vaikuttavat asiakasreferenssien arvoon. Oletettavasti suurem-

mat asiakasyritykset, pitkät asiakassuhteet ja rikkaammat mediaformaatit vaikut-

tavat enemmän referenssin arvoon. Referenssin välitystavan osalta pelkkä suositus 

soittaa vanhalle asiakkaalle ei aina riitä, koska se ei pidä sisällään välitöntä arvoa 

asiakkaalle. Tähän kuluu myös paljon aikaa ja vaivaa, joten video- tai äänirefe-

renssi voi toimia paremmin. Myös asiakasreferenssien yhtenevyys potentiaalisiin 

asiakkaisiin nähden nostaa referenssien arvoa. Olisikin hyvä, jos yrityksellä olisi 

asiakasreferenssejä eri teollisuuden aloilta. (Kumar et al., 2013, 80-82) 

 

Referenssikäynnit ovat erityisen tärkeitä yrityksille, jotka ovat tekemisissä proses-

siteknologian kanssa. Ne näyttelevät suurta osaa yrityksen myyntiprosessissa. 

Monimutkaisten ratkaisuiden esittämisessä, ns. case-esittelyt nähdään erittäin hy-

vänä keinona vakuuttaa asiakasyrityksen edustajat niiden merkityksellisyydestä 

liiketoiminnalle. Sen sijaan, että asiakkaalle suoraan kerrottaisiin yrityksen tar-

joomasta, tulisi referenssit kertoa tarinan muodossa niin, että ratkaisuiden tuomat 

hyödyt, urakoitsijan rooli, asiakkaan ajatukset ja alkuperäinen tavoite tulisivat 

selväksi. Näin monimutkaisista tarjoomista saadaan konkreettisempia. Referenssi-

käyntien avulla voidaan asiakkaalle näyttää miten ratkaisut on suoritettu oikeasti. 

Referenssejä käyttämällä voidaan vähentää potentiaalisen ostajan kokemaa riskiä. 

(Jalkala & Salminen, 2010, 978-979)  

 

Aika ennen tarjouskilpailun käynnistymistä on paras hetki tiedon jakamiseen asi-

akkaalle. Asiakkaalle on hyvä esitellä referenssejä, joiden pohjalta asiakas voi 

mahdollisesti jopa ottaa yhteyttä referenssiasiakkaisiin. Täten on mahdollista 

varmistaa tai kasvattaa asiakkaan luottoa toimittajan tuotteeseen tai palveluihin. 

Jos asiakas ei pysty suoraan arvioimaan toimittajan laatua, joutuu hän usein luot-
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tamaan kolmansien osapuolien sanaan. (Green, Zimmerer & Steadman, 1994, 54, 

56) 

 

Referenssien käytön etuja tulisi tutkia, mutta se voi olla vaikeaa, koska niitä on 

vaikea mitata ja ne realisoituvat yleensä myöhään vasta projektin valmistuttua. 

Referenssiasiakkaat voivat myös olla haluttomia antamaan tietoa koetuista liike-

toiminnan eduista, koska pelkäävät aran tiedon leviämistä kilpailijoille. Asiakasta 

voi kuitenkin motivoida referenssien antamisen myöntymiseen takaamalla positii-

visen näkyvyyden ja huomioinnin. (Jalkala & Salminen, 2010, 979-980) 

 

Suusta suuhun viestinnän (WOM) osasta asiakasreferensseinä on erinäisiä näke-

myksiä. Toiset (Jalkala & Salminen, 2010; Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009) 

sanovat, että se pitäisi erottaa referenssimarkkinoinnista, kun taas toiset (Olaru et 

al., 2008) käyttävät niitä vaihtokelpoisesti keskenään. Joka tapauksessa, suusta 

suuhun viestintä luokitellaan yleensä epäviralliseksi tiedon ja mielipiteiden vaih-

dannaksi asiakkaiden kesken. Täten, yrityksen markkinoijilla on rajalliset vaiku-

tusmahdollisuudet suusta suuhun viestinnässä. Yksi keino laukaista positiivista 

viestintää on kuitenkin referenssikäyntien järjestäminen. (Jalkala & Salminen, 

2010, 976) Trusovin et al. (2009) mukaan suusta suuhun viestinnällä on suuri 

merkitys uusien asiakkaiden hankkimisessa. Suusta suuhun kulkevan tiedon vai-

kutus voi kestää ja kantaa pidemmälle kuin perinteisen markkinoinnin. (Trusov et 

al., 2009, 96, 98)  

 

2.2 Projektimarkkinointiprosessi 

 

Tässä luvussa käsitellään kahta eri mallia projektimarkkinoinnista. Näitä malleja 

käytetään empiirisessä osiossa Quattrogemini Oy:n kokonaisvaltaisen markki-

noinnin ja myynnin kehittämiseen eli toisaalta tarjousprosessin ja projektimarkki-

noinnin muokkaamiseen. Ensimmäinen niistä on Holstiuksen (1987) kehittämä 

projektimarkkinointisykli, joka kuvastaa eri projektimarkkinoinnin toimintoja ja 

vertaa niitä ajallisesti projektisykliin. Tämä malli antaa selkeän ja hyvän pohjan 

projektimarkkinointiin ja sen sisältöön.  
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Toinen malli perustuu Covan et al. (1994) kirjoittamaan artikkeliin, jossa projek-

timarkkinointia tutkitaan kahden eri vaiheen, projektista riippumattoman ja pro-

jektikohtaisen, kannalta. Tätä mallia on kuitenkin muokattu sopivaksi kolmen eri 

vaiheen ajatteluun. Kyseinen muokattu malli löytyy Covan et al. (2002) kirjasta ja 

se kuvastaa mallikkaasti kahta tärkeätä aspektia projektimarkkinoinnissa, toimin-

nallista ja suhteellista aspektia. Malli ottaa hyvin huomioon laajemman strategian 

ja miljöön vaikutuksen projektimarkkinointiin, jolloin se tuo lisäarvoa Holstiuk-

sen projektimarkkinointisykliin verrattuna.  

 

Näitä kahta mallia käsitellään siis erikseen seuraavaksi ja niistä kumpuavia tietoja 

sovelletaan työn empiriaosiossa Quattrogemini Oy:n tarjoustoiminnan kehittämi-

seksi. On huomattava, että tiettyä menestyksen mallia ei voi nimittää, vaan yritys-

ten pitää osata räätälöidä sopivat mallit omaan liiketoimintaan sopivaksi (Kujala 

et al., 2008, 15). Tämän vuoksi näistä kahdesta mallista on kehitetty synteesi, jota 

on käytetty markkinointi- ja myyntiprosessin määrittämiseen QG:lle. 

 

2.2.1 Projektimarkkinointisykli 

 

Holstius (1987) on kuvannut selvästi projektimarkkinoinnin eri vaiheet syklissä. 

Projektimarkkinointi on kuvassa 4 johdettu projektisyklistä, jonka vuoksi Holstius 

on luonnostellut projektimarkkinoinnin kuuden vaiheen markkinointisykliksi. 

Kuvasta käy ilmi sekä projektisykli että projektimarkkinointisykli, joiden vaiheet 

ovat esitetty rinnakkain. Täten kuvasta käy ilmi eri vaiheiden ajallinen vastaavuus 

kahdessa eri syklissä. Projektimarkkinointisyklin kaksi ensimmäistä ja viimeistä 

vaihetta ovat juuri ne vaiheet, jotka erottavat projektimarkkinoinnin kulutushyö-

dykkeiden markkinoinnista (Holstius, 1989, 68). 
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Kuva 4: Projektisykli ja projektimarkkinointisykli rinnastettuna (Holstius, 1987, 

54) 

 

Projektimarkkinointisyklin jokainen vaihe johtaa seuraavaan ja viimeinen vaihe 

tuottaa uusia projektin lähestymistapoja ja ideoita, jotka voivat johtaa uuden pro-

jektin tunnistamiseen (Holstius, 1987, 53). Holstiuksen malli analysoi juuri niitä 

vaiheita, jotka on myös esitetty Jalkalan et al. (2010, 125) projektimarkkinoinnin 

määritelmässä. Etsintävaiheessa tutkitaan ympäristöä ja yritetään tunnistaa pro-

jektimahdollisuuksia (Cova & Holstius, 1993, 107). Tiedon lähteinä voivat toimia 

esimerkiksi yritysten viisivuotissuunnitelmat ja budjetit. Tämän lisäksi tietoa löy-

tyy erinäisistä medialähteistä. Lisäksi, oleellista on henkilökohtaisten suhteiden 

solmiminen sekä asiakkaan että paikallisten tahojen kanssa aikaisessa vaiheessa, 

jotta tietoa projekteista saataisiin mahdollisimman varhain. Ennen etsintävaihetta 
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voi olla myös aikaisempi vaihe, jossa asiakkaalle voidaan ehdottaa parannuskoh-

teita tai lisäinvestointeja. (Holstius, 1987, 60, Holstius, 1989, 68) 

 

Valmisteluvaiheessa toimittaja voi vaikuttaa projektin sisältöön itselleen suosiolli-

sella tavalla olemalla yhteydessä ostajaan ja myös muihin projektiin osallistuviin 

tahoihin. Viestintä ja suhteet ovatkin erittäin merkityksellisiä valmisteluvaiheessa. 

(Cova & Holstius, 1993, 107, 116) Tässä vaiheessa kyse on asiakkaan valmistelun 

lisäksi myös toimittajan itsensä valmistamisesta tarjousprojektiin. Tähän kuuluu 

esimerkiksi projektin toteutettavuuden arviointi. Valmisteluvaiheessa on hyvä 

solmia suhteet paikallisiin vaikuttajiin ja osoittaa asiakkaalle hyvää paikallisen 

integraation tasoa. Kuten kuvasta 4 voi todeta, valmisteluvaihe on selvästi pisin 

ajallisesti projektimarkkinointisyklissä. Aikaa vievä vaihe koostuu toteutetta-

vuusarvioinnista, investointitutkimuksesta ja ehkä jopa investointipäätöksestä. 

(Holstius, 1987, 61) Holstius (1987, 62) havaitsikin haastatteluissa, että valmiste-

luvaihetta edeltää toimittajan arviointivaihe, jossa on tärkeätä selvittää toimittajan 

kilpailuedut ennen kuin edetään kalliiseen ja pitkään tarjouskilpailuun. Projekti-

markkinointisyklin valmisteluvaihetta voidaankin pitää ostajan arviointivaihetta 

vastaavana (Holstius, 1987, 61). 

 

Kolmannessa vaiheessa eli tarjousvaiheessa laaditaan tarjous tarjouspyynnön 

saamisen jälkeen (Cova & Holstius, 1993, 107). Ennen tarjousvaihetta saatu in-

formaatio asiakkaasta ja hänen mieltymyksistään voi olla toimittajalle hyödyllistä 

tarjousprosessissa. Tästä huolimatta rakennusalan projekteissa hinnalla on kuiten-

kin suurin merkitys asiakkaalle. Hinnan lisäksi referensseillä on vaikuttava rooli 

tarjousprosessin aikana. (Holstius, 1987, 62) Tarjousvaiheessa valmistellaan tar-

jousdokumentteja ja punnitaan juuri hintaa (Tikkanen & Aspara, 2008, 61). 

 

Neuvotteluvaihe alkaa oikeastaan siitä, kun toimittaja antaa ensimmäisen tarjouk-

sen projektista. Tämä vaihe voi kestää pitkänkin aikaa, jos asiakasyrityksen edus-

tajat vaihtuvat usein. Kun neuvottelevien määrä ei ole suuri, neuvottelut ovat tär-

keässä roolissa. Se tapa, jolla lisätietoa toimitetaan voi muodostua erittäin tärke-

äksi tekijäksi tässä vaiheessa. (Holstius, 1987, 63). Neuvotteluvaihe päättyy joko 
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sopimuksen allekirjoittamiseen tai ilmoitukseen tarjousprojektin epäonnistumises-

ta toimittajan kannalta (Cova & Holstius, 1993, 107; Tikkanen & Aspara, 2008, 

62).  

 

Projektimarkkinoinnin kannalta toteutusvaiheen yksi tärkeimmistä osista on infra-

struktuurin rakentaminen. Toimittajan pitää pystyä organisoimaan jälkimyyntijär-

jestelmä, joka hoitaa palvelut, lisäosien toimittamisen ja paikallisen henkilökun-

nan kouluttamisen. (Holstius, 1987, 63) Yksi tärkeä osa tätä vaihetta on myös val-

vonta, jolla taataan yhteisten tavoitteiden saavuttaminen ja yhteistyöllisen ilmapii-

rin ylläpitäminen (Cova & Holstius, 1993, 108). 

 

Siirtovaiheessa arvioidaan projektia sekä tiedon ja kokemuksen karttumista tule-

vaa käyttöä varten (Cova & Holstius, 1993, 108). Toteutusvaiheen ja siirtovaiheen 

raja voi olla toimittajan näkökulmasta häilyvä. Siirtovaiheessa ensiarvoista on, 

että suoritetaan kaikki toiminnot, jotka kokoavat yhteen projektin. Myös, asiak-

kaalle pitää antaa kuva siitä, että hänellä on hyvin toimiva kokonaisuus, joka toi-

mittajan osalta täyttää hyvän referenssin vaatimuksen. (Holstius, 1987, 63) Tässä 

vaiheessa voidaan esimerkiksi jättää vastuuasiantuntijoita työmaalle, missä he 

voivat kouluttaa henkilöstöä tai hoitaa muodostuvia ongelmia (Skaates et al., 

2002, 396-397). 

 

Sekä projektisyklin että projektimarkkinointisyklin voidaan kuvata olevan itses-

tään uusiutuvia. Jokainen vaihe johtaa seuraavaan ja viimeinen vaihe tuottaa uusia 

lähestymistapoja ja ideoita, jotka auttavat tunnistamaan seuraavia projekteja. (Co-

va & Holstius, 1993, 108) Uskottavuuden kehittämisen vuoksi olisi tärkeää, että 

edes yksi henkilö olisi mukana kaikissa vaiheissa. Yrityksen pitää pitää huolta 

siitä, että informaatiokatkoksia ei pääse syntymään vaiheiden välissä. Yleisesti 

ottaen, markkinointiosasto on enemmän mukana ensimmäisessä kolmessa vai-

heessa ja projektinjohto kolmessa viimeisimmässä vaiheessa. (Skaates et al., 

2002, 398-399) 
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2.2.2 Projektimarkkinoinnin rakennemalli 

 

Projektimarkkinointi koostuu eri vaiheista, jotka pitävät sisällään erilaisia toimen-

piteitä. Cova & Hoskins (1997, 548) jakavat projektimarkkinoinnin kolmeen vai-

heeseen, jotka ovat projektista riippumaton vaihe, tarjouksen esivaihe ja tarjouk-

sen valmistelun vaihe (kuva 5). Projektista riippumaton vaihe kuvastaa sitä aikaa, 

jolloin projektia ei vielä ole. (Cova et al., 2002, 34) Epäjatkuvuuden aiheuttamat 

esteet pitäisi pystyä tällöin ylittämään kehittämällä vahvoja sosiaalisia siteitä 

markkinointikeinoin (Cova & Hoskins, 1997, 548). Tarjouksen esivaiheessa yritys 

on tunnistanut projektin, jolloin se joutuu päättämään sijoittaako se resursseja tar-

jouksen kehittämiseen ja kontaktien sopimiseen. Tarjouksen valmisteluvaiheessa 

projekti on virallisesti olemassa eli siitä on tehty tarjouspyyntö. (Cova et al., 2002, 

34-35) 

 

Kuva 5: Projektimarkkinoinnin kolme vaihetta (Cova & Hoskins, 1997, 548; Co-

va et al., 2002, 34 mukaillen) 

 

Pitää kuitenkin huomioida se, että tämä kolmen vaiheen malli ei kuitenkaan vält-

tämättä päde, kun tarkastellaan samalle asiakkaalle kohdistuvia toimituksia pitkäl-

lä aikavälillä. Tällöin ensimmäinen projektista riippumaton vaihe on yleensä yh-

teydessä projektin siirtovaiheen ja toteutuksen kanssa. Sopimuksen kirjoittamisen 

jälkeen toimittajalla on mahdollisuus vahvistaa suhdetta asiakkaaseen toteutuksen 

aikana. Projektin menestyksekkäällä toteutuksella voidaan luoda luottamusta osa-

puolten välille, jolloin projektista riippumattomassa vaiheessa toimittaja voi vai-
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kuttaa vanhaan asiakkaaseen niin paljon, että tarjouskilpailua ei ehkä tule. (Ahola 

et al., 2012, 9)  

 

Joka tapauksessa, kuvan 5 kolme vaihetta huomioiden, on Cova et al. (2002) 

muokannut aikaisempaa (Cova et al., 1994) projektimarkkinointiprosessia näiden 

vaiheiden mukaan. Kuvan 6 mukainen prosessi lähtee liikkeelle strategian määrit-

telemisestä. Sen avulla voidaan ruveta kehittämään projektimarkkinointia. Strate-

giavaiheeseen kuuluu kohdemarkkinasegmenttien ja/tai avainasiakkaiden määrit-

tely sekä toimittajan ja hänen verkoston tarjooman rajojen tunnistaminen. (Cova 

et al., 1994, 40; Cova et al., 2002, 52) 

 

Strategisten päätösten ja tavoitteiden rajaamisen jälkeen on oleellista turvata yri-

tyksen toiminnallinen kehittäminen sekä suhdeverkoston kehittäminen. Yrityksen 

suhdeverkoston ja miljöön tulisi tukea strategiassa määriteltyjä kohdemarkkinoita. 

Tavoitteena on tätä kautta havaita projektit hyvissä ajoin. Toiminnallinen kehittä-

minen tähtää vastaavasti siihen, että yritys pystyisi kokoamaan tarjouksia ottaen 

jokaisen projektin erityispiirteet huomioon. Näiden toimintojen kehittämistä tukee 

yrityksen havaintojärjestelmä, joka on projektista riippumaton. Kaupallisia mah-

dollisuuksia pyritään tällöin havaitsemaan aikaisin ja jopa ennen kuin asiakas on 

saanut projektin päätöksentekoprosessin valmiiksi. (Cova et al., 2002, 53) Yrityk-

sen, jolla on vahva markkina-asema sekä suhdeverkoston että toiminnan kannalta, 

voidaan olettaa erottautuvan heikkojen markkina-asemien omaavista kilpailijoista 

ylivertaisella kyvyllä turvata projektimahdollisuuksia. Vahvat suhteet parantavat 

myyntien varmistamista ja toiminnallinen tehokkuus projektien toteuttamista. 

(Ahola et al., 2012, 8, 11). 
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Kuva 6: Projektimarkkinointiprosessi (Cova et al., 2002, 53) 

 

Projektiperusteiset yritykset näkevät liiketoimintansa keskittyvän tiettyyn miljöö-

hön (Cova, Mazet & Salle, 1996, 662). Covan et al. (1996, 651) määrittelemä mil-

jöö on lähellä verkoston muotoa. Verkostossa eri yritykset ovat yhdistäytyneitä 

toisiinsa suhteiden kautta. Nämä suhteet ovat monimutkaisia ja pitkäaikaisia. Suh-

teiden tämänhetkinen luonne on seurausta yritysten aikaisemmasta vuorovaiku-

tuksesta. (Håkansson & Ford, 2002, 133) Miljöötä voidaan luonnehtia seuraavasti 

(Cova et al., 1996, 654): 

 

 toimijoiden verkko tietyllä alueella 
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 näiden toimijoiden rakentama ja yhdistämä edustusto 

 sääntöjen ja normien joukko, joka sääntelee toimijoiden vuorovaikutusta 

 

Miljöön ero verkostoon on siinä, että sillä on yhteinen sidos alueeseen (Di Méo, 

1991, Covan et al., 1996, 654 mukaan). Aluetta ei pidetä pelkästään paikallisten 

tekijöiden tukena, vaan enemmän alueellisten vaikuttajien ja eri elementtien alu-

eellisena ryhmänä, jolla on säännelty malli (Maillat & Perrin, 1992, Covan et al., 

1996, 654 mukaan), yhteiset säännöt ja normit (Cova et al., 1996, 654). Yrityksen 

uskottavuus kertoo siitä, että se on kyvykäs suorittamaan jotain, mitä se on lupau-

tunut suorittamaan (Blomqvist, 1997, 277). Projektimarkkinointiyritysten täytyy 

vakuuttaa muut miljöön toimijat tästä uskottavuudesta, jonka lisäksi heidän täytyy 

noudattaa sääntöjä ja normeja, jos he aikovat vaalia nukkuvia ja potentiaalisia 

suhteita (Skaates et al., 2002, 392). 

 

On tärkeää, että jokaiselta markkina-alueelta tunnistetaan toimijat, heidän keskei-

set suhteet, roolit ja vaikutukset, jotta voidaan asemoitua itse miljööhön (Cova & 

Salle, 2007, 139). Yritysten pitäisi keskittyä suhteiden hallintaan ennen, kesken ja 

jälkeen projektin. Huomiota pitää kiinnittää myös relevantteihin ympäristötekijöi-

hin projektimarkkinointimiljöössä, sen sijaan että yritetään käyttää resursseja vii-

me hetkellä potentiaalisiin projekteihin. (Skaates et al., 2002, 406) 

 

Yrityksen markkinointiprosessissa ovat mukana kaikki henkilökunnan jäsenet, 

mutta erityisesti johtajien ja päälliköiden henkilökohtaiset verkot ovat suuressa 

roolissa. Projektimarkkinoinnin monet hyödyt kumpuavatkin investoinneista suh-

teisiin miljöössä. Rakennusalalla on yleistä, että nämä suhteet pohjautuvat yhtei-

siin kiinnostuksiin ja molemminpuolisuuteen. Suhteen analysoinnilla ja miljööhön 

liittymisen tutkimisella voidaan saavuttaa markkinointitietoa. Tunnistamalla tär-

keimmät suhteet, voidaan niitä hyödyntää tiedon hankkimisessa tiettyä projektia 

koskien. Tällöin molemmat osapuolet tietävät, että he ovat aloittamassa mielen-

kiintoisen lyhytaikaisen suhteen, josta voi muodostua myös pitkäaikaisempi. (Co-

va et al., 2002, 99, 101 
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Tarjouksen esivaiheessa yrityksen pitää hankkia tarvittavaa tietoa projektista. Tä-

hän tietoon lukeutuu esimerkiksi asiakkaan liiketoiminnalliset tavoitteet, taloudel-

liset rajoitteet ja asiakkaan päätöksentekoyksikkö. Tietoja käyttämällä asiakas voi 

ennakoida ”pelin sääntöjä”. (Cova et al., 2002, 124) Toimittajan pitää olla tietoi-

nen asiakkaan ostostrategiasta ja niistä eduista, joita asiakas hakee. Näin ollen 

toimittaja voi kohdistaa markkinointistrategiansa vastaamaan asiakkaan mielty-

myksiä. (Ahola et al., 2008, 93) 

 

Jotta yritys pystyisi kohdistamaan resurssit oikein kaikista houkuttelevimmille 

projekteille, pitää sen sitä varten suorittaa seulontaa (Cova et al., 2002, 124). Pro-

jektiseulonta pyrkii ratkaisemaan sen tarjoaako yritys kyseistä projektia vai ei. 

Tämä vaihe asettuu siis ennakoivan projektimarkkinoinnin ja voittavan tarjouksen 

strategian muodostamisen välille. (Cova, Salle & Vincent, 2000, 551, 555-556) 

Seulontakriteereinä toimivat yleensä yrityksen tavoitteet, projektin houkuttelevuus 

ja yrityksen vahvuudet (Cova et al., 1994, 42). Seulontaprosessin tarkoituksena on 

siis mahdollistaa projektimahdollisuuksien tärkeysjärjestykseen laittaminen ja 

sisäisten resurssien keskittäminen. Päätös siitä, miten ja kenen kanssa projektiin 

ryhdytään, liittyy myös seulontaprosessiin. (Cova & Hoskins, 1997, 551) On 

mahdollista tehdä projekti yhteistyönä kokonaan tai esimerkiksi toimia pääura-

koitsijana projektissa (Cova et al., 1994, 44). Päätöstä itse tarjoukseen osallistumi-

sesta käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.1. 

 

Tarjouksen esivaiheeseen kuuluu myös projektin kehittäminen. Usein projektilii-

ketoiminnassa asiakas ei välttämättä pysty itse täysin määrittelemään monimut-

kaisia ongelmia ja tarpeitaan. Tämän vuoksi urakoitsija voi tarjota ratkaisua asi-

akkaalle ja yhdessä hänen kanssaan kehittää projektimahdollisuutta. Tällä tavalla 

asiakas voi vaikuttaa projektiin itselleen suotuisalla tavalla ja mahdollistaa pa-

remman pärjäämisen tarjouskilpailussa. (Cova et al., 2002, 143) Urakoitsijan ryh-

tyessä yhteistyöhön asiakkaan kanssa vähentää riskejä, koska ne jaetaan kahden 

toimijan kesken. Projektin yhteiskehittäminen riippuu kuitenkin asiakkaasta ja 

hänen halukkuudesta kehittää projekti yhdessä. (Crespin-Mazet & Ghauri, 2007, 
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169-170) Projektikysynnän yhteisluontia ja projektin kehittämistä analysoidaan 

tarkemmin kappaleessa 2.3.2. 

 

Covan et al. (2002, 161) mielestä arvon viestittäminen asiakkaalle tarjouksessa on 

vaikea tehtävä toimittajalle jo siksi, että asiakas ei ole yksi henkilö vaan suurempi 

joukko, joka päättää urakan suorittajasta. Yrityksen olisi parasta integroida inno-

vatiiviset ratkaisut vastaamaan omia erityistaitoja ja tarjontamahdollisuuksia. 

Pelkkä asiakkaan vaatimusten kunnioittaminen ja niihin sopeutuminen ei välttä-

mättä tuo parasta lopputulosta. (Cova et al., 1994, 44) Covan  et al. (2002, 163) 

mukaan tarjous voidaan jakaa neljään eri kategoriaan, jotka ovat: 

 tekninen tarjous 

 taloudellinen tarjous 

 poliittinen tarjous 

 yhteiskunnallinen tarjous 

 

Tekninen tarjous yhdistää tuotteet ja palvelut tarjoomaksi ja käsittää myös työn 

laajuuden (Cova et al., 2002, 163). Sen tarkoituksena on antaa työstä tarpeeksi 

yksilöllinen kuva (FINTRA, 2003, 33). Taloudellinen tarjous käsittelee taloudelli-

sia ehtoja (hinta, maksuehdot ym.), sopimusehtoja (takuut, roolit, vastuunalaisuu-

det), yksityiskohtia projektin rahoituksesta ja muita taloudellisia järjestelyitä (Co-

va et al., 2002, 163). Kokeneimpien urakoitsijoiden mukaan poliittinen tarjous on 

yleensä piilotettu ja se voidaan lukea tarjouksessa rivien välistä. Se kuvastaa yri-

tyksen asemaa projektiympäristössä ja sen suhteita monien vaikutusvaltaisen po-

liittisten tekijöiden kanssa. (Cova & Hoskins, 1997, 553) Käytännössä se käsitte-

lee kaikkia investointeja, joita yritys on tehnyt asiakkaan miljöössä parantaakseen 

omaa poliittista asemaa. Yhteiskunnallinen tarjous kertoo kaikista toimenpiteistä, 

jotka on suoritettu toimittajan puolesta paremman yhteyden saamiseksi kansalais-

ryhmiin, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta projektiin. Ympäristötekijät voidaan 

esimerkiksi lukea tähän osaan tarjousta. (Cova et al., 2002, 163) Tarjouksessa 

tulisi olla myös markkinointiosa, joka voi olla yhdistelmä edellä mainittuja tarjo-

uksia tai kokonaan erillinen osio, jossa perustellaan miksi asiakkaan kannattaisi 
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valita toimittajan tarjous ja mikä on sen tarjouksen tuottama lisäarvo kilpailijoihin 

nähden (FINTRA, 2003, 33).  

 

Projektimarkkinoinnissa yritykset yhdistävät nämä neljä tarjouksen osaa yhdeksi, 

jotta voisivat toimittaa differoidun tarjouksen asiakkaalle. Teknistä ja taloudellista 

osaa pidetään usein tärkeimpinä, jolloin poliittinen ja yhteiskunnallinen tarjous 

saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. (Cova et al., 2002, 164) Tarjous ei kuiten-

kaan koske vain urakoitsijaa. Rakennusala on erittäin riippuvainen aliurakoitsi-

joista (Dubois & Gadde, 2000, 207), jotka voivat tarjota sellaista tietoa ja osaa-

mista, mihin urakoitsija yksin ei välttämättä kykenisi (Aaltonen, 2011, 173). 

 

Neuvotteluvaihe on yksi kriittisimmistä projektimarkkinoinnissa (Cova et al., 

2002, 185). Vaihe alkaa urakoitsijan toimittaessa tarjouksen ja päättyy toivotta-

vasti sopimuksen allekirjoittamiseen (Tikkanen & Aspara, 2008, 62). Neuvottelu-

prosessia voidaan pitää toistuvana, koska useasti asiakkaan vaatimuksista joudu-

taan muokkaamaan tiettyjä yksityiskohtia (Cova et al., 1994, 44). Teknisten asioi-

den lisäksi hinta on usein se, josta neuvotellaan paljon (FINTRA, 2003, 134). Ko-

ko neuvotteluprosessin yksi ominaispiirre on se, että siihen liittyy sekä konfliktit 

ja yhteistyö. Sekä asiakkaalla että toimittajalla on yhteiset intressit ratkaisujen 

löytämiseksi, mikä sopii sekä toimittajan kyvykkyyksiin ja asiakkaan tarpeisiin. 

Kuitenkin, samaan aikaan on olemassa intressien konfliktikin. Kustannus asiak-

kaalle on tulo toimittajalle. Kuilu näiden osapuolten välillä viittaa oikeastaan hei-

dän kykyyn ymmärtää toisiaan. Vaikuttavana tekijänä toimii myös kokemus yh-

teistyöstä osapuolten välillä. (Ghauri & Usunier, 2003, 4; Cova et al., 2002, 188-

189) 

 

Taustatekijöinä projektissa toimivat tavoitteet, ympäristö, kolmannet osapuolet ja 

neuvottelijat. Prosessin aikana neuvotteluihin vaikuttavat kulttuuritekijät, kuten 

aika ja kommunikointitavat sekä strategiset tekijät, kuten esitykset ja päätöksente-

ko. Prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat esineuvottelu, neuvot-

telu kasvokkain ja jälkineuvottelu. Esineuvotteluvaihe alkaa ensimmäisestä kon-

taktista asiakkaaseen, jolloin neuvotteluja käydään vähän, tietoa kerätään mahdol-
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lisimman paljon ja alustava tarjous tehdään. Tärkein asia tässä vaiheessa on on-

gelman määrittely. Osapuolet alkavat ymmärtää toistensa tarpeita ja arvioivat etu-

ja neuvotteluihin ryhtymisestä. Esineuvotteluvaihe on tärkeämpi kuin seuraavat 

vaiheet, koska silloin kehitetyt suhteet ovat suuressa roolissa. (Ghauri & Usunier, 

2003, 8-9) Tarjouksen yhteydessä neuvottelijoiden pitäisi luoda strategiat ja va-

linnat eri tilanteita varten, jotka pitäisi sitten arvioida parhaimmasta huonoimpaan. 

Näin ollen, vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan ehdottaa, jos alustava ehdotus ei 

käykään. Esineuvotteluvaiheen jälkeen urakoitsijan pitäisi jo ymmärtää asiakkaan 

päätöksentekoprosessi. (Cova et al., 2002, 191-192).  

 

Vaihtoehtoiset ratkaisut tulevat toisessa, kasvokkain neuvottelussa, tarpeeseen. 

Osapuolet toimivat yhteisen ratkaisun puolesta, mutta molemmilla on kuitenkin 

omat näkökulmat ongelmaan. Osapuolten pitäisi tutkia eroja mieltymyksissä ja 

yrittää lähestyä toinen toistaan. ”Viimeistä” tarjousta ei kuitenkaan pidä heti toi-

mittaa, koska se voi olla haitaksi. Yleensä asiakas hallitsee neuvotteluprosessia, 

koska urakka on lähtenyt hänen aloitteestaan ja toimittaja tarvitsee työtä. Tällöin 

toimittaja joutuu taipumaan enemmän neuvotteluissa. Joka tapauksessa, on tärke-

ää, että urakoitsija kunnioittaa kulttuuritekijöitä, pysyy tiukkana ja on uskottava. 

Myös on oltava joustava eli esimerkiksi hyväksyä hinnanlasku, jos asiakas antaa 

paremmat maksuehdot. (Ghauri & Usunier, 2003, 11-12) 

 

Kolmannessa, jälkineuvotteluvaiheessa, kaikista ehdoista on päästy yhteisymmär-

rykseen. Sopimus on tehty ja valmiina allekirjoitettavaksi. Sopimuksen kirjoitta-

minen jo kielellisistä eroista johtuen voi olla tietynoloinen neuvotteluprosessi. 

(Ghauri & Usunier, 2003, 12) Tärkeintä tarjousprosessin viimeistelyssä on sopi-

musten yksityiskohtainen tutkiminen ja takuun saaminen siitä, että molemmat 

osapuolet ymmärtävät sopimusehdot ja myös toisiaan (Cova et al., 2002, 193-

194). 
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2.2.3 Markkinointi- ja myyntiprosessin synteesi 

 

Tätä diplomityötä varten on rakennettu kuvassa 8 oleva synteesi kahdesta jo mai-

nitusta projektimarkkinointiprosessista, jotka ovat Holstiuksen (1987) projekti-

markkinointisykli ja Covan et al. (2002) projektimarkkinoinnin rakennemalli. Ai-

emmassa kirjallisuudessa ei ole selkeästi esitelty jatkuvaa projektimarkkinointi-

prosessia, johon lukeutuisivat projektista riippumattomat taustatoiminnot, nukku-

va vaihe ja muut vaiheet etsinnästä projektin luovuttamiseen asti. Näitä kahta mal-

lia yhdistävä synteesi voidaankin kuvata projektimarkkinointiprosessia laajempa-

na markkinointi- ja myyntiprosessina. Holstiuksen projektimarkkinointisykli ku-

vaa hyvin ne kaikki vaiheet, jotka liittyvät projektin etsinnästä aina toteutukseen 

asti. Tässä on tärkeää, että on otettu huomioon eri vaiheiden jatkuvuus. Holstiuk-

sen mallista puuttuu kuitenkin selkeästi kuvatut taustatoiminnot, kuten strategian 

määrittely, yrityksen tarjooman kehittäminen, liiketoimintaympäristön eli miljöön 

kartoittaminen ja asiakassuhteiden hallinnointi. Nämä toiminnot taas löytyvät Co-

van et al. rakennemallista, jossa niihin paneudutaan selkeästi ja niitä painotetaan.  

 

On huomionarvoista selkeyttää, että kuvan 7 ylhäällä näkyvät taustatoiminnot, 

jotka on erotettu katkoviivalla syklistä, eivät liity suoranaisesti sisällä kulkevan 

syklin eri vaiheisiin. Taustatoimintoja käsitellään jo projektista riippumattomassa 

vaiheessa, mutta ne tulisi pitää mielessä myös prosessin aikana. Mallissa on hyvin 

kuvattu kolme erilaista vaihetta projektimarkkinoinnissa. Projektista riippumaton 

vaihe on merkattu vihreällä, tarjouksen esivaihe punaisella ja tarjouksen valmiste-

luvaihe sinisellä. Tarjouksen valmisteluvaihe kuvaa siis tarjouskilpailun aikaa 

tarjouksen tekemisen ja neuvottelujen muodossa eikä sitä tule sekoittaa itse tarjo-

uksen esivaiheessa olevaan projektin valmisteluvaiheeseen. Itse vaiheet etsinnästä 

sopimuksen solmimiseen ovat Covan et al. ja Holstiuksen malleissa samankaltai-

sia, joten ne täydentävät synteesissä toisiaan. Holstiuksen malli tuo synteesiin 

lisänä toteutuksen sekä siirron, jotka muuten puuttuvat Covan et al. esittämästä 

rakenteesta. Toteutus ja siirto kuuluvat valkoisella merkattuun projektikohtaiseen 

vaiheeseen, joka ei suoranaisesti liity projektien markkinointiin ja myyntiin. Edel-
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le esitettyjen kolmen vaiheen lisäksi se on kuitenkin hyvä huomioida, koska toteu-

tuksella ja siirrolla on oma vaikutuksensa tuleviin projekteihin. 

 

 

Kuva 7: Markkinointi- ja myyntiprosessin synteesi (muokattu Cova et al., 2002, 

53 ja Holstius, 1987, 54) 

 

Se, mitä kummassakaan mallissa ei ole selvästi esitetty, on Hadjikhanin (1996) 

esille tuoma nukkuvan suhteen vaihe. Tämä vihreällä merkitty vaihe on selkeästi 

huomionarvoinen aspekti projektimarkkinoinnissa ja se on siksi otettu mukaan 

sykliin siirron jälkeen ja ennen etsintää. Täytyy kuitenkin muistuttaa, että nukkuva 

vaihe ei aina välttämättä sisälly sykliin, jos asiakas on uusi ja hänen investointi-

suunnitelmat viittaavat selkeästi vain yhden urakan tuottamiseen. Silti, on tärkeää 

kuvata nukkuva vaihe osana sykliä, koska vanhat asiakkaat muodostavat tärkeän 

osan liiketoimintaa projektiperusteisille yrityksille. Tietyissä tapauksissa nukkuva 

vaihe voidaan nähdä kuuluvan myös tarjouksen esivaiheeseen, jos jo silloin pääs-

tään selville asiakkaan tulevasta projektista. Tässä mallissa nukkuva vaihe näh-

dään kuitenkin enemmän projektista riippumattomana, jolloin tärkeintä on ylläpi-

tää suhdetta asiakkaaseen. Synteesin eri vaiheita ei tässä kappaleessa esitetä tar-
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kemmin, koska ne ovat tulleet ilmi selvästi kahdessa aiemmassa kappaleessa. 

Voidaan kertoa kuitenkin, että etsintä ja seulonta on koottu yhteen vaiheeseen, ja 

valmistelu sisältää myös projektin kehittämisen. Referenssejä käsitellään projektin 

valmistelun vaiheessa ja hinnoittelua neuvottelun vaiheessa. Syklin eri vaiheet on 

esitetty mainiosti Holstiuksen (1987, 1989) teksteihin nojaten, projektista riippu-

mattoman vaiheen taustatoiminnot on kuvattu johdonmukaisesti Covan et al. 

(2002) kirjoituksiin perustuen ja nukkuvan vaiheen erityispiirteitä on kuvattu työn 

alkuvaiheessa Hadjikhanin (1996) ja muiden asiantuntijoiden artikkelien avulla. 

 

2.3 Proaktiivinen markkinointi 

 

Proaktiivinen ajattelu on näkynyt jo edellisen kappaleen projektimarkkinoinnin 

rakenteessa. Tässä kappaleessa syvennytään kuitenkin vielä tarkemmin proaktiivi-

sen markkinoinnin tarkoitukseen ja keinoihin. Erityisesti analyysin alla on erilai-

set projektimarkkinoinnin lähestymistavat ja projektin kysynnän yhteisluonti asi-

akkaan ja muiden toimijoiden kanssa.  

 

Nykyajan erittäin kilpailullisessa ympäristössä, urakoitsijat eivät voi selviytyä 

pelkällä reaktiivisella käyttäytymisellä (Cova et al., 1994, 45). Jos toimittaja rea-

goi projektimahdollisuuteen vasta tarjouspyynnön jälkeen, hänellä on huonot 

mahdollisuudet voittaa tarjouskilpailu (Bansard, Cova & Salle, 1993, 126). Proak-

tiivisen markkinoinnin ja projektimarkkinoinninkin tarkoituksena on haastaa osta-

jan valta-asema ja pyrkiä proaktiiviseen lähestymistapaan sen sijaan, että toimitta-

ja pelkästään reagoisi tarjouspyyntöihin (Bansard et al., 1993, 126). Luottamalla 

pelkästään tarjouskilpailussa pärjäämiseen yritys kohtaa tilanteen, jossa se tuhoaa 

mahdollisuuden saavuttaa pitkän aikavälin hyötyjä. Panostamalla suhteisiin asiak-

kaiden ja muiden toimijoiden kanssa yritys voi saavuttaa lyhytaikaisten hyötyjen 

lisäksi myös pitkäkestoisia hyötyjä. (Ahola et al., 2008, 93) On oleellista, että yri-

tys pystyy saamaan tasapainoisen tilanteen, jossa se saa kykenee saavuttamaan 

molempia edellä mainittuja hyötyjä (Kujala et al., 2008, 16).  
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Silloin kun projekti on monimutkainen ja riskialtis, nähdään proaktiivinen mark-

kinointi ja tarjooman yhteisluonti hyödyllisenä (Crespin-Mazet & Ghauri, 2007, 

169; Kujala et al., 2011, 968). Toimittajan proaktiivinen lähestymistapa ratkaisu-

jen markkinointiin ja vaatimusten määrittelyyn yhdessä asiakkaan kanssa vaikut-

tavat positiivisesti siihen, että projektit tarjotaan kokonaisuutena eikä yksittäisinä 

palveluina (Kujala et al., 2011, 968). 

 

Holstiuksen (1987, 63) mainitsema jälkimyyntijärjestelmällä voi olla kolme tar-

koitusta, jotka kaikki tukevat proaktiivista markkinointia. Nukkuvan vaiheen 

(Hadjikhani, 1996) aikana järjestelmän avulla tarjotaan palveluja markkinoin-

tisyistä, minkä tuloksena toimittaja pystyy (1) olemaan yhteydessä asiakkaaseen 

projektien välissä, (2) tekemään alustavaa myyntityötä ennen suuria toimituksia ja 

(3) tunnistaa asiakkaan tarpeet ja signaalit aikaisemmin. Näin ollen luottamusta ja 

yhteisymmärrystä voidaan ylläpitää ja parantaa samalla, kun yhteys asiakkaaseen 

ylipäätään säilyy. (Kujala et al., 2013, 185) Tunnistamalla asiakkaan tarpeet ja 

signaalit voidaan asiakkaalle esittää jotain uutta alkuperäisiin vaatimuksiin nähden 

ja saada täten merkityksellinen suhde luotua asiakkaaseen. Tämä proaktiivinen 

lähestymistapa toimii erityisesti, kun tarjottavana on jotain ratkaisullisesti parem-

paa kuin asiakkaan odotukset tai kilpailijoiden tarjoomat. (Kujala et al., 2011, 

964) 

 

2.3.1 Projektimarkkinoinnin lähestymistavat 

 

Covan & Hoskinsin (1997, 547) mukaan urakoitsijat kohtaavat usein epävarmuut-

ta projekteihin liittyen, koska ne ovat ainutlaatuisia. Aina ei ole tiedossa tulevia 

asiakkaita ja heidän vaatimuksiaan sekä projektin ajankohtaa. Urakoitsijoiden 

pitääkin kehittää markkinointikäytäntöjä pystyäkseen toimimaan projektiliiketoi-

minnan kysyntäympäristössä. On tärkeää, että urakoitsijat osaavat reagoida tehok-

kaasti projektimahdollisuuksiin hyvissä ajoin ja siten maksimoida niissä onnistu-

minen.  
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Tätä varten on olemassa kaksi erilaista projektimarkkinoinnin lähestymistapaa. Ne 

pohjautuvat verkostomaiseen toimintaan, koska projektimarkkinointi pääosin 

koostuu yrityksen suhteiden johtamisesta paikallisessa liiketoimintaverkostossa. 

(Cova & Hoskins, 1997, 546-547) Nämä lähestymistavat ovat seuraavat (Cova & 

Hoskins, 1997, 547): 

 

 deterministinen lähestymistapa – ennakoidaan ”kilpailullista areenaa” ja 

”pelin sääntöjä” 

 konstruktiivinen lähestymistapa – ollaan aktiivisesti mukana muokkaa-

massa ”kilpailullista areenaa” ja ”pelin sääntöjä” 

 

Tässä yhteydessä termi ”kilpailullinen areena” kuvaa potentiaalisia asiakkaita 

(kuka/ketkä?) ja heidän vaatimuksiaan (mitkä?). Vastaavasti termi ”pelin säännöt” 

pitää sisällään ajoituksen (milloin?) ja tavan, jolla tavarat ja palvelut hankitaan 

(miten?). Yhdistämällä nämä kaksi esitettyä lähestymistapaa, urakoitsijat pyrkivät 

välttämään sellaisiin tarjouspyyntöihin vastaamisen, joita he eivät ole pystyneet 

ennakoimaan eivätkä ole olleet mukana vaikuttamassa niihin. Siis, projektimark-

kinointi pitää sisällään enemmän kuin pelkän tarjouskilpailun huomioinnin. (Cova 

& Hoskins, 1997, 547-548) 

 

Voidaan olettaa, että yleensä asiakas määrittelee täysin projektin yhdessä asian-

tuntijoiden kanssa. Tähän olettamukseen pohjautuu deterministinen lähestymista-

pa. Sen mukaan yrityksen on ennakoitava mahdollisimman hyvin asiakkaan vaa-

timukset, jotta voitaisiin paremmin tunnistaa ja valmistautua voittamaan kyseinen 

projekti. Tämän lähestymistavan tehokkuus riippuu pitkälti urakoitsijan kyvystä 

kerätä, vahvistaa ja levittää tietoa, koska yrityksellä on huonot mahdollisuudet 

voittaa tarjouskilpailu, jos se havahtuu projektiin vasta tarjouspyynnön saades-

saan. (Cova & Hoskins, 1997, 547). Lyhyesti sanottuna, deterministinen lähesty-

mistapa on ennakointia, mukautumista ja sopeutumista projektien monimutkaisuu-

teen(Cova & Hoskins, 1997, 548; Cova & Salle, 2007, 139). 
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Deterministisen lähestymistavan sijaan konstruktiivinen lähestymistapa perustuu 

siihen olettamukseen, että asiakkaan ja sidosryhmien pitäisi toimia yhdessä mää-

rittääkseen optimaalisen ratkaisun. Lisäksi, urakoitsijan pitäisi olla yksi tärkeim-

mistä toimijoista tässä prosessissa. Tällöin asiakkaan pitää olla halukas olemaan 

konstruktiivisessa kanssakäymisessä. Konstruktiivisessa lähestymistavassa hyö-

dynnetään yleensä luovaa tarjousta projektin käynnistämisessä, koska sen avulla 

voidaan vahvistaa urakoitsijan uskottavuutta silloin, kun asiakas ei ole vielä täysin 

määritellyt projektin vaatimuksia. Luovaa tarjousta voidaankin pitää ehdotelmana 

epävarmalle asiakkaalle.  

 

Tällöin päästään vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa aikaisessa vaiheessa. Vaik-

ka luovan tarjouksen ratkaisua ei välttämättä toteutettaisi, voi siitä kummuta tiet-

tyjä osia lopulliseen ratkaisuun. (Cova & Hoskins, 1997, 547, 554). Kaikista ää-

rimmäisessä tilanteessa projekti luodaan, jolloin urakoitsija aiheuttaa kysynnän 

tunnistamalla ongelmaan liittyvän projekti-idean, jota asiakas ei ole vielä tarkasti 

määritellyt tai joka voi olla mahdollisuus vielä tuntemattomalle asiakkaalle (Cova 

& Hoskins, 1997, 552). Pohjimmiltaan konstruktiivinen lähestymistapa on siis 

määrittelyä ja uudelleenmäärittelyä (Cova & Hoskins, 1997, 548). 

 

Lähestymistapoihin liittyen pitää ottaa myös huomioon eri vaiheet projektimark-

kinoinnissa (kuva 5). Projektista riippumattomassa vaiheessa urakoitsijan pitää 

siis joko ennakoida ja/tai luoda ”kilpailullinen areena” yhdessä muiden potentiaa-

listen osapuolten kanssa. Tässä kahtena vaihtoehtona ovat verkostoasemointi ja 

innovatiivisiin aloihin liittyvä verkoston rakentaminen. Tarjouksen esivaiheessa 

on tärkeää, että urakoitsija tähtää ennakointiin ja/tai ”pelin sääntöjen” kirjoittami-

seen. Tällöin toimina ovat projektin tunnistaminen ja seulonta sekä projektin luo-

minen ja riskiarviointi. Tarjouksen valmistelussa taas urakoitsijan pitää hyväksyä 

määritetyt säännöt tai sitten hänen pitää yrittää uudelleenkirjoittaa nämä säännöt 

mieluisimmiksi. Loppujen lopuksi urakoitsijan markkinointitoimet heijastuvat 

strategiavalinnasta ennen projektia. Strategia voi olla joko ennakointia tai määrit-

telyä, joissa toiminnan keinoina ovat sopeutuminen ja uudelleenmäärittely. Lähes-

tymistapaa voi myös muuttaa kesken prosessin, jos vaihtamisen hyötynä on kil-
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pailullisen aseman parantaminen. (Cova & Hoskins, 1997, 548-549) Eri lähesty-

mistavat ja toimet niiden mukaan eri vaiheissa on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1: Projektimarkkinoinnin kaksi lähestymistapaa vaiheittain (Cova & 

Hoskins, 1997, 548) 

Projektikehityksen vaihe Deterministinen lähesty-

mistapa (ennakointi ja so-

peutuminen) 

Konstruktiivinen lähesty-

mistapa (määrittely ja uu-

delleenmäärittely) 

Projektista riippumaton Verkostoasemointi Verkoston rakentaminen 

Tarjouksen esivaihe Projektin tunnistaminen ja 

seulonta 

Projektin luominen ja ris-

kiarviointi 

Tarjouksen valmistelu Projektin ja ”pelin sääntöjen 

hyväksyminen” 

Projektin uudelleenmääritte-

ly 

  

2.3.2 Projektin yhteisluonti asiakkaan kanssa 

 

Tässä kappaleessa puhutaan yhteistyöstä ja kumppanuudesta tilaajan ja toimittajan 

välillä. Olemalla yhteydessä asiakkaaseen, urakoitsija voi pyrkiä vaikuttamaan 

teknisiin yksityiskohtiin ja muokkaamaan projektia itselle sopivammaksi. On 

myös mahdollista yrittää luoda projektia jo ennen kuin asiakas on itse täysin mää-

ritellyt projektia.  

 

Projektiliiketoiminnassa asiakas yleensä käynnistää projektin ja urakoitsija on 

vastaanottavammassa roolissa. Joskus kuitenkin asiakas kokee ylitsepääsemätöntä 

vaikeutta ja erikoisuutta projektissa, että hän tarvitsee apua muilta sidosryhmiltä. 

(Cova et al., 2002, 143) Yhteisluonti voidaan käsittää konstruktiivisena lähesty-

mistapana ja urakoitsijan aseman muutoksena projektiverkostossa, jolloin urakoit-

sija ottaa osaa toteutuksen lisäksi myös suunnitteluun, joka tavallisesti tehtäisiin 

toisen toimijan puolesta (Cova & Salle, 2007, 144; Crespin-Mazet & Ghauri, 

2007, 161, 170). Tämä strategia on proaktiivisuudessaan vastakohta pelkälle tar-

jouspyyntöihin vastaamiselle (Tikkanen & Aspara, 2008, 219). Jos urakoitsijalla 
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on kehittämisideoita sen sijaan, että hän vain suorittaisi ne tehtävät, jotka on so-

pimuksessa määritelty, osaa asiakas arvostaa sitä oma-aloitteisuutta (Veres, 2009, 

240).  

 

Asiakas on valmis projektin yhteiseen suunnitteluun silloin, kun projekti on haas-

teellinen ja riskejä täytyy jakaa urakoitsijan kanssa. Riskejä syntyy epävarmuu-

desta, monimutkaisuudesta ja asiakkaan panoksen määrästä projektissa. Yhteis-

luonti voi tulla siis kyseeseen, kun asiakas on vaikeassa tilanteessa taloudellisten, 

teknisten ja ajallisten kriteerien suhteen. Tämän lisäksi halukkuuteen vaikuttaa 

asiakkaan vakuuttuneisuus sen suhteen, että suhteen piirteet tukevat yhteisluonnin 

ideaa tavoitteiden samankaltaisuuden, luottamuksen ilmapiirin ja vahvan sitoutu-

misen kannalta. (Crespin-Mazet & Ghauri, 2007, 161, 170) Projektin monimut-

kaisuuden ratkaisemiseen asiakas etsii kumppania konsulteista, suunnitteluyrityk-

sistä ja myös urakoitsijoista. Projektisopimuksen saa usein juuri se urakoitsija, 

joka on aikaisin tekemisissä tilaajan kanssa kehittäen yhteisiä ratkaisuja asiakkaan 

ongelmiin. (Cova et al., 2002, 143; Crespin-Mazet & Ghauri, 2007, 160) 

 

Projektimarkkinoinnin kannalta on tärkeää analysoida projektin piirteitä, asiakasta 

ja muita toimijoita, kun ollaan suunnittelemassa ottamista osaan yhteisluontiin. 

Haasteellisuuden määrittäminen on tärkeää projektia analysoidessa, kun taas asi-

akkaan halukkuuden yhteisluontiin asiakasta analysoidessa. (Crespin-Mazet & 

Ghauri, 2007, 170) 

 

Yhteisluontia asiakkaan ja urakoitsijan välillä esiintyy eniten juuri tarjouksen esi-

vaiheessa (kuva 5). Tällöin projekti on olemassa, mutta tarjouspyyntöä ei ole vielä 

esitetty. Myöhemmissäkin vaiheissa sitä esiintyy, mutta harvemmin, koska silloin 

se vaatii uudelleen suunnittelua. Siis, urakoitsijan pitää olla yhteydessä asiakkaa-

seen aikaisessa vaiheessa, jotta hän voisi vaikuttaa projektin suunnitteluun mah-

dollisimman paljon ja kehittää asemaansa miljöössä. (Cova et al., 2002, 144-145; 

Crespin-Mazet & Ghauri, 2007, 160) Kuvasta 8 näkee, miten paljon urakoitsija 

voi vaikuttaa projektiin projektisuunnittelun ja toteutuksen välillä. Kuvankin pe-
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rusteella voi todeta, että projektin yhteisluonti vaikeutuu mitä pidemmälle projek-

timarkkinointisyklissä mennään (Cova et al., 2002, 144). 

 

 

Kuva 8: Projektivaikutuskäyrä (Scott, 2001, 4) 

 

Asiakkaat voivat kuitenkin suhtautua negatiivisesti ennakoiviin toimittajiin, koska 

he pelkäävät, että toimittaja saa taloudellisen ja teknisen vallan suhteessa (Cova et 

al., 1994, 29). Jos asiakkaan strategia on kustannusperusteinen ja asiakas on op-

portunistinen, urakoitsija yleensä jätetään suunnitteluvaiheesta pois. Asiakkaan 

korkea kapasiteetti projektin kehittämiseen, yhtenevyyksien vähäinen määrä ja 

havaintojen erilaisuus projektin haasteellisuutta koskien vaikuttavat myös negatii-

visesti urakoitsijan rooliin suunnittelussa. Tällöin asiakas kokee tarjouskilpailun 

parempana vaihtoehtona. (Crespin-Mazet & Ghauri, 2007, 161, 168) 

 

Yhteistyön menestys riippuu toimijoiden asenteesta. Ilman luottamusta ja sitou-

tumista ei kumppanuudella ole tulevaisuutta (Sai-On et al., 2003, 339). Asiakkaal-

le pitää osoittaa, että toimittaja työskentelee asiakkaan parasta ajatellen (Sieg et 

al., 2012, 270). Larsonin (1997) tekemän tutkimuksen mukaan, yhteistyön tulok-

sena on saatu useita hyötyjä. Aikataulut ovat pitäneet paremmin, kustannuksia on 

kontrolloitu tehokkaammin ja asiakkaan tarpeet on tyydytetty hyvin. Vaikka kus-

tannuksia ei selvästi ole saatu pienennettyä, on yhteistyö silti ollut hintansa väärti 

sekä ajallisesti että hinnan kannalta. (Larson, 1997, 194-195) Riskit myös vähen-

tyvät yhteistyön seurauksena, koska ne jaetaan toimijoiden kesken (Scott, 2001, 

19). Bresnenin & Marshallin (2002) mielestä yhteistyön kehittyessä ja toistuessa, 
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suhde toimijoiden välillä kasvaa ja voimistuu, jolloin myös yhteistyön edut voi-

mistuvat. Heidän mukaan yhteistyön hyvät tulokset eivät kuitenkaan ole takuu-

varmoja, mutta parhaimmillaan yhteistyö auttaa käsittelemään ongelmia tehok-

kaammin. (Bresnen & Marshall, 2002, 498, 504) 

 

2.4 Tarjousprosessi 

 

Vaikka proaktiivinen markkinointi olisi tuloksellista, ei se välttämättä tarkoita, 

että sopimus saataisiin ilman tarjousprosessia vaativaa tarjouskilpailua. Tarjous-

pyynnön toteuttaessaan asiakas saa mahdollisuuden vertailla tarjouksia ja niiden 

hintoja. Tarjousprosessi pitää sisällään monia projektimarkkinoinnin vaiheita, 

joita on käsitelty aikaisemmin. Tämän kappaleen kautta kuitenkin valotetaan 

enemmän tarjousprojektin tarkoitusta. Käsittelyn alla on päätös osallistua tarjous-

projektiin ja tarjouskilpailu. Tähän liittyen analysoidaan hinnan suurta merkitystä 

tarjousprojekteissa ja sitä, mitä hinnoitteluun liittyy.  

 

2.4.1 Tarjousprojektiin osallistuminen 

 

Tarjousprosessi alkaa urakoitsijan asettamisesta tarjouspyyntölistaan, jota ennen 

on tehty markkinointia. Prosessi taas päättyy, kun urakoitsija tekee sopimuksen 

urakan suorittamisesta, jos hän on menestynyt tarjouskilpailussa. Näiden kahden 

tapahtuman välissä monia päätöksiä suoritetaan sekä asiakkaan että urakoitsijan 

toimesta. Nämä päätökset määrittelevät sen, että jatkaako urakoitsija kilpailussa 

vai onko hänen vetäydyttävä siitä. (Odusote & Fellows, 1992, 150) Tarjouspyyn-

nön saamisen jälkeen tarjoustoiminnan voidaan nähdä olevan kaksivaiheinen: (1) 

päätös tarjoamisesta ja (2) marginaalin asettaminen (Zhu, 2008, 262). Yrityksen 

johto tekee arvioinnin päättääkseen tarjousprojektiin osallistumisen. Arvioinnissa 

käytetään useita kriteerejä, jotka on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2: Tarjouksen osallistumispäätökseen käytettävät kriteerit (Cova & 

Hoskins, 1997, 553; Kandanala, Al-Hussein & Vanderstar, 2005, 31; Odusote & 

Fellows, 1992, 150; Shash, 1993, 115) 
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Projektin houkuttelevuus  sijainti 

 koko 

 hinta 

 monimutkaisuus 

 riskit 

 aikataulu 

Yrityskohtaiset tekijät  tarve työlle/senhetkinen työmäärä 

 saatavilla olevat resurssit ja kapasiteetti 

 kokemus samankaltaisista projekteista 

 tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kustannukset 

Kilpailu  kilpailijoiden määrä 

 kilpailutilanne 

 omat vahvuudet/mahdollisuudet voittaa 

Asiakaskohtaiset tekijät  asiakkaan identiteetti 

 kyky maksaa 

 suhde asiakkaaseen 

 

Shashin (1993, 116) mielestä kolme tärkeintä kriteeriä osallistumiseen liittyen 

ovat tarve työlle, kokemus samankaltaisista projekteista ja kilpailijoiden määrä. 

Kilpailijoiden määrä alentaa tarjoushintaa (Oo, Drew & Lo, 2007, 459), joten kil-

pailusta tulee samalla myös tiukempaa, jolloin pitää entistä tarkemmin analysoida 

omia vahvuuksia. Projektin koko, yrityksen tarve työlle sekä saatavilla olevat re-

surssit ja kapasiteetti vaikuttavat myös huomattavasti päätökseen osallistua tar-

joamiseen. Drewn ja Skitmoren (1997) mukaan urakoitsijat ovat tehokkaimmil-

laan silloin, kun he toimivat aivan maksimikapasiteetin rajoissa. Jos se raja ylite-

tään, yritys menettää kilpailukykyään. He siis ovat samaa mieltä Shashin kanssa 

siitä, että optimaalisen tehokkuuden saavuttaakseen, yrityksen täytyy tasapainoilla 

saatavilla olevien resurssien ja tarjotun urakan koon kanssa. (Drew & Skitmore, 

1997, 472) Myös asiakkaan identiteetti on merkitsevä tekijä. Asiakkaan ollessa 

luotettava ja taloudellisesti vakaa, yrityksen on helpompi ryhtyä tarjoamaan ura-

kasta, varsinkin jos suhde heidän välillään on jo molempia tyydyttävä (Odusote & 

Fellows, 1992, 149).  
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Tarjousprojekteista sekä toteutuneista projekteista saatu kokemus muokkaa tar-

jousprosessia optimaalisempaan suuntaan. Tämä toistuva prosessi on elintärkeä, 

kun puhutaan kokemuksen karttumisesta tarjoustoiminnassa. (Fu, Drew & Lo, 

2002, 655) On todettukin, että kokeneemmat urakoitsijat ovat kilpailukykyisempiä 

tarjouskilpailuissa kuin ne, joilla on vähemmän kokemusta. Urakoitsija voi saa-

vuttaa kokemusta esimerkiksi johtamisesta, teknologiasta ja tietotaidosta, hinnoit-

telusta, paikallisista tekijöistä, asiakkaan mieltymyksistä sekä eri standardeista ja 

prosesseista. (Fu, Drew & Lo, 2003, 391, 394) Palautteen saaminen on tärkeä osa 

urakoitsijan tarjousprosessin kehittämisessä (Oo, Abdul-Aziz & Lim, 2011, 42). 

 

Projektista saatava hinta ja tarjousprojektin aiheuttamat kulut näyttelevät tietenkin 

suurta osaa, koska yritykset hakevat tuottoa toiminnalleen. Projektin tuottomargi-

naalin avulla kustannetaan kiinteitä kustannuksia ja esimerkiksi juuri tarjoustoi-

mintaan meneviä menoja (Oo, Drew & Lo, 2010a, 721; Tah, Thorpe & McCaffer., 

1994, 31). Myös sijaintia, riskejä, projektin aikataulua ja monimutkaisuutta pitää 

analysoida päätöksen tekemisessä.  

 

Urakoitsija voi myös kieltäytyä osallistumista tarjouskilpailuun arvioituaan pro-

jektin olevan sillä hetkellä sopimaton (Odusote & Fellows, 1992, 150). Toisaalta, 

vaikka projektia ei koettaisikaan houkuttelevana, voi urakoitsija silti päättää osal-

listua tarjouskilpailuun. Siten urakoitsija voi esimerkiksi osoittaa olevansa edel-

leen markkinoilla. (Oo, Lo & Lim, 2012, 27) Tarjoustoiminta on loppujen lopuksi 

miltei välttämätöntä, koska tarjouskilpailu on kuitenkin tehokkain menetelmä va-

lita isosta joukosta paras urakoitsija asiakkaan mielestä. Urakoitsijat, jotka pärjää-

vät huonosti tarjousprojekteissa joutuvat lopulta huonoimmassa tapauksessa lopet-

tamaan liiketoimintansa. (Fu et al., 2002, 657). 

 

2.4.2 Tarjouskilpailu 

 

Vaikka toimittaja olisikin kovasti panostanut asiakassuhteisiin ja yrittänyt muoka-

ta räätälöityä ratkaisua asiakkaalle, se ei silti välttämättä voi välttää tarjouskilpai-

lua. Voi olla myös, että resurssien niukkuudesta johtuen toimittajan pitää välillä 
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panostaa myös pelkästään tarjouspyyntöön vastaamiseen, jolloin ainut keino saada 

sopimus on onnistua tarjouskilpailussa.  

 

Tarjouskilpailun tarkoituksena on antaa etulyöntiasema ostajalle. Hän pystyy sil-

loin määrittämään tarpeensa, joiden perusteella voi esittää vaatimukset toimittajil-

le. Näin ollen ostaja voi valita vertailtavien tarjousten välillä esimerkiksi hinnan 

perusteella. (Bansard et al., 1993, 126) Tarjouskilpailun tarkoituksena on pitkälti 

siis hintojen alentaminen. Tämä onnistuu sillä, että toimittajat joutuvat kilpaile-

maan toisiaan vastaan. (Ahola et al., 2008, 88) Yritys, joka altistuu kilpailulle, 

todennäköisesti pudottaa hintojaan (Gabor, 1977, 57). Hinnan suuren vaikutuksen 

vuoksi on vaikea ennakoida tarjouskilpailuissa menestymistä (Li & Love, 1999, 

169). Hinta vaikuttaa suuresti silloin, kun urakoitsijat eivät onnistu differoimaan 

ja standardisoimaan palveluitaan (Skitmore & Smyth, 2007, 627). Toisaalta, kun 

tilaaja valikoi urakan suorittajan parhaan urakoitsijan eikä alhaisimman tarjouksen 

perusteella, on silloin tärkeintä vaikuttavan tarjouksen toimittaminen eikä pelkäs-

tään alhaisen hinnan saavuttaminen (Perng, Juan & Chien, 2006, 1041).  

 

Joka tapauksessa, tarjousprojektissa urakoitsijan pyrkimyksenä on erottautua tar-

jouskilpailuun osallistuvien joukosta. Onnistunut differoituminen riippuu tarkasti 

kilpailija-analyysistä. Jokaiselta kilpailijalta pitää löytää vahvuudet, heikkoudet ja 

todennäköiset aggressiiviset toimet. Vahvuuksia vastaan suoritetaan vastatoimia, 

heikkouksia käytetään hyödyksi ja aggressiiviset toimet neutralisoidaan. (Cova & 

Hoskins, 1997, 554) Urakoitsija voi päättää kilpailla alhaisten kustannusten, jous-

tavien ja laadukkaiden palveluiden, innovaatioiden, toimitusten tai näitä tekijöitä 

yhdistävän tarjooman avulla. Tavoiteltu kilpailuetu pitää määritellä jo hyvissä 

ajoin. (Li & Love, 1999, 169). Tarjouskilpailuissa hyödynnetään myös referenssi-

listoja, koska ne näyttävät toimittajan tilastoja menneisyydestä sekä kokemusta 

tietyiltä markkinoilta (Jalkala & Salminen, 2010, 979).  

 

Tarjouskilpailut ovat erittäin yleisiä rakennusalalla (Ahola et al., 2008, 88). Sulje-

tussa tarjouskilpailussa urakoitsijat jättävät tarjouksena samanaikaisesti, jonka 

jälkeen rakennuttaja arvioi kyseiset tarjoukset. Tämä poikkeaa avoimesta tarjous-
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kilpailusta siinä, että hinnat eivät ole julkisia. (Heshmat, 1996, 82) Tällöin usein 

käytetään kilpailulähtöistä hinnoittelua, jolloin hinta perustuu odotuksiin siitä, 

miten kilpailijat tulevat hinnoittelemaan urakan (Skitmore & Smyth, 2007, 627). 

Jokaista tarjouskilpailua ei ole mahdollista eikä edes suositeltavaa voittaa, vaan 

tavoitteena on valikoidusti osallistua niihin tarjouskilpailuihin, jotka edesauttavat 

yrityksen pitkäaikaista tuottavuutta. (Heshmat, 1996, 87) 

 

2.4.3 Hintatekijät ja hinnoittelu 

 

Tarjouksen hinta edustaa usein keskeistä kilpailutekijää ja hinnoittelupäätökset 

vaikuttavat suuresti projektimyyntiin ja yrityksen kannattavuuteen (FINTRA, 

2003, 95). Päättäessään osallistua tarjouskilpailuun urakoitsijat joutuvat määritte-

lemään tarjouksensa hinnan. Tarjouksen hinnoittelu on yleensä kaksijakoinen pro-

sessi, johon kuuluvat kustannusten arviointi ja marginaalin asettaminen (Drew & 

Skitmore, 1997, 472; Oo, et al., 2007, 448). Marginaali koostuu tuottoprosentista, 

riskimarginaaleista ja kiinteistä kustannuksista (Oo et al., 2010a, 721; Tah et al., 

1994, 31). Marginaalin asettaminen tasolle, jossa tuotto on kohtuullinen, mutta 

kuitenkin tarpeeksi pieni taatakseen riittävän työmäärän, vaatii suurta harkintaky-

kyä ottaen huomioon epävarmuuden liittyen kilpailijoiden käyttäytymiseen (Oo et 

al., 2007, 448). Urakoitsijat harvoin käyttävät tilastollisia tekniikoita marginaalien 

määrittämiseen, vaan luottavat enemmänkin kokemukseen, arviointikykyyn ja 

aavistuksiin (Dulaimi & Shan, 2002, 609). 

 

Usein puhutaan, että rakennusyritykset kuuluvat yhteen palvelualoista, jotka eivät 

ole tunnettuja hinnoittelun kehittyneisyydestä (Skitmore, Runeson & Chang , 

2006, 774). Palvelualojen hinnoittelustrategia on yleensä ollut joko kustannuspe-

rusteinen tai markkinalähtöinen. Mitä suurempi osuus materiaaleilla on sisällön 

suhteen, sitä todennäköisempi on kustannusperusteisen hinnoittelun soveltaminen. 

Jos taas palvelu on standardisoitunut, hinnoitellaan se yleensä markkinalähtöisesti. 

(Gabor, 1977, 171-172). Kustannusperusteisella hinnoittelulla tarkoitetaan kus-

tannusten kattamista tyydyttävällä katteella. Markkinalähtöisellä hinnoittelulla 

taas vastaavasti yritetään maksimoida tuotto tunnistamalla, että hinta riippuu ky-
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synnästä.  Jos kysyntä kasvaa huomattavasti ilman tarjonnan kasvua, se oletetta-

vasti nostaa hintoja sen mukaan. (Skitmore et al., 2006, 774, 777) Design-build-

projekteissa hintatekijät entisestään voimistuvat suunnittelun tullessa mukaan 

(Skitmore, & Smyth, 2007, 624). 

 

Rakennusalan suuri epävarmuus tekee kustannus- ja hinta-arvioiden tekemisen 

erittäin vaikeaksi käytännössä (Skitmore et al., 2006, 781). Liian kallis hinta joh-

taa projektien vähäiseen määrään, kun taas alhaiset hinnat huonoon tuottoon 

(Skitmore & Smyth, 2007, 620). Monimutkaiseen hinnoitteluongelmaan ei selväs-

ti voi olla yhtä ainoata vastausta. Tietyssä tilanteessa toimiva ratkaisu voi olla 

toiseen tilanteeseen täysin sopimaton. Ideaalissa tilanteessa sovelletaan tuottope-

rusteista, kustannusperusteista ja markkinalähtöistä hinnoittelua. (Gabor, 1977, 

41, 43) Rakennusyritykset ovat markkinatietoisia ja huomioivat sekä tuotantokus-

tannukset että markkinahinnat. Täten hinnoittelu rakennusalalla on usein kustan-

nusperusteisen ja markkinalähtöisen hinnoittelun yhdistämistä. (Skitmore et al., 

2006, 781) Tarjousstrategiat kuitenkin vaihtelevat urakoitsijoiden välillä ja ne 

riippuvat myös yrityksen mieltymyksistä ja asenteista eri tekijöitä kohtaan (Oo, 

Drew & Runeson, 2010b, 1321). Hinnoittelulla yritys voi tähdätä odotettujen me-

nestysten ja kilpailijoiden tuoton minimointiin tai sopimuksen saamiseen jopa 

tappion uhalla pitääkseen liiketoiminnan käynnissä (Drew & Skitmore, 1997, 

472).  

 

Yrityksen määrittelemään hintaan vaikuttavat monet asiat. Flanaganin & Norma-

nin (1985) mukaan suurempi kilpailijoiden määrä tarjouskilpailuissa oletettavasti 

laskee tarjouksien hintaa. Kilpailijoiden määrä rajoittuu kuitenkin yleensä neljään 

tai viiteen, koska silloin tarjouskilpailun kustannukset säilyvät halutuissa rajoissa 

ja tarjoajille annetun tiedon laatu hyvänä. Tarjoushinnat laskevat myös sitä mu-

kaan, mitä tehokkaammat eri kilpailijat ovat. (Flanagan & Norman, 1985, 160-

161) Jos projekteja ei ole ollut ja tarve työlle on suuri, vaikuttaa se ilmeisesti hin-

taan (Dulaimi & Shan, 2002, 608). Toisaalta, mitä suurempi on senhetkinen työ-

määrä, sitä suuremmat lisäkustannukset ovat ja sitä suurempi hinta sitä kautta. 

(Flanagan & Norman, 1985, 160) 
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Suurien urakoitsijoiden on todettu pitävän tärkeimpinä tekijöinä taloustilannetta, 

kilpailijoiden tehokkuutta sekä projektin kokoa ja monimutkaisuutta. Keskisuuret 

urakoitsijat näkevät taloustilanteen ja projektin koon myös tärkeänä, mutta eroa-

vina tekijöinä suuriin urakoitsijoihin verrattuna on tarve työlle, suhde asiakkaa-

seen ja kokemus aikaisemmista tarjouksista ja projekteista. Suurempien urakoitsi-

joiden kiinnostus projektikohtaisiin tekijöihin selittynee sillä, että he ovat toden-

näköisesti mukana monimutkaisemmissa projekteissa ja haluavat myös suuria 

projekteja suurella tuotolla. Keskisuuret urakoitsijat ovat taas enemmän riippuvai-

sia kyseisestä taloustilanteesta ja projektista tulevista kassavirroista. Keskisuurten 

urakoitsijoiden kapasiteetin ollessa rajoittuneempi, joutuvat he tasapainoilemaan 

enemmän resurssien ja työtarpeen kanssa.  Heidän suhteet asiakkaisiin ovat myös 

erittäin merkityksellisiä, koska niiden avulla voidaan saavuttaa suurempi työmää-

rä. Kaikenkokoiset urakoitsijat pitävät projektin sijaintia ja aikataulua yhtä suures-

sa arvossa. (Dulaimi & Shan, 2002, 605-608) Tiivistetysti, suuremmat yritykset 

miettivät enemmän projektiin liittyviä asioita hinnoitellessaan, kun taas keskisuu-

ret yritykset ovat enemmän huolissaan yrityksen taloudesta ja siitä, miten kysei-

nen projekti vaikuttaa yrityksen mahdollisuuteen harjoittaa elinkelpoista liiketoi-

mintaa. Tämä johtuu siitä, että keskisuurilla urakoitsijoilla on rajalliset resurssit ja 

kyvykkyydet, jolloin muutokset katteessa vaikuttavat heihin enemmän.  (Dulaimi 

& Hong, 2002, 609) Edelle selitettyjen tekijöiden lisäksi Flanaganin & Normanin 

(1985, 160) mukaan asiakkaalta tarjouspyynnön mukana tulevan materiaalin laatu 

vaikuttaa hintaan. Huonot dokumentit nostavat riskejä kustannusten selvittämises-

sä (Dulaimi & Shan, 2002, 607), kun taas parempi laatu laskee tarjouksen hintaa 

(Flanagan & Norman, 1985, 160). 

 

Rakennusalalla yleisesti pidetään alhaisen hinnan tarjouksia kilpailukykyisempinä 

kuin kalliimpia tarjouksia (Drew & Skitmore, 1997, 469). Jos yrityksellä on huo-

no verkostoasema ja heikko yhteys asiakkaaseen, on aggressiivinen hinnoittelu-

strategia suositeltavaa (Cova & Hoskins, 1997, 555). Voittaessaan tarjouskilpai-

lun, yritys joutuu kuitenkin keskittämään resursseja kyseiseen projektiin tietyn 

ajanjakson ajaksi. Tämä johtaa siihen, että yritys ei kykene samalla tavalla kilpai-
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lemaan mahdollisesti tuottoisammista sopimuksista eli he ovat vähemmän kilpai-

lukykyisiä voitetun projektin jälkeen. (Oo et al., 2012, 36, Runeson & Skitmore, 

1999, 293) Tämä huomioon ottaen, urakoitsijan voidaan olettaa tarjoavan korkean 

hinnan tarjouksia, kun sen tarve työlle on vähäinen, ja toisaalta alhaisen hinnan 

tarjouksia, kun tarve työlle on suuri (Flanagan & Norman, 1985, 160; Oo et al., 

2007, 459; Oo et al., 2012, 27). Myös huonon taloustilanteen aikana hinnat tup-

paavat laskemaan (Oo et al., 2010a, 724).  

 

Rakennusalalla puhutaan myös voittajan kirouksesta. Voittajan kirouksella tarkoi-

tetaan sitä, että tarjouskilpailun voittaja häviää rahaa. Jos urakoitsija sattuu aliar-

vioimaan kustannukset, johtaa se todennäköisesti tarjouksen voittamiseen. Näin 

ollen projektin odotettu tuotto voitettaessa on paljon pienempi kuin ennen voittoa. 

(Heshmat, 1996, 86) Kustannusarvioiden epävarmuus ja kilpailevien tarjoajien 

määrä vaikuttavat voittajan kirouksen esiintymistiheyteen ja laajuuteen (Bazer-

man & Samuelson, 1983, 618). Ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on lisätä jo mai-

nittu riskikerroin, joka arvioi tarjoajan aliarvioinnin määrää, jos tarjouskilpailu 

voitetaan. Toisaalta, tämän kertoimen lisääminen vähentää voitettujen projektien 

määrää, mutta varmistaa sen, että tarjoaja ei lopulta kadu voittamiaan projekteja. 

(Heshmat, 1996, 86-87) 
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3 VENÄJÄN RAKENNUSMARKKINAT JA NIIDEN ERI-

TYISPIIRTEET 

 

Venäjän markkinat ovat suuret (DB, 2012, 1) ja rakennusala ei ole tässä suhteessa 

poikkeus. Työn määrä rakennusalalla oli kasvanut kymmenkertaiseksi vuonna 

2012 vuoteen 2000 verrattuna (Rosstat, 2013a). Venäjä tarjoaa suomalaisille ura-

koitsijoille runsaasti mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa (RT, 2006, 3). Toi-

miminen Venäjän rakennusalalla ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan se aset-

taa suuria haasteita suomalaisyrityksille. Tässä luvussa käsitellään Venäjän talout-

ta rakennusalaan liittyen ja tutkitaan Venäjän rakennusalalla olevia erityispiirteitä, 

joita suomalaiset yritykset kohtaavat päivittäin liiketoiminnassaan. Käsittelyn alla 

on erityisesti Pietarin ja Moskovan alueet, koska Quattrogeminin tytäryhtiöt sijait-

sevat kyseisissä kaupungeissa ja toiminta keskittyy juuri näille alueille.  

 

3.1 Venäjän rakennusmarkkinat 

 

Venäjä koki suuren taloudellisen korkeasuhdanteen tämän vuosituhannen alussa 

(Tiusanen, 2008, 30). Venäjän talous kasvoi ennen talouskriisiä noin 7 %:n vauh-

tia ja vuosina 2010 ja 2011 4 %:n vauhtia (World Bank, 2013a).  Ulkomaiset in-

vestoinnit Venäjälle ovat lisääntyneet huomattavasti tällä vuosituhannella ollen yli 

75 miljardin dollarin vuonna 2008. Määrä viisinkertaistui vuodesta 2004. Suorat 

investoinnit olivat vuonna 2007 ja vuonna 2008 noin 20-30 miljardin luokkaa. 

(SVKK, 2009, 15; World Bank, 2013b) Investoinneille suotuisan ympäristön 

muuttuminen johtui ruplan merkittävästä arvon alenemisesta ja vahvasta öljyn 

hinnasta (Rinne, 2007, 6; Tiusanen, 2003, 46-47). Yritykset sijoittavat siis entistä 

enemmän Venäjän liiketoimintaan. Rakennustuotanto on lisääntynyt vielä talout-

takin nopeammin noin 10 %:n vauhtia (Haukioja et al., 2007, 11). Taantuma iski 

kuitenkin kovaa Venäjän rakennusalaan ja joidenkin arvioiden mukaan jopa 80 

%:a projekteista lykättiin taantuman vuoksi (DB, 2012, 19). Tästä huolimatta, 

Venäjää voidaan edelleen pitää houkuttelevina lähimarkkinoina, jonne moni suo-

malainen toimija haluaa perustaa tytäryhtiön tai aloittaa liiketoimintansa muuten 
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siellä. Suomalaiset rakennusyritykset tunnetaan hyvästä maineestaan Venäjällä, 

joten mahdollisuudet menestykselle ovat olemassa. (RT, 2006, 7-8)  

 

Venäjän rakennussektori yksityistettiin 1990-luvun alussa (Panibratov, 2010a, 

11). Venäjällä toimii tällä hetkellä yli 200 000 rakennusliikettä, joista melkein 

kaikki ovat yksityisessä omistuksessa (Rosstat, 2013a). Kilpailu siis lisääntyy ja 

ulkomaisten rakentajienkin määrä kasvaa, kun alan avoimuus kehittyy (RT, 2006, 

37). Tämä johtaa siihen, että venäläiset urakoitsijat joutuvat reagoimaan kilpai-

luun ja kehittämään liiketoimintojaan (Advasheva, Shastitko & Kuznetsov, 2007, 

31). Eniten Venäjän markkinoilla ulkomaisista yrityksistä on turkkilaisia, joiden 

jälkeen tulevat suomalaiset. Suomalaiset ovat olleet mukana Venäjän rakennus-

alalla jo pitkään, mutta volyymi on pysynyt pitkään miltei samana, ollen 500 mil-

joonan euron luokkaa tai alle sen. (RT, 2012) Venäjä kattoi suomalaisten raken-

nusyritysten kansainvälisestä liiketoiminnasta 20% vuonna 2010 (RT, 2011). 

 

Venäjän markkinat ovat siis kasvaneet viime vuosikymmeninä hurjasti (Rosstat, 

2013a). Venäjän talouden myös kasvaessa, kiinteistömarkkinoiden nähdään tar-

joavan suurta kasvupotentiaalia. Investointeja Venäjällä tapahtuu esimerkiksi toi-

mistorakennuksiin, liike- ja ostoskeskuksiin, varastorakennuksiin. Teollisuus ja 

liiketilat ovat Venäjällä tarjonneet eniten mahdollisuuksia rakennusyrityksille 

asuntorakentaminen pois lukien. (Haukioja et al., 2007, 12; Rinne, 2007, 15; RT, 

2006, 24-25) 

 

Moskova ja Pietari ovat oletetusti suurimmat markkina-alueet rakennusalalla Ve-

näjällä, mutta myös muut kaupungit kasvavine tulotasoineen ovat saamassa osan 

rakentamisesta (RT, 2006, 24-26). Kasvubuumia on nähtävissä kehittyvien aluei-

den miljoonakaupungeissa, kuten Jekaterinburgissa (Haukioja et al., 2007, 12). 

Siellä solmittiin rakentamissopimuksia yli 22 miljardin ruplan arvosta vuonna 

2011 (PWC, 2011, 25), joten Venäjä tarjoaa paljon mahdollisuuksia Pietarin ja 

Moskovan lisäksi. Seuraavaksi käsitellään kuitenkin tarkemmin Quattrogeminin 

tytäryhtiöiden toiminta-alueita eli Pietaria ja Moskovaa. 

 



55 

 

 

3.1.1 Pietarin ja sen lähiympäristön rakennusmarkkinat 

 

Pietarissa asuu lähemmäs viisi miljoona ihmistä ja luku on suurempi, jos otetaan 

huomioon myös Pietarin lähiympäristö. Pietarin osuus Venäjän rakennusmarkki-

noista oli noin 7,7 %:a vuonna 2010. Se on paljon suurempi osuus kuin esimer-

kiksi Pietarin synnyttämä 3,6 %:n osuus BKT:sta vuonna 2010. Vaikka vuonna 

2012 Pietarin osuus Venäjän rakennusalasta oli tippunut kuuteen prosenttiin, on 

Pietarin rakennusala edelleen erittäin merkittävä. Vuonna 2012 Pietarin rakennus-

ala rahassa mitattuna kasvoi selvästi pienen tauon jälkeen ollen 353 miljardia rup-

laa eli noin 11,5 miljardia dollaria. Kasvua edellisvuoteen oli noin 4 %. (Petrostat, 

2013) Syy Pietarin rakennusalan osuuden laskuun johtuu muiden miljoonakau-

punkien rakennusalan kasvusta (Haukioja et al., 2007, 12). 

 

Pietari ja sen lähialueet ovat mittavine markkinoineen luonnollisesti houkutteleva 

etabloitumiskohde suomalaisille rakennusalan yrityksille (Haukioja et al., 2007, 

10). Pietari on maantieteellisesti lähellä Suomea, joten houkutus siellä toimimi-

seksi pienen välimatkan vuoksi on suuri. Erityisesti tämä palvelee pk-yrityksiä. 

Pietarin alue on useille yrityksille tarpeeksi suuri markkina-alue liiketoiminnan 

käynnistämiseen. Kokemuksen hankkimisen jälkeen sieltä voi ponnistaa laajenta-

maan liiketoimintaa muualle Venäjällä. (RT, 2006, 7, 40) 

 

Olosuhteet ovat hyvät liiketoiminnan harjoittamiselle Pietarissa. Liiketoiminnan 

aloittaminen on siellä helpointa koko Venäjällä ja rakennuslupien käsittelyyn liit-

tyen se on sijalla 9 Venäjän kaupungeista. Pietarin kaupunki on tehnyt korjaavia 

toimenpiteitä parantaakseen rakennuslupien käsittelyä. Sitten vuoden 2008, Pietari 

on vähentänyt aikaa lupien prosessointiin, yksinkertaistanut toimintatapoja, omak-

sunut uusia rakennussäännöksiä sekä esitellyt riskeihin perustuvaa hyväksyntää, 

joka ottaa huomioon eri riskit ja sijainnit. (DB, 2012, 16, 20, 22, 24)  

 

Voidaan siis sanoa, että Pietari on erinomainen ensimmäinen kohde liiketoimin-

nan laajennukselle Venäjälle. Se tarjoaa suuria mahdollisuuksia taloudellisesti, on 

maantieteellisesti lähellä eikä ole kaikista hankalin sijainti liiketoiminnan harjoit-
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tamiselle. Tämä palvelee erityisesti myös jo pitkään siellä operoineita urakoitsijoi-

ta, koska suomalaiset ja muut ulkomaiset yritykset näkevät Pietarin erittäin poten-

tiaalisena sijoituskohteena.  

 

3.1.2 Moskovan ja sen lähiympäristön rakennusmarkkinat 

 

Moskovassa asukkaita on yli 11 miljoonaa. Moskovan osuus koko Venäjän 

BKT:sta oli vuonna 2011 yli 20 % ja osuus Venäjän rakennusmarkkinoista vuon-

na 2012 oli noin 10,5 % työn arvolla mitattuna. Moskovalaisten palkat ovat yli 

kaksinkertaiset muuhun Venäjän väestöön verrattuna (Rosstat, 2013b), ja Mosko-

va on johtavassa asemassa Venäjällä ulkomaisen pääoman houkuttelussa (Naula-

pää, Kulkov & Panibratov, 2012, 8). Vuodesta 2001 lähtien kiinteistöjen kehitys 

on ollut huikeaa Moskovassa. Moskova on tätä nykyä yksi kalleimmista toimisto-

kohteista maailmassa. (Panibratov, 2010a, 12) On siis selvää, että Moskova hou-

kuttelee paljon suuria yrityksiä. Moskovassa toimiikin yli 1000 suurta ja kes-

kisuurta yritystä sekä yli 15000 pientä yritystä. Tekniikkaan ja raaka-aineisiin 

liittyvät teollisuudet ja ruokateollisuus ovat suurimpia teollisuuden aloja Mosko-

vassa. Rakennusala on suuressa kasvussa Moskovassa. Vuosina 2013-2014 Mos-

kovaan odotetaan rakennettavan 2,5 miljoona kuutiometriä toimistotilaa. Tämän 

lisäksi erilaisia teollisuusalueita toimistoineen suunnitellaan Moskovan lähiympä-

ristöön. (Naulapää et al., 2012, 5, 7, 11) 

 

Vaikka Moskova onkin taloudellisesti aivan omaa luokkaansa Venäjällä, on liike-

toiminnan harjoittaminen siellä kuitenkin vaikeinta Venäjällä. Liiketoiminnan 

aloittaminen on hankalaa Moskovassa ja kaupunki sijoittuukin 30 kaupungin lis-

talla vasta sijalle 25 liiketoiminnan aloittamisen helppoudessa. Rakennuslupien 

käsittely on vielä vaikeampaa. Sillä listalla Moskova on viimeisellä sijalla. Erityi-

sesti huolta aiheuttaa rakennuslupien käsittelyn toimenpiteiden suuri määrä ja var-

sinkin toteutusvaiheessa. Myös toimenpiteisiin kuluva aika on pitkä. Moskovan 

kaupunki yrittää kuitenkin tehdä helpotuksia rakennuslupien käsittelyyn vähentä-

mällä siihen kuluvaa aikaa, yksinkertaistamalla toimintatapoja ja omaksumalla 
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uusia rakennussäännöksiä. Vielä, se ei ole kuitenkaan näkynyt tarpeeksi muihin 

kaupunkeihin verrattuna. (DB, 2012, 2, 16, 20-22).  

 

Moskovan lähistöllä sijaitseva Kalugan alue on myös saanut paljon suoria inves-

tointeja viime vuosina, lähinnä ulkomaisten autonvalmistajien kautta (DB, 2012, 

1). Alue tarjoaa monia etuja investoijille. Kalugan sijainti maantieteellisesti on 

hyvä ja lisäksi siellä on kehittynyt liikenneverkosto, korkea innovaatiopotentiaali, 

ammattitaitoinen työvoima, hallinnollisia takuita, suosiva verotusjärjestelmä, laa-

jat ulkomaiset taloudelliset suhteet, hyvät kokemukset investointiprojekteista ja 

maa-alueita uusien tuotantolaitosten kehittämiselle. Suurimmat teollisuudenalat 

kyseisellä alueella ovat auto-, viihde-, ruoka- ja tiedeintensiivinen teollisuus. 

(Naulapää et al., 2011, 6-7) 

 

Moskovan alue tarjoaa siis paljon ollessaan taloudellinen keskus Venäjällä. Ope-

rointi siellä on kuitenkin vaikeaa ja kallista. Kuitenkin, jos yrityksellä on jo Venä-

jän kokemusta, on etabloituminen Moskovan markkinoille harkitsemisen arvoista 

ja tietyissä tapauksissa myös ilman Venäjän kokemusta. Erityisesti urakoitsijoille 

kansainvälisten yritysten suuret investoinnit ovat houkutteleva syy siellä toimimi-

selle.  

 

3.2 Erityispiirteet Venäjän rakennusmarkkinoilla 

 

Doing Business 2013 –raportin mukaan liiketoiminnan harjoittaminen Venäjällä 

ei ole helppoa. Venäjä rankattiin vasta sijalle 112 kyseisessä raportissa, mikä ker-

too siitä, että Venäjällä liiketoimintaa vaikeuttavat monet tekijät. (DB, 2013) 

Etabloituminen Venäjälle on siis haasteellista ja tiettyihin erityispiirteisiin pitäisi 

suomalaisten rakennusyritysten kiinnittää huomiota. 

 

Rakennusprojektit pitävät usein sisällään monen eri tason riskejä (Huemer, 2004, 

191). Ei ole riittävää, että riskejä tunnistetaan, vaan yrityksen pitää pystyä myös 

hallitsemaan niitä (Holstius, 1989, 70). Jotta riskejä voitaisiin hallita, pitää ne hin-

noitella. Sen tulee perustua riskien toteutumisen kustannusvaikutuksiin. (Kähkö-
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nen & Huovila, 1996, 15) Yleisesti tunnetut riskit Venäjällä ovat korruptio ja by-

rokratia (Panibratov, 2010a, 14; RT, 2006, 11). Korruption vaaraa nostavat mo-

nimutkaiset säännökset (DB, 2012, 19). Suomalaisille yrityksille korruptio voikin 

olla jonkinlainen shokki, koska Corruption Perceptions Index 2012 –raportin mu-

kaan Suomi on jaetulla ensimmäisellä sijalla ja Venäjä sijalla 133 korruption vä-

häisyyden perusteella (CPI, 2012). Venäläiset rakennusyritykset voivat käyttää 

laittomia toimia parantaakseen asemaansa ulkomaisia yrityksiä vastaan. Korruptio 

onkin ehkä yksi suurimmista ongelmista rakennusalalla Venäjällä, koska viran-

omaiset joka tasolla ovat yhteydessä maan myymiseen ja vuokraukseen, rakennus-

lupien antamiseen ja moniin tarkastuksiin. (Liuhto, 2007, 13-14)  

 

Esimerkiksi jo Venäjän markkinoilta vetäytynyt Skanska teki Hakan entisen toi-

mitusjohtajan Pertti Naulapään mukaan suuria tappioita Moskovassa sen takia, 

että se ei ollut valmis maksamaan lahjuksia ja liiketoimintaongelmia ei hallittu 

oikealla tavalla. Ruotsalainen johto ei ymmärtänyt Venäjän markkinoita ja luotti 

oikeastaan pelkästään venäläisiin kumppaneihin, minkä lisäksi yhteistyö heidän 

kanssaan ei toiminut. Skanskan mielestä Venäjällä oli liian vähän asiakkaita, jotka 

olisivat olleet valmiita noudattamaan tiettyjä standardeja. Naulapään mukaan epä-

onnistuminen Venäjällä johtui myös todellisen strategisen kiinnostuksen puuttees-

ta Venäjän markkinoihin. (Panibratov, 2010a, 10-11, 16) 

 

Erilaisten rakennuslupien saaminen ja rakennussäännösten kanssa toimiminen on 

myös vaikeaa Venäjällä (Niittymäki & Tenhunen, 2010, 15; RT, 2006, 12). Venä-

jä sijoittuukin rakennuslupien käsittelyssä Doing Business 2013 –raportissa vasta 

sijalle 178, mikä edustaa aivan listan häntäpäätä. Erityisesti vaikeuksia Venäjällä 

on rakennuslupiin liittyvien menettelyjen suuressa määrässä, joka on suurin kai-

kista raportissa mukana olevista valtioista. (DB, 2013, 60-61) Venäjän sisäisesti 

Pietari on rakennuslupien käsittelyn helppoudessa sijalla 9 ja Moskova sijalla 30 

(DB, 2012). Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti ulkomaisille yrityksille, koska 

suuret paikalliset yritykset voivat saada lupia paljon ulkomaisia helpommin (RT, 

2006, 12). Liuhdon (2007) mukaan rakennusalan ollessa vähemmän kriittinen 

sektori Venäjällä kuin esimerkiksi raaka-aineisiin liittyvä teollisuus, ulkomaiset 



59 

 

 

yritykset eivät kohtaa suoria poliittisia väliintuloja, vaikka hallinnon väärinkäy-

tökset voivat olla silti toistuvia. Liiketoiminnallinen riski on se, mitä rakennusalal-

la kohdataan. (Liuhto, 2007, 31) Esimerkiksi voi olla niin, että tarjotut hankkeet 

eivät koskaan edes lähde käyntiin (Kähkönen & Huovila, 1996, 47). Lisäksi, voi-

daan sanoa, että Venäjän infrastruktuurin huono taso vaikuttaa negatiivisesti liike-

toimintaan (RT, 2006, 11), mikä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi rakennustuottei-

den kuljetuksessa.  

 

Venäjällä asiakassuhteet ovat erittäin tärkeitä ja niihin pitää panostaa paljon. Ve-

näläinen asiakas haluaa olla avainasiakas, jonka tilauksia käsitellään aina ensim-

mäisenä ja jolle kaikki resurssit kohdistetaan. ”Myy ensin itsesi, niin saat tuot-

teesikin myytyä” –sananparsi sopii erittäin hyvin Venäjään. Koko projektin aikana 

pitäisi olla tiettyjä henkilöitä, jotka ovat mukana aina tarjousvaiheesta toteutuk-

seen asti. Venäläiset eivät pidä henkilönvaihdoksista, joten panostettuja henki-

lösuhteita tulisi jatkaa myös toteutusvaiheessa. On tärkeää kiinnittää huomiota 

myös siihen, että kaupanteon jälkeinen kausi määrittelee pitkälti mahdollisuudet 

tuleviin liikesuhteisiin. Hyvä asiakassuhde voi johtaa uusiin suhteisiin, kun venä-

läinen tutustuttaa usein luottokaverinsa potentiaalisille kumppaneille. Asiakkaita 

voi yrittää Venäjällä löytää myös esimerkiksi erilaisista näyttelyistä. Molempien 

osapuolten puhuessa venäjää, asiakassuhde syvenee ja luottamus kasvaa. Toisaal-

ta, englannillakin tulee pärjättyä nykyisin hyvin. (SVKK, 2009, 82-83, 86) 

 

Sopimuskäytännöt mielletään myös usein yhdeksi asiaksi, joka vaikeuttaa liike-

toimintaa Venäjällä. Nykyinen sopimuskäytäntö on kuitenkin selkeä ja toimii eri-

tyisen hyvin silloin, kun molemmat osapuolet ovat vaikuttaneet sen sisältöön. 

Suomalaisten pitäisi siis ehdottaa ja ajaa läpi omat ehdot, jotka suojaavat yrityk-

sen toimintaa. (SVKK, 2009, 83) Sopimusneuvotteluissa urakoitsijan tulisi ottaa 

selkeä myyjän rooli. Vaatimattomuus ja hiljaisuus eivät ole hyve, vaan urakoitsi-

joiden tulisi olla energisiä ja verbaalisia. (SVKK, 2009, 85)  

 

Siis, Venäjän ominaispiirteet liittyvät pitkälti byrokratiaan, tullaukseen, lupa-

asioihin, kieleen ja aikataulutukseen. Näihin asioihin pitäisi kuitenkin mukautua ja 
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hyväksyä se, että niiden kanssa on yksinkertaisesti vain elettävä, jos Venäjällä 

aikoo toimia. (SVKK, 2009, 82) 

 

Panibratovin (2010a) mielestä asiakasuskollisuus, aliurakoitsijoiden kontrolloimi-

nen ja urakoiden turvaaminen viranomaisilta ovat menestyksen kulmakiviä Venä-

jän rakennusalalla. Näiden kaikkien tekijöiden onnistuminen riippuu pitkälti hen-

kilökohtaisista verkostoista. Käyttämällä olemassa olevia kontakteja, ulkomaiset 

yritykset ovatkin onnistuneet toimimaan markkinoilla paikallisesti ja käyttämään 

hyväkseen erittäin tärkeitä henkilökohtaisia verkostoja ja perustettuja lahjusjärjes-

telmiä Venäjällä. (Panibratov, 2010a, 15) 

 

Tämän lisäksi ulkomaisten yritysten tulisi pitkälti keskittyä laadukkaiden tuottei-

den ja palveluiden toimittamiseen. Laatu on yhä tärkeämpi valintakriteeri asiak-

kaille ja kaikki venäläiset urakoitsijat eivät pysty toimittamaan yhtä laadukkaita 

ratkaisuja kuin länsimaalaiset. (Panibratov, 2010a, 15) Onnistuminen Venäjän 

markkinoilla vaatii ulkomaisilta yrityksiltä siis laadukkaita tarjoomia ja yhteistyö-

tä paikallisten organisaatioiden kanssa. Tärkeässä roolissa on myös määrätietoiset 

markkinointitoimet ja erityisesti niiden kohdistaminen vuorovaikutukseen asiak-

kaan kanssa. (Panibratov, 2010b, 76; SVKK, 2009, 80) Jotta suomalaisten hyvä 

maine säilyisi, imagoa voi ylläpitää markkinoinnin avulla näyttelyissä ja mediassa 

sekä erilaisilla esiintymisillä (RT, 2006, 44).  
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4 METODOLOGIA 

 

Laadullisella tutkimuksella pyritään saamaan tutkittavasta kohteesta mahdolli-

simman kokonaisvaltainen kuva ja tutkimuksen lähtökohtana on elävän elämän 

kuvaaminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000, 152). Laadullinen tutkimusote 

sopii tutkimukseen silloin, kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtai-

sesta rakenteesta, tiettyjen tapahtumien yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteis-

ta, halutaan tutkia luonnollisia tilanteita ja saada tietoa syy-seuraussuhteista tie-

tyistä tapahtumista. (Metsämuuronen, 2008, 14) Laadullinen tutkimus voi testata 

tai edelleen selittää konseptia, jolloin voidaan päästä alkuperäisiä mielikuvia pi-

demmälle ja luoda uusia viitekehityksiä. Laadullisen tutkimusaineiston perusteella 

voidaan nähdä tarkasti, mitkä tapahtumat johtivat mihinkin seurauksiin. Näiden 

perusteella voidaan siten tehdä antoisia selityksiä. (Miles & Huberman, 1994, 1, 

17) 

 

Tässä tutkimuksessa ensiksi käsitellään olemassa olevaa tietoa projektimarkki-

noinnista, proaktiivisesta markkinoinnista ja Venäjän rakennusalan ominaispiir-

teistä kirjallisuuskatsauksen avulla. Yritykselle sopiva markkinoinnin ja myynnin 

synteesi rakennetaan kahdesta eri mallista. Tämän jälkeen tutkitaan tapaustutki-

muksena rakennusalan pk-yritystä ja mixed methods -menetelmän avulla selvite-

tään tarjousprojektien yksityiskohtia ja erityisesti niitä, joita koko markkinointi- ja 

myyntiprosessissa kannattaisi kehittää. Näitä kehittämisen arvoisia kohtia lähde-

tään sitten analysoimaan kerätyn laadullisen aineiston eli teemahaastatteluista 

saatujen tietojen avulla. Kirjallisuuskatsauksesta kehitettyä synteesiä sovelletaan 

vastausten perusteella sopimaan juuri tutkimuksen kohteelle olevalle yritykselle. 

Kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan teorian avulla, 

mutta myös soveltaen syntynyttä synteesiä laadullisen aineistoin avulla. Kolman-

teen tutkimuskysymykseen saadaan pohjaa teorian avulla, mutta lopulliset vasta-

ukset kootaan haastatteluista saadun aineistoin perusteella. Saatuja tuloksia ei ole 

tarkoitus soveltaa kaikille rakennusalan pk-yrityksille sopivaksi, vaikkakin tietyil-

le prosessin kohteille yritetään löytää yleistettävyyden määritelmiä. Koko tutki-

musprosessi on kuvattu kuvassa 9. 
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Kuva 9: Tutkimusprosessi 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tapaustutkimuksen etuna tutkimusmenetelmänä voidaan nähdä se, että sen aineis-

to on todenmukaista ja perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin eli se tarjoaa täl-

löin luonnollisen pohjan yleistämiselle, vaikka usein yksittäinen tapaus ei valitet-

tavasti ole yleistettävissä.  (Metsämuuronen, 2008, 17-18) Tässä työssä tapaustut-

kimusta käytetään laajemman empiirisen aineistoin pohjana eli tutkimaan menes-

tyksen ja epäonnistumisen tekijöitä rakennusalan pk-yrityksessä. Tapaustutkimuk-

sessa käsitellään urakoitsijaa, Quattrogeminiä, ja sen vanhoja projekteja vuodelta 

2012. Täten yhden yrityksen sisällä olevia tapauksia on projektien osalta useita. 

Tieto perustuu saatuihin kvantitatiivisiin lukuihin projekteja koskien sekä haasta-

teltavien ja tutkijan omiin kokemuksiin. 
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Maailman ymmärtämiseen tarvitaan sekä numeroita että sanoja. (Miles & Huber-

man, 1994, 40) Markkinointitutkijat ovatkin tunnistaneet laadullisen ja kvantita-

tiivisen tutkimuksen yhdistämisen edut. Kvantitatiiviset menetelmät ovat omiaan 

vastaamaan kysymyksiin eri muuttujien suhteista ja myös kysymyksiin kuka, mis-

sä ja miten paljon. Laadulliset menetelmät ja tapaustutkimukset yleensäkin taas 

vastaavat enemmän kysymyksiin miten ja miksi. Kahden tutkimustyypin yhdistä-

minen antaa vahvuuksia, jotka korvaavat heikkoudet molemmissa tutkimustyy-

peissä. (Harrison & Reilly, 2011, 20; Yin, 1994, 1) Tällaista tutkimusmenetelmää, 

jossa yhdistetään sekä kvantitatiivisen että laadullisen tutkimuksen tekniikoita ja 

lähestymistapoja, kutsutaan mixed methods –tutkimusmenetelmäksi (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004, 17). Tämän työn mixed methods -tutkimuksen tarkoitus on 

siis etsiä vanhoista projekteista epäkohtia yrityksen markkinointi- ja myyntipro-

sessissa.  Kvalitatiivisella datalla saadaan perustietoa projekteista, kuten projektin 

kokoon ja hintaan liittyviä asioita. Laadullisella aineistolla taas määritellään on-

nistumisen ja epäonnistumisen tekijöitä. Nämä lähtökohdat siten toimivat perusta-

na laajemmalle laadulliselle tutkimukselle, jonka tarkoituksena on pureutua epä-

kohtien parantamiseen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan haastatteluvastauk-

sia, joita käytetään sitten johtopäätöksissä prosessin muokkaamiseen. 

 

4.2 Tiedonkeruumenetelmät 

 

Teoriaosion tieto on kerätty kirjallisuuskatsauksella eli tutkimalla aiheeseen liitty-

vää kirjallisuutta, ts. pääosin artikkeleja ja kirjoja. Näiden avulla on saatu yleisku-

va myyntiin ja markkinointiin liittyvästä projektimarkkinoinnista, proaktiivisesta 

markkinoinnista ja kirjallisuudessa käsitellyistä Venäjän rakennusalan ominais-

piirteistä.  

 

Jotta tärkeimmät epäkohdat yrityksen tarjoustoiminnassa saadaan selville, piti 

tietoa kerätä tarjousprojekteista. Tätä varten aineistoa saatiin yrityksen omia ra-

portteja käyttämällä ja tarkentavia kysymyksiä esittämällä. Myös tutkijan omat 

kokemukset tarjousprojekteista vaikuttivat aineiston keruuseen. Tämä kerättävä 

aineisto oli enimmäkseen kvantitatiivista dataa onnistuneista ja epäonnistuneista 
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tarjousprojekteista sekä myös tarkentavia laadullisia kyselyitä muilta toimihenki-

löiltä. 

 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on ennalta määrätty, mutta tarkkoja 

kysymyksiä ei ole määritelty ja asetettu järjestykseen. Haastattelija tällöin varmis-

taa, että kaikki aihe-alueet käydään läpi, vaikka niiden järjestys ja laajuus vaihte-

lisikin. Haastattelijalla on tukilista aiheista, mutta ei valmiita kysymyksiä. Teema-

haastattelussa on se hyvä puoli, että teemat muodostavat konkreettisen kehikon, 

joten useidenkin sivujen litteroitua haastatteluaineistoa voi lähestyä edes jossain 

määrin jäsentyneesti. (Eskola & Suoranta, 2003, 86-87) Haastattelussa on myös 

helpompi motivoida haastateltavaa sekä se on menetelmänä joustavampi ja sallii 

täsmennykset (Hirsjärvi & Hurme, 1991, 15) 

 

Tähän tutkimukseen tietoa kerättiin siis teemahaastatteluilla, jotta tarjoustoimin-

nan epäkohtia voitaisiin analysoida. Eli olemassa oli kysymyspohja, mutta kysy-

mykset olivat avoimia. Kaikilta haastateltavilta ei välttämättä kysytty samoja ky-

symyksiä ja kysymysten järjestys saattoi vaihdella. Näihin haastatteluihin otti osaa 

yrityksen toimihenkilöitä pääkonttorilla Espoossa sekä tytäryhtiöissä Pietarissa ja 

Moskovassa. Haastateltavat olivat sekä suomalaisia ja venäläisiä, joita haastatel-

tiin omalla äidinkielellään maksimoidakseen vastauksien tarkkuus ja laajuus. Kai-

killa haastateltavista on monen vuoden kokemus kyseisessä yrityksessä toimimi-

sesta eli myös Venäjällä toimimisesta. Avoimien kysymysten tarkoituksena oli 

antaa vastaajille mahdollisuus pohtia ja kertoa esimerkkejä omista kokemuksis-

taan Venäjän tarjousprojekteissa. Empiirinen aineisto pohjautuu siis kokeneiden 

toimihenkilöiden kokemuksiin ja mielipiteisiin. Itse tutkija on myös ollut mukana 

tarjousprojekteissa, joten myös omia kokemuksia on käytetty hyväksi.  

 

4.3 Analyysimenetelmät 

 

Tämän tutkimuksen laadullinen analyysi koostuu kolmesta osasta (kuva 10): datan 

vähentäminen, datan esittäminen ja johtopäätösten tekeminen (Miles & Huber-

man, 1994, 12). Kerätystä aineistosta on hyvä nostaa esille tutkimusongelmaa 
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käsitteleviä teemoja, jolloin voidaan vertailla niiden esiintymistiheyttä. Teemoitte-

lu on suositeltavaa, kun yritetään ratkaista jokin käytännöllinen ongelma. Haastat-

teluista voi näin poimia kaiken oleellisen. Runsas sitaattien käyttö teemoittelussa 

kuvaa aineistoa laajasti, mutta antaa siitä samalla raskaan kuvan. Mitään ehdoton-

ta sääntöä sitaattien käytöstä ei ole.  (Eskola & Suoranta, 2003, 174-175, 178, 

180) Haastatteluja käsiteltiin laadullisin menetelmin tässä työssä. Koska haastatte-

lujen runko oli jo teemoiteltu, oli itse sisällön teemoittelu suoraviivaista. Kaikkien 

haastateltavien vastaukset teemoiteltiin, ja jos haastateltava vastauksessaan oli 

joutunut sivuraiteille, määriteltiin vastaus sopimaan parhaimpaan mahdolliseen 

teemaan. Dataa vähennettiin jo teemoitteluvaiheessa jättämällä pois turhat ja epä-

oleelliset vastaukset tai niiden osat. Datan esittäminen tapahtuu viittaamalla ai-

neistoon markkinointi- ja myyntiprosessin synteesiä analysoimalla ja tietyissä 

tapauksissa viittaamalla vastaukseen suoraan sitaatin muodossa. Johtopäätöksiä 

varten esitettyä analyysiä synteesistä ja teemoiteltuja vastauksia haastatteluista 

verrataan teoriaosion kirjallisuuteen. 

 

Kuva 10: Data-analyysin komponentit (Miles & Huberman, 1994, 12) 

 

4.4 Tutkimuksen uskottavuus ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuus perustuu siihen, että epäluuloinen tiedeyleisö vakuute-

taan erilaisin tutkimustekstissä näkyvin merkein ja kielellisin toimenpitein (Eskola 

& Suoranta, 2003, 209). Luotettavuus liittyy mittausmenetelmien kykyyn toistaa 

tutkimustulokset yhä uudelleen ja uudelleen. Kuitenkin laadullisessa tutkimukses-
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sa mittausmenetelmät eivät ole oleellisia, mikä johtaa siihen että luotettavuus ei 

ole täysin relevantti tässä tutkimushaarassa. Syvällinen kuvaus koko tutkimuspro-

sessista on se, mikä viittaa laatuun, kun käytetään laadullisia menetelmiä. (Sten-

backa, 2001, 552) 

 

Kerätyn aineistoin runsaus on suurta, koska mukana oli kymmenen haastateltavaa 

konsernin eri liiketoiminta-alueista. Nämä kaikki edustavat laajaa joukkoa eri 

asemassa olevia toimihenkilöitä, joilla on varmasti omanlaisensa mielipiteet asi-

aan. Valitettavasti tämä myös aiheuttaa hankaluuksia tiedon analysoinnissa, koska 

vastausten samankaltaisuus saattaa vaihdella suurestikin henkilöistä riippuen. Tä-

mä tutkittu tieto on luotettavaa, jos tutkittava on osa ongelma-aluetta ja jos hänelle 

annetaan mahdollisuus puhua vapaasti omista tiedoistaan ongelmaa koskien 

(Stenbacka, 2001, 552). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta ja uskottavuutta lisää 

teemahaastattelujen käyttö, koska tällöin vastaukset eivät ole tietyn mallin mukai-

sia, vaan haastateltava voi muokata vastauksena hiljalleen ja omin sanoin. Miles 

& Huberman (1994) kuvaavat, että hyvin kerätty laadullinen aineisto keskittyy 

tavalliseen tapahtumaan luonnollisessa ympäristössä. Se käsittelee siis tosielämää. 

Tiedon luottavaisuutta lisää se, että se on kerätty paikallisesti läheltä eikä välikä-

sien kautta. (Miles & Huberman, 1994, 10) Näin ollen tämän tutkimuksen luotet-

tavuutta lisää juuri se, että aineisto on kerätty paikanpäällä ja ilman välikäsiä. 

 

Tässä tutkimuksessa virheet luotettavuudessa voivat tulla siitä, että haastattelijoita 

oli vain yksi. Tämä altistaa haastattelijan erheille. Kuten Eskola & Suoranta 

(2003) kirjoittavat, että luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja luotettavuuden 

arviointi liittyy koko tutkimusprosessiin. Ero on suuri kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen, jossa luotettavuus perustuu mittauksiin eikä tutkijan toimenpiteisiin. (Eskola 

& Suoranta, 2003, 210-211) Tutkija tässä tapauksessa vaikuttaa suuresti tutki-

musprosessiin suunnittelemalla haastattelut, suorittamalla ne ja analysoimalla ai-

neiston. Tietenkin tutkija itse tuo oman säväyksensä aineistoon analysoimalla sen 

ja kiteyttäen oleelliset tiedot epäoleellisista. Näin on myös tässä tutkimuksessa, 

jossa kerätty aineisto on laajaa ja vivahteikasta, mutta johon tutkija itse on vaikut-

tanut tekemällä omat johtopäätöksensä haastateltavien avoimista vastauksista.   
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5 QUATTROGEMINI OY:N PROJEKTIHISTORIA 

 

Quattrogemini Oy (QG) perustettiin vuonna 1995. Tätä nykyä QG toimii Quattro-

group-konsernin emoyhtiönä. Tytäryhtiöinä toimivat muun muassa talotekniik-

kaan erikoistunut Quattroservices Oy, Pietarin tytäryhtiö Stroigemini LLC ja 

Moskovan tytäryhtiö Quattro LLC. QG:n suurin projekti on ollut 350M€:n Sakha-

lin-jättiprojekti Nakhodkassa vuosina 2003-2006. Maailmanlaajuisen taantuman 

aikana projektit ja liikevaihto ovat vähentyneet ja kilpailu huomattavasti kiristynyt 

eikä Venäjän markkinoilla välttämättä pärjää enää samoilla opeilla kuin ennen. 

Projekteja tarvitaan kipeästi lisää ja sitä varten on markkinoinnin ja myynnin tar-

jousprojekteissa kehityttävä. 

 

QG palvelee yrityksiä ja yhteisöjä rakennusinvestointien käynnistämisessä, suun-

nittelussa, ja toteuttamisessa. Venäjällä QG on erikoistunut kansainvälisten teolli-

suuden ja kaupan yritysten tuotanto- ja toimitilainvestointeihin sekä myös EPC-

hankkeisiin yhdessä prosessi- ja energiateollisuuden teknologiatoimittajien kans-

sa. (QG, 2013a) QG omaa projekteissa ja paikallistoimistoissa vahvat paikallisor-

ganisaatiot, jotka ovat hyvin perille venäläisistä rakennusmääräyksistä ja viran-

omaismenettelyistä. Suurimpia asiakkaita QG:lla ovat olleet British American 

Tobacco (BAT), Coca-Cola, General Motors, Kimberly-Clark, Stockmann, Valio 

ja Wrigley. Tyypillisesti QG ehdottaa sopimusmuodoksi Design & Build –

urakointia, joka sopii nopeaan toteutukseen. QG:n pääkonttori sijaitsee Espoossa, 

paikalliset aluetoimistot yritys omaa Moskovassa ja Pietarissa. (QG, 2013b) 

 

5.1 Strategiset valinnat vuosina 2012-2013 

 

Vuonna 2011 monet tarjousprojektit, joita QG tavoitteli, lykkääntyivät tai peruun-

tuivat. Johdon mukaan suurimpiin haasteisiin lukeutuu sellaisten asiakkaiden löy-

täminen, joiden investointisuunnitelmat sopivat meille ja jotka arvostavat meidän 

kilpailullisia tekijöitä. Tämän lisäksi QG:n pitää pystyä toimittamaan lisäarvoa 

niille asiakkaille, jotka ovat siitä valmiita maksamaan. Myös QG:n tytäryhtiön 
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Quattroservices Oy:n kanssa tapahtuvaa yhteistyötä pitää kehittää kilpailukyvyn 

maksimoimiseksi. (QG Strategia, 2012) 

 

Ajanjaksolle 2012-2013 valitut strategiat olivat seuraavia (QG Strategia, 2012): 

 

 Proaktiivinen markkinointi sopivien investointisuunnitelmien omaavien 

asiakkaiden löytämiseksi  Asiakkaat 

 Korkealaatuinen asiakaspalvelu ja arvoa lisäävät ratkaisumallit  Neuvo-

tellut sopimukset 

 Asiakkaalle lisäarvoa tuova tarjousprosessi Parantunut kilpailukyky 

 Projektin johtaminen 

- Onnistuneet projektit  Tyytyväiset asiakkaat  Hyvät referenssit  

Uudet asiakkaat 

- Parantunut tuottavuus  Kehittynyt kilpailukyky  Tuottava liike-

toiminta 

 

Kasvua on ollut tarkoitus etsiä vanhojen asiakkaiden avulla saamalla lisätilauksia 

nykyisiin projekteihin tai uusia projekteja kokonaan. Myös uusia asiakkaita venä-

läisiin keskittyen pitää saada ja laajentaa toimituksen skaalaa asennustöihin ja 

EPC-projekteihin. Tärkeimmät markkina-alueet ovat edelleenkin Moskova ja 

Keski-Venäjä, Pietari ja Luoteis-Venäjä sekä muut alueet, joihin lukeutuvat Ural 

ja Siperia. Muillakin alueilla toimiminen voi tulla kyseeseen, jos hankkeet ovat 

mielenkiintoisia. Tärkeimmät segmentit ovat elintarviketeollisuus, metsäteolli-

suus, rakennusmateriaaliteollisuus, kemia- ja lääketeollisuus sekä metalliteolli-

suus. (QG Strategia, 2012) 

 

Tarjouksen esivaiheessa yrityksen strategiana on ollut tarjota erilaisia palveluita, 

kuten erilaisia kyselyitä, hankintaselvityksiä, konsepti- ja perussuunnittelua, bud-

jettilaskelmia, rakennuslupamenettelyä. Tontin hankintakin voi tulla kyseeseen, 

jos sillä päästään kiinni neuvottelu-urakkaan. Jälkimyyntipalveluissa kunnossapi-

toa on ajateltu kauan, mutta käytännössä se on tarkoittanut vain pieniä töitä vakio-

asiakkaille. (QG Strategia, 2012) 
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5.2 Quattrogemini Oy:n liiketoiminta vuonna 2012 

 

Työmaiden turvallisuus on ollut erinomaisella tolalla QG:n projekteissa. Vuonna 

2012 kansainvälisten projektien tapaturmataajuus oli 0. Strateginen panostus lää-

keteollisuuteen kannatti ja vuoden 2012 keväällä solmittiin Novo Nordiskin (NN) 

kanssa urakkasopimus, jonka arvo on noin 33 M€. Vanhoja hyviä asiakkaita miel-

lytettiin, kun sekä Kimberly-Clarkin ja BAT:n tehtaan laajennukset saatiin val-

miiksi. (QG, 2013c, 3-5) 

 

Taulukosta 3 nähdään, että QG:n liikevaihto kasvoi vuonna 2012 154% edellisestä 

surkeasta vuodesta ollen lähes 35 M€. Liiketulos painui kuitenkin tappiolle. Tila-

uskanta oli vuoden 2012 lopussa 25 M€ ja uuden töiden määrä 58M€. Tase kasvoi 

ja oli vuonna 2012 27 M€. Liikevaihtotavoitteita ei kuitenkaan saavutettu johtuen 

siitä, että tietyt mielenkiintoiset tarjousprojektit peruttiin. (QG, 2013c, 4-6) Epä-

varmat projektit, joiden käynnistyminen on riskitekijä, pitäisikin minimoida. Tä-

mä onkin vaikeata Venäjän rakennusalalla, missä on vaikeata ennakoida tapahtu-

mia. Muuten on positiivista huomata, että liikevaihto kasvoi paljon ja samalla 

myös tilauskanta ja uudet työt. Jotta liiketoiminta olisi kuitenkin kannattavaa, tu-

losta pitäisi tehdä ja liiketuloksen positiiviseksi kääntäminen onkin yksi haasteista 

tulevaisuudessa. Kiinteiden kulujen kattaminen on elintärkeää, että yritys pystyy 

jatkamaan liiketoimintojansa myös seuraavina vuosina. 

 

Taulukko 3: Quattrogeminin avainluvut vuosilta 2010-2012 (QG, 2013c, 4) 
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Tilikauden päättyessä QG:ssä tytäryhtiöt mukaan lukien työskenteli 28 henkilöä. 

Konsernin emoyhtiön QG:n toimihenkilöiden määrä on laskenut tasaisesti ja on 

nyt noin puolet pienempi kuin vuoden 2008 lopussa. Toimihenkilöitä oli lisäksi 

Moskovassa ja Pietarissa projekteissa kiinni yli 100. (QG, 2013c, 27) Kuten ku-

vasta 11 huomataan, on toimihenkilöiden määrä laskenut koko ajan, mikä on vai-

kuttanut vähentyneisiin resursseihin. Tämä asettaa haasteita markkinointi- ja 

myyntiprosessille. 

 

 

Kuva 11: Konsernin toimihenkilöt vuonna 2008-2013 (QG, 2013c, 27) 

 

Vuonna 2012 QG tarjosi 17:stä rakennusprojektista onnistuen voittamaan 6 tar-

jousprojektia. Hit rate –prosentti oli näin ollen 35%. Pari projektia näistä on vielä 

avoinna. Onnistumisprosentti on peräti erittäin hyvä, mutta kun projekteja tutki-

taan tarkemmin, on parannuksia löydettävä. Taulukkoon 4 on kiteytetty tärkeim-

mät piirteet vuoden 2012 onnistuneista tarjousprojekteista. Onnistuneista projek-

teista kaikki olivat länsimaisten asiakkaiden tai ainakin heidän tytäryhtiöitä Venä-

jällä. Asiakkaina olivat yhdysvaltalais-brittiläinen British American Tobacco 

(BAT), Kimberly-Clark Yhdysvalloista, Novo Nordisk (NN) Tanskasta, Cargill 

Yhdysvalloista ja Dula Ru, joka on saksalainen yrityksen tytäryhtiö. BAT ja Kim-

berly-Clark ovat olleet QG:n parhaimpia asiakkaita jo pitkään ja heille on tehty 
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monia töitä. Suhteet näihin kahteen asiakkaisiin olivat siis erittäin hyvät. Myös 

näiden kahden yrityksen teollisuuden alat ovat sopivia QG:n strategialle, koska 

toinen kuuluu elintarviketeollisuuteen ja toisen ala liittyy hygieniatuotteiden val-

mistukseen. Molemmat näistä vaativat laadukkaita ratkaisuja. NN oli uusi asiakas, 

jolle tosin oli tehty ensimmäisen vaiheen urakka ennen tätä toisen vaiheen sopi-

musta. Siis, NN:n kanssa oli myös saatu kehitettyä yhteys ennen toisen vaiheen 

suurta urakkaa. Tämän lisäksi onnistuneeseen kauppaan NN:n kanssa vaikutti 

haastattelujen mukaan referenssikäynti Kimberly-Clarkin tehtaalle, jossa QG:n 

rakennuslaatu vaikutti positiivisesti vaativaan asiakkaaseen. NN onkin QG:lle 

unelma-asiakas, koska lääketeollisuuden prosessit vaativat laadukasta tarjoomaa. 

NN valittiin myös vuoden 2012 maailman vastuullisimmaksi yritykseksi (Forbes, 

2012). Elintarviketeollisuutta edustama Cargill oli uusi asiakas ja sekin sopii 

QG:n tavoittelemien teollisuusasiakkaiden piiriin. Cargill solmi QG:n kanssa so-

pimuksen, koska arvosti suomalaista projektinjohtoa, varmuutta aikataulun pitä-

misestä ja kykyä hallita suunnittelua. Referenssikäynti Kimberly-Clarkin tehtaalla 

varmasti vaikutti myös siihen, että he vakuuttuivat QG:n kyvyistä. Dula Ru:n 

kanssa päästiin neuvotteluyhteyteen, kun Dula Ru:n työntekijä oli nähnyt sattu-

malta QG:n työmaan ja vaikuttunut näkemästään. Sopimus allekirjoitettiin käy-

tännössä ilman tarjouskilpailua, kun vertailuhinnaksi pyydettiin vain saksalainen 

arvio. Kaksi sopimusta BAT:n, yksi Kimberly-Clarkin, yksi Dula Ru:n ja yksi 

Cargillin kanssa olivat kaikki pieniä, vain muutaman miljoonan euron tai jopa 

pienemmän luokan sopimuksia, kun taas NN:n kanssa solmittu urakkasopimus oli 

arvoltaan 33 M€.  BAT:n ja Kimberly-Clarkin urakat suoritettiin Design & Build 

–urakointina.  

 

Taulukko 4: Keskeiset tekijät onnistuneissa tarjousprojekteissa 

ASIAKAS ASIAKASTYYPPI URAKKASUMMA KESKEISET TAR-

JOUSKILPAILUN 

VOITTOON VAI-

KUTTANEET TEKI-

JÄT 

Novo Nor-

disk 

- länsimainen (DEN) 

- lääketeollisuus 

- 33 M€ - urak-

ka suuri 

- 1. vaihe tehtiin jo 

aikaisemmin 
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- uudehko asiakas - referenssikäynti oli 

tärkeä 

BAT - länsimainen (UK/US) 

- tupakkateollisuus 

- vanha asiakas 

- 8 M€ 

- 1 M€ 

- urakat pieniä 

- hyvät suhteet 

 

Kimberly-

Clark 

- länsimainen (US) 

- hygieniatuoteteollisuus 

- vanha asiakas 

- 4,5 M€ - urak-

ka pieni 

- hyvät suhteet 

 

Cargill - länsimainen (US) 

- elintarviketeollisuus 

- uusi asiakas 

- 3,3 M€ - urak-

ka pieni 

- laatu, varmuus ja 

referenssikäynti 

Dula Ru - länsimainen (GER) 

- kalusteteollisuus 

- uusi asiakas 

- 4 M€ - urakka 

pieni 

- harvinainen sopi-

mus ilman tarjous-

kilpailua 

- satunnainen refe-

renssikäynti tärkeä 

 

Urakoiden toteuttaminen Design & Build –urakkana on positiivinen puoli, koska 

silloin voidaan tehokkaasti vaikuttaa suunnittelulla projektin sisältöön. Voidaan 

myös huomata, että vanhat asiakassuhteet ovat voimakkaasti vaikuttaneet projek-

tien hit rate –prosenttiin.  BAT:n kanssa yhteistyö on ollut jo monen vuoden ajan 

hedelmällistä ja tuottanut tulosta. Kimberly-Clark on ollut myös vakioasiakkaita 

monen vuoden ajan. Harmittavasti kuitenkin viimeisin tarjottu urakka Kimberly-

Clarkille hävittiin ja on tärkeää miettiä syitä, jotka johtivat siihen, että vanha asia-

kas päätti antaa uuden urakan venäläiselle urakoitsijalle. NN:n kanssa QG oli saa-

nut kehitettyä hyvät suhteet rakentamalla urakan ensimmäisen vaiheen. Se urakka 

saatiin hinnoittelemalla projekti erittäin alas, koska tiedettiin, että se on vain pieni 

osa kokonaisuudesta, johon sisältyisi toinen vaihe. Jälkeenpäin voidaan todeta, 

että päätös aggressiiviseen hinnoitteluun oli oikea, koska toiseen vaiheen urakan 

saamiseen vaikutti referenssikäynnin lisäksi se, että NN oli jo nähnyt QG:n raken-

taman laadun myös omalla tontillaan. Referenssikäynti oli tärkeä myös Cargillin 

sopimusta solmittaessa. Sopimus Dula Ru:n kanssa on erittäin poikkeuksellinen, 

koska tarjouskilpailua siinä ei käytännössä ollut. Tämäkin sopimus saatiin sen 
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vuoksi, että asiakas koki rakentamisen laadun vaikuttavaksi ja halusi sen vuoksi 

tehdä yhteistyötä QG:n kanssa. Täytyy kuitenkin huomauttaa, että nykypäivänä 

urakan saaminen ilman tarjouskilpailua on melkein mahdotonta, koska yritysten 

toimintapolitiikkaan kuuluu lähes aina kilpailuttaminen urakoista. Se ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, ettei asiakkaaseen pitäisi ottaa yhteyttä ennen tarjouskilpailua.  

 

Taulukkoon 5 on vedetty yhteen keskeisimmät häviöön vaikuttaneet syyt tarjous-

kilpailuissa. Hävityistä projekteista voidaan sanoa sen verran, että hinta oli usein 

asiakkaalle se merkitsevä tekijä eikä QG pystynyt vastaamaan kilpailijoiden hin-

taan. Esimerkiksi suuri norjalaisen yrityksen urakka hävittiin samalle venäläiselle 

urakoitsijalle kuin viimeisin Kimberly-Clarkin urakkakin. Hintaeroa norjalaisen 

yrityksen urakassa kilpailijaan verrattuna oli paljon. Toinen suuri urakka, joka oli 

suomalaisen yrityksen investointi, hävittiin toiselle suurelle suomalaiselle urakoit-

sijalle, joka vielä toimii teollisuuden parissa Venäjällä. Näillä kahdella yhtiöllä oli 

jo aikaisemmin perustettu suhde, joten se teki vaikeaksi projektin voittamisen uu-

tena urakoitsijana. Viimeisin iso tarjousprojekti autotehtaasta hävittiin turkkilaisil-

le niukassa huutokaupassa. Hinta oli siinäkin loppujen lopuksi se erottava tekijä. 

Erään venäläisen yrityksen urakkaan yritettiin päästä kiinni solmimalla suunnitte-

lusopimus, ja kaikki näyttikin hyvältä ennen kuin venäläisen tilaajan ennakoimat-

tomuus kävi toteen. Urakka meni jäihin ja yksi syy siihen oli rahoituksen puuttu-

minen. Siihen asti yritys saada suunnittelulla luotua suhde asiakkaaseen, oli kui-

tenkin toiminut.  

Taulukko 5: Keskeiset tarjouskilpailun häviöön vaikuttaneet tekijät 

KESKEISET TAR-

JOUSKILPAILUN 

HÄVIÖÖN VAIKUT-

TANEET TEKIJÄT 

- Liian korkea hinta useissa tarjouskilpailuissa 

- Toisen urakoitsijan hyvä suhde asiakkaaseen 

- Venäjän markkinoiden aiheuttamat riskitekijät 

 

5.3 Analyysi ja kehitettävät liiketoiminnan alueet 

 

Jos vuotta 2012 verrataan sen vuoden alussa laadittuihin strategisiin valintoihin, 

niin kaikki kohdat eivät täyttyneet. Voitettujen ja hävittyjen tarjouskilpailujen 

analysoinnin perusteella voidaan todeta, että proaktiivisessa markkinoinnissa on 
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kehittämisen varaa, koska vaikka projekteja saatiin hyvin, niin kaikki niistä eivät 

välttämättä olleet parhaimpia mahdollisia. Monet niistä keskeytyivät tai lykkään-

tyivät. Asiakas saatiin vakuutettua arvoa lisäävistä ratkaisumalleista, mutta on-

gelmana on suurien sopimusten vähäisyys. Kilpailukyvyn ei voida sanota paran-

tuneen huomattavasti. Monet urakat on hävitty turkkilaisille ja yhä enenevässä 

määrin myös venäläiset ovat hinnoillaan jättäneet QG:n toiselle sijalle tarjouskil-

pailussa. Projektin johtaminen on hyvällä tasolla. Asiakkaat ovat pääosin tyyty-

väisiä, mutta negatiivisia aspekteja on myös havaittavissa. Tärkein niistä on vii-

meisimmän Kimberly-Clarkin urakan häviäminen, minkä vuoksi yhteys asiakkaa-

seen on huonontunut. Tämän lisäksi, venäläisiä asiakkaita ei saatu, vaikka yksi 

strategisista valinnoista oli juuri keskittyminen uusiin venäläisiin asiakkaisiin. 

Sekä Moskovan että Pietarin alueen roolit pysyivät ennallaan eli molemmille alu-

eille saatiin hankkeita toteutettavaksi. Muiden potentiaalisten alueiden osuus py-

syi olemattomana kovasta yrityksestä huolimatta eli monet tällaiset hankkeet esi-

merkiksi lykkääntyivät. 

 

Yhteenvetona, kaikki sopimukset vuonna 2012 NN:ia lukuun ottamatta olivat pie-

niä ja QG urakoitsijana jo hyvin tunnettu. Voidaan siis miettiä, että saatiinko ura-

kat sen vuoksi, että asiakas oli pienemmässä urakassa valmis maksamaan ylihin-

taa sen verran kuin laatu vaati. Rahasummana ero kilpailijoihin ei varmastikaan 

ollut niin suuri kuin isommissa hankkeissa. Tämän vuoksi hinta ei välttämättä 

ollut niin suuri kriteeri isoille länsimaisille asiakkaille. Tietenkin hyvät suhteet ja 

QG:n todistama rakentamisen laatu referenssikäyntien kautta olivat erittäin suuri 

tekijä. Kuitenkin, huonona puolena voidaan todeta se, että suuria urakoita saatiin 

vain yksi. Isoissa urakoissa hinta on suurin kriteeri asiakkaalle, ja jotta voitaisiin 

edes kilpailla, niin hinta ei saa olla liian suuri. Haasteena onkin se, miten suuria 

hankkeita voitetaan enemmän tulevaisuudessa hintatietoisilta asiakkailta. Asiakas-

suhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen ovat varmasti ne tekijät, joita pitää paran-

taa, kuten myös hinnoittelua ja referenssitoimintaa. Proaktiivisen markkinoinnin 

menetelmiä pitää miettiä ja sen lisäksi toimenpiteitä, joita voidaan suorittaa nuk-

kuvan suhteen aikana. On myös tärkeää arvioida kriteerejä, joiden avulla projektit 

valitaan, jotta pystyttäisiin välttämään keskeytyneet tai lykkääntyneet projektit.  
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6 MARKKINOINTI- JA MYYNTIPROSESSIN ANALYSOIN-

TI 

 

Tässä osiossa käytetään hyväksi saatua laadullista aineistoa teemahaastatteluista. 

Haastateltavien mielipiteitä esitetään yleisesti tekstin mukana, mutta myös tär-

keimpiä vastauksia käytetään sitaatteina vahvistamaan analyysiä. Vastausten avul-

la esitetään toimenpiteitä teoriaosiossa esitettyä markkinointi- ja myyntiprosessin 

synteesiin, joka on esitetty kuvassa 7. Taustatoimintoihin ja syklin eri vaiheisiin 

tulee yksityiskohtaisia kommentteja ja vastauksia, joiden avulla prosessia voidaan 

kehittää. Analyysiä tehdään teoriaosion mukaisesti eli liikkeelle lähdetään tuki-

toiminnoista, joihin lukeutuvat strategia, tarjooma, miljöö ja asiakkaat. Tämän 

jälkeen syklin vaiheita käsitellään etsinnästä aina nukkuvaan vaiheeseen asti. Lu-

vun viimeisessä kappaleessa ehdotetaan Quattrogeminille sopivaa markkinointi- 

ja myyntiprosessia. 

 

6.1 Strategian määrittely ja tarjooman kehittäminen 

 

Strategian tulee olla määritelty, jos halutaan, että markkinointi- ja myyntiprosessi 

toimii ja tarjoustoiminta on tehokasta. Vuoden 2012 alussa määritelty strategia on 

toteutunut vain osittain. QG on hyvin jatkanut arvoa lisäävien mallien käyttöä ja 

pyrkinyt vakuuttamaan asiakkaat siitä. Tämä onkin erittäin tärkeätä, koska usein 

QG:n on vaikea kilpailla hinnalla, joten ainoaksi keinoksi jää hintaeron kompen-

soiminen laadukkailla ratkaisuilla. Urakat, joissa on mukana prosessilaitteita ja 

niihin liittyvää tekniikkaa ovat QG:lle mieluisia, koska esimerkiksi venäläiset 

joutuvat todennäköisesti kasvattamaan riskin osuutta katteissaan. Value Enginee-

ring (VE) –ratkaisut tarjoomassa ovat yksi keino tuoda esiin QG:n osaamista. 

Suunnittelutoiminnan avulla päästään myös aikaisin asiakkaaseen kiinni ja osoit-

tamaan omia hyviä ratkaisuja, jotka voidaan suunnittelun avulla optimoida itselle 

sopiviksi. Suunnittelutoiminnan nähdään siis tukevan rakentamista, vaikka se ei 

ole vielä tuottanut suuria tuloksia. Useimpien haastateltavien mukaan suunnittelua 

tulisi kuitenkin välttää, jos sopimusta rakentamisesta ei ole nähtävissä. 
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Teollisuuskohteet ovat kuuluneet QG:n strategiaan aina ja niin sen pitäisi vieläkin 

olla kaikkien haastateltavien vastausten perusteella. QG:n ei kuitenkaan suurim-

man osan mielestä tulisi keskittyä tiettyyn teollisuuden haaraan, koska potentiaali-

set projektit yhdellä teollisuuden alalla ovat vähissä. Kuitenkin, tavoiteltavia pro-

jekteja tulisi yhdistää se tekijä, että urakat olisivat vaativia. Tällaisia länsimaisia 

yrityksiä QG:n tulisi etsiä ja heihin kohdistaa voimavaransa. Myös venäläisiä yri-

tyksiä pitäisi harkita, jos he tähtäävät laadukkaaseen rakentamiseen. Usein kuiten-

kin venäläisten asiakkaiden kanssa toimimiseen pitää sisällyttää riskiä, mikä nos-

taa hintaa ja vaikeuttaa urakan saamista. Ongelmana on myös se, että länsimaiset 

yritykset saattavat tiputtaa vaatimuksiaan, kun tietävät että se on mahdollista Ve-

näjällä ja siinä säästää rahaa.  

 

Jos mahdollista niin asiakassegmenttien pitäisi olla myös kehittyviä eli niiden 

teollisuuden alojen tulisi kasvaa tulevaisuudessa. Useimmat haastateltavat uskoi-

vat, että rakennusala tulee kasvamaan tulevaisuudessa Venäjällä, koska yksinker-

taisesti markkinat eivät ole vielä tarpeeksi kehittyneitä ja on paljon hyödyntämät-

tömiä resursseja.  Tällä hetkellä tärkeimpiä segmenttejä QG:lle ovat elintarvikete-

ollisuus, lääketeollisuus sekä autoteollisuus komponenttitoimittajineen. Uudet 

länsimaiset yritykset, jotka tulevat ensimmäistä kertaa Venäjälle, ovat unelma-

asiakkaita QG:lle. Kiteyttäen, kohdesegmentteinä ovat teollisuuden urakat, jotka 

mielellään ovat vaativia teknisesti, ja joissa asiakas haluaa urakan toimitettavan 

laadukkaasti.  

 

Tämä on juuri se, mitä QG ja sen verkosto pystyvät tarjoamaan. Laadukkaita rat-

kaisuja, jotka palvelevat vaativia asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti. Tar-

jooman standardisointi on haastateltavien mukaan vaikeaa, koska projekteja ei 

tämän kokoisella yrityksellä ole hirveätä määrää ja sen lisäksi ne kaikki ovat hy-

vin erilaisia, kuten projektit yleensäkin. Tämän vuoksi ns. perustarjoomaa on vai-

kea määritellä, muuten kuin siten, että hankkeissa pitää olla tietty tekninen aspek-

ti. Koska QG tuottaa laadukkaita ratkaisuja, pitää sen pyrkiä erottautumaan juuri 

tällä tavoin. Muita aspekteja, joita pitäisi pystyä asiakkaalle tarjoamaan, ovat osan 

haastateltavien mielestä kustannuksissa ja aikataulussa pysyminen sekä laadukas 
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projektien johtaminen. Hankkeiden itsessään olisi hyvä olla isoja eli kymmenien 

miljoonien kokoluokkaa, mutta valitettavasti QG ei pysty tarjoamaan monen sa-

dan miljoonan euron kokoisia hankkeita, koska ne ovat yksinkertaisesti liian isoja 

tällä hetkellä.  

 

Myös urakoita Moskovan ja Pietarin sijaan pitää harkita. Muut kasvavat alueet 

tarjoavat mahdollisuuksia. Esimerkkinä tästä on NN:n urakka Kalugassa, jossa on 

ollut viime aikoina paljon investointeja. Siellä investointiympäristö on avointa, 

kun taas Moskovassa on erittäin vaikeaa. Useimmista haastatteluista kävi selväksi 

se, että mitä kauempana kaupungista ollaan, sitä helpompi on toimia. Hyvissä 

investointikohteissa on kuitenkin erään haastateltavan mukaan parhaat paikat on 

jo mennyt. Hankaluuksia saattaa olla myös infrastruktuurin ja työvoiman kanssa 

kaukaisissa kohteissa. Suurempien projektien kiinnostavuus saattaa kaikesta huo-

limatta haastateltavien mielestä riittää niiden toteuttamiseen kaukana. Osa haasta-

teltavista mainitsi Uralin, Pihkovan ja Novgorodin alueen olevan kiinnostavia ja 

omaavan potentiaalia.  

 

Yrityksen resurssit ovat siis jakautuneet kolmeen osaan. Monen sadan miljoonan 

urakoita QG ei missään nimessä pysty tarjoamaan, mutta kaikki haastateltavat silti 

myönsivät, että yhteistyö kahden tytäryhtiön välillä on niukkaa. Ihmiset eivät saa-

ta edes tuntea toisiaan. Resurssien keskittäminen koettiin hyvänä vaihtoehtona, jos 

joko tarjoamisessa tai toteutuksessa siitä olisi hyötyä. Pitäisi tutkia, miten eri re-

sursseja voisi yhdistää ja käyttää yhdessä, koska molemmat tytäryhtiöt ovat tiu-

kasti kiinni omissa toiminnoissaan. Moskovassa kannettiin huolta siitä, että osa 

henkilöstöstä on siellä uutta eikä enää välttämättä omaa suurta kokemusta QG:n 

vanhoista projekteista ja QG:ssä työskentelemisestä muutenkaan. Tässä mielessä 

kokemuksen ja tiedon jakoa keskenään voisi hyödyntää. Myös suuremmissa pro-

jekteissa resurssien yhdistäminen koettiin hyvänä vaihtoehtona, jota pitäisi harki-

ta.  

 

6.2 Miljöön kartoittaminen ja asiakassuhteiden hallinnointi 
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Ympäristöä pitää analysoida, jotta siinä toimiminen onnistuisi eikä yllätyksiä tuli-

si jatkuvasti. Venäjällä tämä on erityisen tärkeää, koska kuten eräs haastateltava 

sanoi, Venäjä on mielenkiintoinen maa. QG on harjoittanut ympäristön ja miljöön 

tutkimista aikaisemmin käyttämällä esimerkiksi avoimia lähteitä ja tietoa kolle-

goilta. Miljöön säännöt ja normit ovat QG:lla tiedossa, onhan se toiminut Pietarin 

ja Moskovan alueella on kauan. Siinä tapauksessa, kun aiotaan operoida uudella 

alueella, pitää tutkia sen kyseisen alueen toimijoita ja vaikuttavia henkilöitä, jos 

aiotaan onnistua siellä. Tämänhetkisen miljöön analysointi liittyy kuitenkin Mos-

kovassa ja Pietarissa tapahtuviin elementteihin. Pitkälti QG jo tiedostaa miljöön 

toimijat eli urakoitsijat, rakennuttajat ja kolmannet osapuolet. Kaikissa haastatte-

luissa kerrottiin, että miljöön tapahtumia ja uutisia seurataan aktiivisesti eri tieto-

lähteiden kautta, mutta myös omien työntekijöiden kautta. Laajempi tieto tulee 

kuitenkin eri tietolähteistä. Se, mihin QG:n voisi panostaa enemmän, on kilpailija-

analyysi. Vaikka kilpailijat ovat tiedossa, ei heidän yksityiskohtaisista toimintata-

voistaan olla selvillä. 

 

Tällä hetkellä kilpailijoita tutkitaan silloin, kun projekti on jo selvillä, mutta sitä 

pitäisi tämän lisäksi muutenkin harjoittaa. Suomalaiset teollisuusrakentajat ovat 

häviämässä Venäjältä ja QG on lähes ainut, joka jatkaa kyseisessä segmentissä. 

Suomalaisista vain Lemminkäinen on ollut mukana joissain tarjouskilpailuissa. 

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että pahimmat kilpailijat ovat tällä 

hetkellä turkkilaiset ja venäläiset. Huolta on kannettu siitä, että urakoita on nyt 

viime aikoina hävitty venäläisille: 

 

”Huolestuttavaa on se, että me ei enää hävitä turkkilaisille, vaan 

myös venäläisille. Se on tässä pikkuhiljaa toteutunut, että rakenta-

minen on paikallista toimintaa ja siellä on kasvamassa sellaisia ve-

näläisiä urakoitsijoita, jotka ovat oppineet toimimaan.” (entinen 

toimitusjohtaja)  

 

Venäläiset urakoitsijat ovat erittäin kilpailullisia hinnan perusteella ja he haasta-

teltavien mielestä vetävät usein hinnat todella alas, jotta varmasti saisivat urakan. 
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Ilmeisesti heidän hintatasonsa vaihtelee paljon kassavirran mukaan eli kun on 

tarvetta työlle, niin urakka otetaan keinolla millä hyvänsä. Toisaalta, QG on jos-

kus ollut myös venäläisiä halvempikin. Erään haastattelijan mukaan on selvää, 

että venäläisten urakoitsijoiden osuus nousee. Länsimaiset tilaajat ovat alkaneet 

antaa urakoita venäläisille rakentajille viime vuosina. Heillä alkaa olla hyviä refe-

renssejä projekteista. Toisen haastattelijan mukaan venäläiset eivät saa urakoita 

pelkästään hinnan vuoksi, vaan heidän markkinointitoimintojen täytyy myös vai-

kuttaa siihen. Myös venäläisten urakoitsijoiden laadun ja hinnan suhde havaittiin 

parempana. 

 

Turkkilaisten urakoitsijoiden tasoon liittyen eräs haastateltava sanoi, että hän ei 

näe enää eroa turkkilaisten ja QG:n rakentamisen välillä. Vaikka turkkilaiset 

ovatkin parantaneet rakentamisen laatua, ovat heidän hinnat silti alhaiset. Oleellis-

ta kuitenkin on, että QG:n pitäisi miettiä toimintaansa, jos häviäminen sekä turk-

kilaisille että venäläisille jatkuu kauan. Yhdessä haastattelussa mainittiin, että ai-

noa asia, jolla turkkilaisia vastaan voi pärjätä, on se, jos rakennuttajalla on huono 

kokemus turkkilaisista. Esimerkiksi silloin, jos loppuhinta on ollut paljon suurem-

pi kuin tarjoushinta lisätöiden takia. Siis ehdotettiin, että QG:n pitää pystyä vain 

profiloitumaan luotettavana aikataulullisesti ja myös kustannusten suhteen. Voisi 

siis kuvitella, että proaktiiviset markkinakeinot ja kehittynyt referenssitoiminta 

auttaisivat tähän. Näiden lisäksi ensimmäinen haastateltava Moskovassa kertoi 

suorittaneensa ”benchmarkingia”. Tämä on oivallinen kehityksen keino ja siihen 

pitäisi QG:n panostaa parantaakseen liiketoimintaansa.  

 

Korruptiokysymys kilpailijoiden suhteen antoi erilaisia vastauksia. Toiset eivät 

olleet kokeneet korruptiota eivätkä nähneet sen vaikuttavan suuresti. Toiset taas 

näkivät, että tiettyjä tarjouskilpailuja on hävitty korruption vuoksi:  

 

”Tässä on tullut mieleen sekin, että onko se yksi syy, miksi me ei 

pärjätä. Se, että pelataan eri säännöillä kuin kilpailijat. Selväähän 

se on, että ollaan kisoja hävitty sen takia, että joku on osannut antaa 

rahaa oikealle pankkitilille.” (entinen toimitusjohtaja) 
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Saman henkilön mielestä korruptiota esiintyy, koska rakentamissektorilla liikkuu 

paljon rahaa ja Sotshin olympialaiset ovat tästä hyvä esimerkki. Siellä suuri osa 

rahasta menee muiden kuin rakentajien taskuihin. Erään haastateltavan mielestä 

korruptio riippuu myös alueesta ja ehkäpä korruptiota enemmän vaikuttavat kave-

ri- ja perhesuhteet. Toinen totesi, että korruptiota harrastavien urakoitsijoiden 

kanssa ei yksinkertaisesti pysty kilpailemaan. Kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, 

että ongelma on suurempi julkisella sektorilla. Sellaiseen hankkeisiin, jossa kor-

ruption vaara on suuri, ei vain pidä vastauksien mukaan osallistua. 

 

Asiakassuhteiden osalta niiden ylläpitäminen on entistä tärkeämpää, koska kilpai-

lu Venäjän rakennusalalla kovenee jatkuvasti. Koska QG juuri hävisi tärkeän 

Kimberly-Clarkin urakan, on asiakassuhteiden kehittäminen entistäkin keskei-

sempää. Haastateltavien mielestä syvät suhteet asiakkaaseen ovat keskeisiä ja nii-

den avulla on voitettu monet hankkeet. Kimberly-Clarkilta saadusta asiakaspalaut-

teesta on vedetty rivien välistä johtopäätöksiä, että he eivät olleet tyytyväisiä yri-

tyksen johdon aktiivisuuteen ja siihen, että heitä ei näkynyt työmaalla. Onkin en-

siarvoisen tärkeää, että myös yrityksen johto näyttää olevansa kiinnostunut pro-

jektista. Tämän lisäksi, asiakassuhteita pitää muutenkin vaalia olemalla henkilö-

kohtaisessa kontaktissa asiakkaan kanssa. Yleisesti, asiakkaiden analysointi ja 

heidän tarpeidensa ja kiinnostusten kohteiden selvittäminen on elintärkeää liike-

toiminnan turvaamisessa. 

 

6.3 Projektien etsintä ja seulonta 

 

Tässä kappaleessa käsitellään ehkäpä kaikkein vaikeinta vaihetta projektien 

myynnissä ja markkinoinnissa. Useimmat haastateltavista kokivat tämän vaiheen 

muita tärkeämpänä tai ainakin vaikeampana. Yrityksen on tärkeää löytää projekte-

ja, jotta saadaan edes mahdollisuus toteuttaa niitä. Jos tämä ei onnistu, niin liike-

toiminta ei yksinkertaisesti toimi. Lisäksi, on ensisijaista että tunnistetaan oikeat 

projektit ja sitä varten pitää olla tietyt kriteerit, jotka auttavat tässä prosessissa. Eli 
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ensiksi tässä kappaleessa käsitellään projektien etsintää ja sen jälkeen projektien 

seulontaa isommasta joukosta.  

 

6.3.1 Projektien etsintä 

 

Tällä hetkellä suuri osa QG:n tarjousprojekteista tulee tarjouspyynnöistä konsul-

teilta tai tilaajalta. Osan mielestä tämä on jo hyvä ominaisuus, koska ennen, kun 

QG vasta aloitteli Venäjällä, oli heillä vaikeuksia saada tarjouspyyntöjä. Nyt yri-

tyksen tunnettuus on hyvä, joten tarjouspyyntöjä tulee. Yrityksen tunnettuutta ei 

voi kuitenkaan pitää ikinä riittävän hyvänä. Projekteja pitäisi tunnistaa muillakin 

tavoilla. Yksi keino tunnistamiseen on ollut eri tietolähteiden, kuten lehtien ja 

ilmoituspalveluiden käyttäminen. Niissä yli-innokkaat Venäjän alueiden pormes-

tarit julkistavat heti tiedon hankkeesta, vaikka vasta tontti on ehditty hankkia. Täl-

löin QG saa vihiä projekteista jo aikaisin, mutta huonona puolena on se, että niin 

saavat muutkin urakoitsijat. Kerrottiin, että projekteihin pitäisi päästä aikaisin 

kiinni, jotta voidaan vakuuttaa asiakas tekemisen laadusta ja selittää hänelle sel-

keästi se, miksi QG:n hinta on yleensä kalliimpi. Useimmista haastatteluista kävi-

kin ilmi, että monet pitivät projektin tunnistamista tarjouspyyntöjen tai tietoväli-

neiden kautta jo liian myöhäisenä: 

 

”Kun tarjous on julkinen, kaikki on melkein jo päätetty.” (markki-

nointijohtaja) 

 

Kävi selväksi siis, että QG:n etsintävaihetta pidettiin tällä hetkellä riittämättömä-

nä. Strategiassa määritelty proaktiivinen markkinointi on ollut heikkoa ja eräs 

haastateltava ehdottikin aktiivisempaa otetta siinä esimerkiksi konferensseissa tai 

muissa tapahtumissa käymisen avulla. Tällöin potentiaalisten asiakkaiden kanssa 

päästäisiin keskustelemaan tai ainakin yrityksen esittelymateriaaleja voitaisiin 

jaella. Tämä mahdollistaisi sen, että tiettyihin asiakkaisiin voitaisiin ottaa yhteyttä, 

jos heidät on tavattu jo aikaisemmin. Asiakkaiden lisäksi erinäisillä messuilla käy 

teknologiatoimittajia, jotka ovat usein kumppaneina urakoissa. Osallistumalla 

tapahtumiin saataisiin näkyvyyttä myös muidenkin kuin ammattilaisten keskuu-
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dessa. Yksi haastateltavista sanoi myös, että mahdollisuudet projektien realisoi-

tumiseen paranisivat kasvattamalla yhteyttä asiakkaisiin etsinnän aikana. Toisaalta 

hän myös sanoi, että itse ei usko omien messuosastojen toimivuuteen.  

 

Epävirallisia tapaamisia ja niiden kautta suhteiden kehittämistä pidettiin myös 

tärkeänä. QG on harrastanut vastaavanlaista toimintaa hiukan muun muassa ole-

malla urheilutapahtumissa asiakkaan edustajien kanssa. Tätä toimintaa on kuiten-

kin ollut pitkälti vain pitkäaikaisten avainasiakkaiden kanssa. Eräs haastateltavista 

sanoikin, että QG:llä on vaikeuksia epävirallisten tapahtumien järjestämisessä ja 

että ne ovat juuri niitä paikkoja ja tapahtumia, joissa projekteista sovitaan. Tällai-

sen toiminnan ja myös muiden tapahtumien suhteen tunnustettiin, että QG:llä on 

rajalliset resurssit. 

 

Välillä tilaajat ovat suoraan myös yhteydessä QG:iin. Tämä koettiin positiiviseksi, 

koska silloin on heti paremmat mahdollisuudet voittaa tarjouskilpailu. Tilaaja on 

usein soittanut suoraan QG:n vanhalle asiakkaalle saadakseen tietoa urakoitsijan 

kyvykkyydestä. Tämä on erittäin positiivinen merkki. Vastaavasti, soittoja suo-

raan asiakkaalle ei pidä urakoitsijan pelätä. Asiakas voi sanoa, että he ilmoittavat 

sitten, kun heillä on asiaa tai olla muuten vaitonaisia suunnitelmistaan. Kuitenkin, 

osa soitoista saattaa onnistua, jolloin sekin jo merkitsee paljon. Tärkeää on saada 

selville se, että onko asiakas valmis kontaktiin. Tässä vaiheessa henkilökohtainen 

yhteydenotto saattaa kuitenkin olla helpompaa kuin neuvotteluvaiheessa, jolloin 

yhteydenotot ovat erittäin virallisia ja ennalta määrättyjä. Vastauksissa kerrottiin, 

että mitä aikaisemmin pääsee kiinni asiakkaaseen, sitä parempi se on, koska pro-

jektin sisältöön päästään vaikuttamaan itselle hyödyllisempään suuntaan. Asiak-

kaiden lisäksi muut kumppanit ovat hyödyllisiä projektien etsinnässä. Teknologia-

toimittajilta, kuten Outoteciltä tai vastaavilta voidaan saada vihiä potentiaalisista 

projekteista. Tällaista toimintaa QG on jo harrastanut eli projekteista on saatu tie-

tää yhteistyökumppaneiden kautta.  

 

Suhteita vallanpitäjiin ja virkamiehiin ei pidetty kovinkaan tärkeänä. Virkamiehet 

vaihtuvat usein, jolloin myös häviää yhteys heihin. Myös, virkamiehien rooli on 
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paljon pienempi kaupallisissa hankkeissa kuin julkisissa hankkeissa. Asiakassuh-

teet koettiin siis kaikissa haastatteluissa selvästi tärkeämmiksi kuin suhteet val-

lanpitäjiin. 

 

6.3.2 Projektien seulonta ja seulontakriteerit 

 

Kuten huomattiin edellisen luvun analyysistä ja projektien vastoinkäymisistä, on 

projektien etsintä ja seulonta huomattavan tärkeä osa projektiliiketoimintaa. QG 

on ollut monessa tarjousprojektissa jo pitkällä, kun yhtäkkiä projekti on syystä tai 

toisesta peruuntunut tai lykkääntynyt. Näitä asioita voi olla vaikeaa Venäjällä en-

nakoida, mutta siihen pitää pyrkiä. Tämän lisäksi projektin pitää sopia QG:lle 

strategian ja muiden tekijöiden osalta. Tätä fokusointia varten tulisi muodostaa 

selvät kriteerit, joiden mukaan toimia. Nämä kriteerit sitten aina analysoitaisiin 

ennen päätöstä osallistua tarjousprojektiin. Alustavina kriteereinä voidaan käyttää 

teoriaosion taulukkoa 2, jossa eri kriteerit on jaoteltu neljään eri luokkaan, jotka 

ovat projektin houkuttelevuus, yrityskohtaiset tekijät, kilpailulliset tekijät ja asia-

kaskohtaiset tekijät. Nämä kriteerit sopivat yritykselle käytettäväksi, mutta niitä 

voidaan muokata QG:lle paremmin sopivaksi. 

 

Kaikista haastatteluista kävi ilmi, että varsinaista kriteerien arviointiprosessia ei 

ole olemassa. Päätös osallistua projektiin kehittyy keskustelujen kautta, mutta 

systemaattista tapaa päätöksen tekemisestä siitä ei ole. Yksi haastateltava myös 

huomautti, että kriteerit eivät ole välttämättä tarpeeksi hyviä, mikä johtaa siihen 

että tarjouksia tehdään turhaan. Toinen sanoi, että vaikka valinnanvaraa olisi ollut 

enemmän, hän ei ole varma siitä, että olisiko QG osannut valita juuri niitä oikeita 

projekteja. Turhia tarjouksia on tehty, koska ei ole ymmärretty, että asiakas haluaa 

QG:n vain vertailuhinnaksi eikä todelliseksi vaihtoehdoksi. Yksi haastateltavista 

taas arvioi, että tarjousresursseja on käytetty hyvin. Sekavuutta on siis olemassa 

tästä prosessista.  

 

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin erittäin vaikea, koska tarve työlle on niin suuri. 

Tämä kriteeri ylittää muiden tärkeyden niin, että QG on valmis tarjoamaan projek-
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teista, jotka eivät edes sovellu sen strategiaan. Tämä tilanne on toivottavasti poik-

keuksellinen, koska tämänkaltaisen toiminnan seurauksena pitkän aikavälin edut 

voivat jäävät pieniksi. Vakaammassa tilanteessa tärkeimpiä kriteerejä haastatelta-

vien mielestä olivat asiakaskohtaiset tekijät. Projektin pitää sopia strategiaan eli 

tässä tapauksessa sen pitäisi olla teollista rakentamista ja tilaajan tulisi olla länsi-

mainen tai omaavan länsimaisia piirteitä:  

 

”Vähän vielä vierastuttaa puhtaasti venäläisille tarjoaminen, koska 

heidän kaupankäynti on niin erilaista. Kuitenkaan, ei niitä voi vä-

heksyä, rahaahan niilläkin on.” (toimitusjohtaja ja Pietarin aluejoh-

taja) 

 

Osassa haastatteluja kerrottiin esimerkiksi, että on riski, että rahoja ei saa koskaan 

takaisin. On ollut myös tilanteita, joissa rahaa on pyydetty kierrättämään takaisin 

asiakkaalle. Ja kuten jo huomattiin, projekteilla on mahdollisuus lykkääntyä tai 

keskeytyä. Toisaalta monet haastateltavat olivat kuitenkin valmiita tarjoamaan 

puhtaasti venäläisten tilaajien projekteista, koska ideaalisia länsimaisia asiakkaita 

on vähän, ja venäläisillä tilaajilla on investointihalukkuutta. Tässä on siis tärkeää, 

että kiinnitetään huomiota siihen, että tilaaja omaa länsimaisia toimintatapoja ja 

häneen voi luottaa. Myös tilaajan motiiveja pitäisi miettiä, koska on ollut tilantei-

ta, joissa QG:n tarjous on ollut vain vertailuhintana. Täten voidaan ehkäistä kes-

ken jääneitä hankkeita. Muita asiakkaaseen liittyviä tekijöitä oli esimerkiksi hänen 

halukkuus hyväksyä muutoksia. Jos asiakas päättää pitäytyä vain omissa alkupe-

räisissä suunnitelmissaan, ei QG erään haastateltavan mukaan pääse käyttämään 

hyväksi kilpailuetujaan, kuten VE-ratkaisuja. Tällöin tarjouksen tekeminen voi 

viedä turhaa aikaa. Muutenkin asiakkaan pitäisi haastateltavien mielestä olla sel-

lainen, joka arvostaa myös laatua hinnan lisäksi. Yksi tärkeä tekijä on vielä asiak-

kaan investointisuunnitelmat tulevaisuudessa. Vaikka aineistosta tuli selväksi, että 

tällaisia asiakkaita on yhä vähemmän, koska monet suuret elintarviketeollisuuden 

yritykset ovat jo laajentaneet suuresti, on silti erittäin tärkeää löytää potentiaalisia 

pitkäaikaisia asiakkaita: 
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”Paljon helpompi on pitää nykyisiä asiakkaita kuin hankkia uusia.” 

(entinen toimitusjohtaja) 

 

Näin ollen pitäisi miettiä, että onko asiakkaalla tulevaisuudessa tulossa uusia pro-

jekteja esimerkiksi, jos ensimmäinen projekti on pieni. Eli tärkeimmät asiakas-

kohtaiset tekijät ovat asiakkaan länsimainen toimintatapa, asiakkaan motiivi ja 

hänen pitää arvostaa laatua eikä vain hintaa sekä olla valmis hyväksymään muu-

toksia. Jos mahdollista, niin asiakkaan investointisuunnitelmien olisi hyvä olla 

myös pitkäaikaisia. Kyky maksaa koettiin muun ohella tärkeäksi tekijäksi, kuten 

myös aikaisemmat suhteet. 

 

Kuten jo sanottua, tarve työlle on tällä hetkellä tärkein kriteeri päätöksenteossa. 

Työmäärä on tällä hetkellä pieni, mutta jos käynnissä olevia projekteja olisi 

enemmän, olisi mahdollisuus seuloa paremmin ja yksityiskohtaisemmin projekteja 

ja keskittyä niistä kaikista houkuttelevimpiin. Yrityskohtaisia resursseja voidaan 

käsitellä kaksin tavoin. On toteuttamiseen sekä tarjoustoimintaan tarkoitetut re-

surssit. Osan haastateltavien mielestä ideaali tilanne olisi, jos projektipäällikkö ja 

työmaapäällikkö voisivat olla jo tarjousprojektissa mukana. Näin ei kuitenkaan 

ole monessakaan projektissa ollut. Yrityksellä on kapeat resurssit tarjoustoimin-

taan, mikä osaltaan vaikeuttaa mahdollisimman moneen tarjousprojektiin osallis-

tumisen. Erään haastateltavan mielestä kaikkia mielenkiintoisia projekteja ei ole 

pystytty tarjoamaan, koska resurssit eivät ole riittäneet. Toteuttamiseen tarkoitet-

tuja resursseja ei taas nähdä esteenä projektien tarjoamiselle. Entisen toimitusjoh-

tajan mielestä resursseja sitten hankitaan rakentamista varten, jos projekti on saa-

tu. Se on silloin vain positiivinen ongelma. Tarjouksen tekemisestä aiheutuvia 

kustannuksia ei mainittu juurikaan, kun mietittiin tärkeimpiä kriteereitä päätökses-

tä osallistua tarjousprojektiin. Pietarin rakentamisesta vastaava henkilö kuitenkin 

huomautti, että ainoa, josta rakennusyritys saa rahaa, on projektien toteuttaminen. 

Kaikki muu kuluttaa rahaa. Tämä on täysin totta, mutta ilman paneutumista tar-

jousprojekteihin, ei toteutettavia projektejakaan olisi. Täten, tarjoustoiminnasta 

aiheutuneet kulut eivät saisi olla esteenä kiinnostavien projektien tarjoamiselle. 

Kokemus aikaisemmista samankaltaisista projekteista vaikuttaa suuresti kilpai-
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luun referenssien muodossa. Kaikki haastateltavat sanoivat referenssien ja erityi-

sesti referenssikäyntien olevan tärkeitä Venäjän rakennusalalla, joten se on toinen 

selvä yrityskohtainen kriteeri. Siis, tärkeimpinä yrityskohtaisina kriteereinä voi-

daan pitää tarvetta työlle, kokemusta samankaltaisista projekteista ja tarjoustoi-

minnan resursseja.  

 

Kilpailullisista tekijöistä kaikki vaikuttavat QG:n päätökseen. Yritys pyrkii seu-

raamaan kilpailijoita ja selvittämään, ketkä ovat kilpailevat urakoitsijat samassa 

tarjousprojektissa. Tämä on vain vaikeaa, koska yleensä asiakas ei kerro kilpaili-

joiden identiteetistä muuta kuin yrityksen kotimaan. Toki, kilpailijat ovat tuttuja 

monista aikaisemmista tarjousprojekteista, joten arvailuja tehdään. Venäjällä tämä 

ei kuitenkaan ole niin selvää, koska esimerkiksi vuonna 2012 norjalaiselle yrityk-

selle tarjotussa projektissa ei pitänyt olla ollenkaan venäläisiä kilpailijoita. Lopul-

ta urakka annettiin kuitenkin venäläiselle urakoitsijalle. Kaikki haastateltavat oli-

vat sitä mieltä, että suomalaiset yritykset eivät ole enää suuri uhka kilpailullisesti. 

Melkeinpä kaikki niistä ovat nykyisin enemmän keskittyneet asuntorakentami-

seen. Kaikkien vastausten perusteella turkkilaiset ja yhä enemmän venäläiset ura-

koitsijat ovat kovimmat kilpakumppanit. Joka tapauksessa, tarjouskilpailuun vali-

koituneita kilpailijoita pitää yrittää selvittää. On selvää, että turkkilaisilta tai venä-

läisiltä urakoitsijoilta haetaan taloudellisesti kilpailukykyisiä tarjouksia. Erityisesti 

venäläiset saattavat sukeltaa hinnoissaan, jotta saisivat projektin. Johdon tehtävä 

on siten miettiä QG:n mahdollisuuksia kilpailijoiden nähden tarjouksessa. Mah-

dollisuudet kumpuavat juuri asiakkaan ominaisuuksista eli siitä, että QG pystyy 

muuttamaan projektin sisältöä laadulliseen suuntaan, mitä myös asiakas arvostaa. 

Kilpailijoiden määrä ei taas tunnu olevan suuri tekijä nykypäivän tarjouskilpai-

luissa. Kaikista haastatteluista selvisi, että lähes kaikissa tarjouksissa nykyisin jo 

pelkästään yrityksen protokollat vaativat sen, että kilpailijoita on tietty määrä. 

Tilanne on siis lähes aina sama eikä se vaikuta juurikaan osallistumispäätökseen. 

Eli kilpailijat ja kilpailutilanne omien mahdollisuuksien kanssa ovat tärkeimmät 

kilpailulliset kriteerit. 
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Projektikohtaiset kriteerit muodostavat myös yhden kohdan, joka pitää ottaa huo-

mioon. Pietarissa tehdyistä haastatteluista selvisi, että projektin pitää olla erikoi-

sempi, jotta se soveltuisi QG:lle. Myös entinen toimitusjohtaja yhtyi tähän sano-

malla, että projekteissa pitää olla teknistä vaativuutta eikä urakka saa olla pelkkä 

ns. suojakuori. Projektin koko ja hinta kulkevat suurin piirtein käsi kädessä. Aivan 

suurimpiin projekteihin ei QG:lla ole edes varaa panostaa, mutta muuten suurem-

mat projektit ovat tietenkin muita kiinnostavampia. Vaikka kateprosentti olisikin 

isommissa projekteissa pienempi, on katesumma kuitenkin suurempi ja sen avulla 

on mahdollista kattaa jopa useamman vuoden kiinteät kulut. QG:lla on ollut vai-

keuksia saada isoja projekteja, joten tähän kohtaan pitäisi siis ehkä panostaa. Hin-

nasta mainittiin kuitenkin se, että sen pitää olla realistinen, jotta tarjoamaan voi-

daan lähteä. Ei ole järkeä lähteä mukaan kilpailuun, jos lasketut kustannukset ovat 

selvästi korkeammat kuin tilaajan budjetti. Riskit ovat tietenkin myös yksi kriteeri 

Venäjällä ja se korostuu venäläisasiakkaiden kanssa, kuten jo sanottua. Riskien 

vuoksi juuri kateprosentin pitää olla suurempi Venäjällä kuin kotimaassa. QG on 

kuitenkin toiminut monta vuotta Venäjällä ja riskit osataan ottaa huomioon sekä 

vähentää niitä neuvottelujen aikana, joten sen ei pitäisi pelottaa useimmissa tar-

jousprojekteissa. Varsinkin, jos asiakas on länsimainen tai sen tapainen. Valuutta-

riskiä ei myöskään koeta yhtä suureksi enää, vaikka se pitää aina noteerata. Han-

kinnat suoritetaan Venäjältä käsin pääosin ja ruplan kurssi on pysynyt tasaisena. 

Valuutan heilahteluissa voi myös voittaa.  

 

Projektin aikataulu on yleensä ollut QG:lle suosiollinen. Aikataulut ovat pitäneet 

ja asiakas on siitä ollut tyytyväinen. Myös erään haastateltavan mielestä on sitä 

parempi, mitä nopeammin projekti päästään aloittamaan ja mitä nopeampi se on. 

Sijainti vaikuttaa tietenkin myös. Nykyisin suurin osa teollisuuden hankkeista, 

joihin QG osallistuu, on Moskovan ja Pietarin alueella, kaupungin ulkopuolella. 

Mutta eräs haastateltavista sanoi, että mahdollisuudet kasvavat sitä mukaan, mitä 

pidemmälle mennään Venäjän länsirajasta. Esimerkkinä on yksi projekti, joka oli 

todella kaukana eikä suurimpia urakoitsijoita se hanke kiinnostanut, joten QG sai 

sen toteuttavakseen. Eli sijainti saattoi olla yksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi 

projekti saatiin. Projektin tulisi kuitenkin olla haastateltavien mukaan tarpeeksi 



88 

 

 

suuri, jos se sijaitsee kaukana. Sijainti siis vaikuttaa, mutta lähtökohtaisesti pro-

jektien pitäisi olla lähellä Pietarin ja Moskovan tytäryhtiöitä. Projektikohtaisista 

kriteereistä siis projektin hinta ja koko, monimutkaisuus, aikataulu ja sijainti ovat 

tärkeimmät. 

 

Eli taulukkoon 6 voidaan vetää QG:n kannalta tärkeimmät seulontakriteerit yh-

teen. Asiakaskohtaisista tekijöistä siis länsimainen toimintatapa, asiakkaan motiivi 

laadun eikä pelkän hinnan arvostus, valmius muutoksiin, pitkäaikaiset investointi-

suunnitelmat, maksukyky ja suhde asiakkaaseen ovat tärkeimmät. Yrityskohtaisis-

ta kriteereistä tarve työlle, tarjoustoiminnan resurssit ja kokemus, kun taas kilpai-

lullisista tekijöistä kilpailutilanne ja omat vahvuudet verrattuna mahdollisuuksiin 

voittaa merkitsevät. Projektikohtaisista kriteereistä hinta ja koko, projektin erityi-

syys ja tekninen vaativuus sekä aikataulu ja sijainti tulisi ottaa huomioon. Näitä 

kaikkia kriteereitä tulisi systemaattisesti analysoida ennen tarjousprojektiin osal-

listumista, vaikka sillä olisi miten kiire. Näin maksimoidaan tarjousprojekteissa 

onnistuminen.  

 

Taulukko 6: Suositeltavat seulontakriteerit QG:n tarjousprojektiin osallistumisen 

päätöksenteossa  

Asiakaskohtaiset tekijät  länsimainen toimintatapa 

 asiakkaan motiivi 

 arvostaa laatua eikä pelkkää hintaa 

 on valmis muutoksiin 

 pitkäaikaiset investointisuunnitelmat 

 kyky maksaa 

 suhde asiakkaaseen 

Yrityskohtaiset tekijät  tarve työlle 

 kokemus samankaltaisista projekteista 

 tarjoustoiminnan resurssit 

Projektikohtaiset tekijät  hinta ja koko 

 erityinen, tekninen vaativuus 

 aikataulu 
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 sijainti 

Kilpailu  kilpailutilanne 

 omat vahvuudet/mahdollisuudet voittaa 

 

6.4 Projektien valmistelu ja referenssien merkitys 

 

Kun potentiaalinen projekti on tunnistettu, pitää sitä ruveta kehittämään. Hyvä 

olisi saada yhteys asiakkaaseen jo ennen tarjouspyyntöä ja tarjouskilpailua. Täl-

löin päästäisiin siis mahdollisesti vaikuttamaan asiakkaaseen ja projektin sisäl-

töön. Poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan päästä sopimukseen jopa ilman suur-

ta tarjouskilpailua. Tämä koettiin erinomaiseksi, koska tarjouskilpailu laskee hin-

taa ja siten tuottoa. Kuitenkin kaikista haastatteluista selvästi kävi ilmi, että tä-

mänkaltaiset sopimukset ovat erittäin harvinaisia, koska riskinä on esimerkiksi se, 

ettei löydetä yhteistä säveltä asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi kaikki haastateltavat 

painottivat sitä, että yrityksillä on omat vaatimuksensa suorittaa tarjouskilpailu.  

 

Projektia on vaikea luoda, koska yrityksillä on aina selvät liiketoiminta- ja inves-

tointisuunnitelmat joiden mukaan he toimivat. Heille on siis hankalaa ehdottaa 

projektia. Oman lusikkansa soppaan tuo rakennuslupien aiheuttamat haasteet. 

Kaikki haastateltavat vahvistivat sen, että rakennuslupien kanssa on vaikeuksia. 

Asiakkaat eivät ymmärrä, että rakennuslupien hankkimiseen voi mennä jopa 1,5 

vuotta. He luulevat, että tontin hankinnan jälkeen voi suoraan alkaa rakentamaan. 

Useimpien haastateltavien mielestä rakennuslupaprosessia ei kuitenkaan pysty 

muuttamaan. Prosessiin pitää vain varata aikaa, mutta onneksi teollisuuden puo-

lella kyseinen asia ei ole niin kriittinen kuin asuntorakentamisessa. Projektit läh-

tevät myös käyntiin ilman lupia ja eräs haastateltava sanoi, että ei muista onko 

QG:llä ollut yhdessäkään aloitetussa projektissa rakennuslupaa. Jopa yhteen val-

mistuneeseen urakkaan saatiin rakennuslupa vasta luovutuksen jälkeen. Vaikeuk-

sia siis syntyy, mutta niitä voidaan tietyissä tapauksissa kiertää. Byrokratia muu-

tenkin saattaa vaikeuttaa liiketoimintaa haastateltavien mielestä. Esimerkeiksi 

annettiin ongelmat kaasun tai sähkön saamisessa. Vaikka byrokratiaa on yritetty 

Venäjällä vähentää, tuppaa byrokratian taso pysymään samana tai jopa kasva-



90 

 

 

maan, kun uusi pormestari tekee uusia säännöksiä, minkä lisäksi vanhat säilyvät 

ennallaan. Suurin osa haastateltavista kuitenkin koki, että QG onnistuu yleensä 

hoitamaan vaikeudet niin, että niistä ei aiheudu suurempaa haittaa. 

 

Vaikka projektia ei voisi luoda, on muutoksien kautta kuitenkin mahdollista asi-

akkaaseen vaikuttaa. QG yrittää muuttaa projektin yksityiskohtia aina kuin mah-

dollista. Useimmat haastateltavista sanoivat, että sillä pyritään joko kasvattamaan 

laatua ja tarjoamaan jotain erikoista VE-ratkaisuilla tai sitten alentamaan hintaa 

säästöjen kautta. Eräs haastateltava kertoi, että kun jo suunnitellun projektin laa-

dun taso on korkea, niin silloin voidaan miettiä asiakkaan prioriteetteja eli nopeaa 

aikataulua ja hintaa. Sen mukaan muutoksia voidaan sitten suorittaa. Säästöjä yri-

tetään myös saada vähentämällä kiloja esimerkiksi teräsrakenteista. Myös, kun 

asiakkaan kanssa saadaan jo tällöin neuvotella, riskit pienenevät, kun yksityiskoh-

dista keskustellaan. Tämä vaikuttaa hinnan alenemiseen. Jos taas laadun taso on jo 

alun perin alhainen, voi ehdottaa parannuksia. Muutosten tärkeys koettiin suurena, 

koska sen nähtiin olevan se asia, jolla QG kilpailee ja joka nostaa mahdollisuuksia 

tehdä sopimus. Tämä tulee kyseeseen kuuleman mukaan erityisesti silloin, kun 

asiakas on epäröivä eikä ole oikein varma projektin sisällöstä tai ei itse kykene 

sitä määrittämään. Asiakas voi haluta esimerkiksi pelkän budjettiarvion, josta jo 

näkee sen, miten asiakas suhtautuu kyseiseen hintaan. Jos se jo on hänen mieles-

tään kallis, niin projektin ei nähty olevan silloin tarjoamisen arvoinen. Asiakkaan 

pitää olla halukas muutoksiin ja ymmärtää se, että QG hoitaa muutokset alusta 

loppuun. Joskus asiakas luulee, että muutosten tekeminen vie liikaa aikaa. Mutta 

moneen kertaan painotettiin, että liikaa tietoa asiakkaalle ei pidä antaa. Usein on 

käynyt niin, että aikaisessa vaiheessa annetut tiedot ovat ajautuneet kilpailijoille ja 

tarjousdokumentteihin. Pitää siis miettiä, mitä tietoa voi antaa ja missä vaiheessa. 

Vaihtoehdoksi annettiin omien parempien ratkaisujen kertominen ilman yksityis-

kohtaisen tiedon luovutusta.  

 

Useimmista haastatteluista käsittää myös, että mitä aikaisemmin saadaan yhteys 

asiakkaaseen, sitä parempi. Lähestymisyritykset kilpailuaikana saatetaan tulkita 

väärin, jolloin asiakkaaseen vaikuttaminen aikaisessa vaiheessa korostuu. Monilla 
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tilaajilla on käytäntö, jossa esimerkiksi vuorovaikutus asiakkaan kanssa on rajoi-

tettu tarjousprojektin aikana. Kaikki on tässä vaiheessa erittäin virallista ja yhtey-

denotto tapahtuu tiettyjen tapojen mukaan ja tietyn henkilön kautta sekä vain esi-

merkiksi sähköpostitse. Tämän vuoksi voi olla vaikeaa päästä vaikuttamaan asi-

akkaaseen silloin, kun neuvotteluja jo käydään. Ja koska Venäjällä kaikki tarjoajat 

eivät ole samantasoisia, on oleellista näyttää syyt, joiden mukaan QG olisi paras 

urakoitsija asiakkaalle. Erityisesti tämä tuli usein ilmi eli siis sen selittäminen, että 

miksi QG on kalliimpi ja miksi se olisi paras vaihtoehto asiakkaalle. Huomioon 

tulisi kuitenkin ottaa se, että jos asiakas on sellainen, joka ei halua muutoksia, niin 

hänen projekteja ei pitäisi alun alkaenkaan yrittää saada. Vanhaan asiakkaan kans-

sa toimiminen olisi helpompaa, koska silloin voitaisiin vapaammin päästä neuvot-

teluyhteyteen. Myös henkilökohtaisia suhteita pitäisi käyttää. Venäjällä henkilö-

kohtaisten suhteiden nähtiin vaikuttavan ja erityisesti venäläisten asiakkaiden kes-

kuudessa. Venäläisten kanssa tietyn piirin sisään pääseminen koettiin tosin vaike-

aksi.  

 

Asiakasta pitää yleisesti kunnioittaa eikä riidellä hänen kanssaan. QG:lla on ylei-

sesti ollut hyvät suhteet asiakkaisiin eikä ongelmia ole syntynyt. Useimmat haas-

tateltavat kuitenkin huomauttivat, että henkilön persoona vaikuttaa enemmän suh-

teisiin kuin se, että puhuuko venäjää vai englantia. Lisäksi, uudet yritykset Venä-

jällä tuntuvat haluavan toimittajan kanssa länsimaista kommunikaatiota, mutta 

myöhemmin sillä ei ole enää juurikaan merkitystä. Jos asiakas ei taas itse hoida 

projektin suunnittelua ja kehittämistä, vaan siitä vastaa esimerkiksi konsulttiyritys, 

ei yhteyden muodostamisen mahdollisuutta nähty todellisena.  

 

Kun projektia itse päästään suunnittelemaan, ollaan silloin jo erittäin hyvässä 

asemassa. QG:n suunnittelutoiminta on perustettu sitä varten, että projekteihin 

päästäisiin aikaisessa vaiheessa kiinni. Valitettavasti QG ei ole onnistunut muut-

tamaan suunnittelusopimuksia riittävän usein rakennussopimuksiksi. Syytä tällä ei 

ole löydetty, mutta lopullisen hinnan on jälleen nähty olevan erittäin tärkeä tekijä. 

Suunnittelun on nähty olevan tukitoimi, joka lisää QG:n uskottavuutta juuri VE-

ratkaisuiden ansiosta. Eräs haastateltava kommentoi, että vastoin venäläistä suun-
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nittelua, QG osaa tehdä suunnitelmat länsimaisilla menetelmillä, jotka kuitenkin 

täyttävät venäläiset normit. Rakenteiden optimoinnin koettiin olevan myös erittäin 

tärkeää. Ja vaikka suunnittelutoiminta ei ole tuonut juurikaan tulosta, koettiin il-

man sitä toimiminen epäedulliseksi. Toinen haastateltava Pietarissa taas ei nähnyt 

suunnittelutoiminnan johtavan mihinkään. Moskovan tytäryhtiö on enemmän ollut 

suunnittelussa mukana ja siellä suunnittelu nähtiin hyödyllisenä. Joka tapauksessa, 

aikaiseen suunnitteluun ja neuvotteluun saatetaan hyvinkin päästä kiinni esimer-

kiksi referenssien avulla. 

 

Referenssit näyttelevät suurta osaa, kun tarjotaan projekteista. Asiakas haluaa 

nähdä, että urakoitsija on pystynyt ennen toimittamaan samankaltaisia urakoita 

toisille asiakkaille ja että ne ovat myös onnistuneet. Näin ollen, asiakas voi luottaa 

urakoitsijan toimittamaan laatuun. Referenssikäynnit nähtiin erityisen tärkeinä 

rakennusprojektien kannalta. Tällöin asiakas pääsee paikan päällä näkemään to-

teutetut ratkaisut ja kysymään mieltä askarruttavia kysymyksiä. Asiakkaan saa 

vieläkin vakuuttuneemmaksi, jos vanha asiakas esittelee omaa laitostaan potenti-

aaliselle uudelle asiakkaalle ja kehuu urakoitsijaa. Tällöin saadaan selvä yhteys 

QG:n hinnalle ja tarjoamille laadukkaille ratkaisuille. Esimerkkinä tästä voidaan 

antaa NN:n tarjousprojekti. NN:n edustajat aikoinaan kävivät katsomassa QG:n 

toimittamaa laitosta Kimberly-Clarkille ja he olivat erittäin tyytyväisiä laitoksen 

laatuun, joka oli heille ilmeisen tärkeää. Samanlaisia tapauksia on ollut Dula Ru:n 

ja Cargillin kanssa. Tämän vuoksi tällaista toimintaa täytyy entisestään kehittää, 

koska sillä on suuri vaikutus asiakkaisiin ja erityisesti Novo Nordiskin tapaisiin 

lääketeollisuuden asiakkaisiin.  

 

Vielä tuoreempi esimerkki referenssikäynneistä on tällä hetkellä meneillään ole-

vasta tarjousprojektista. Erään saksalaisen yrityksen tytäryhtiön toimitusjohtaja 

näki QG:n työmaan ja hämmästyi sen toimivuudesta:  

 

”Hän sanoi, ettei ikinä ollut nähnyt niin siistiä työmaata, ja että kaikki teki-

vät töitä, eivätkä vaan olleet nurkan takana röökillä.” (toimitusjohtaja ja ja 

Pietarin aluejohtaja) 
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Tämän koettiin olevan suuri etu tarjousprojektissa. Tämän lisäksi asiakas sai vielä 

korotusta budjettiin, mikä toivottavasti johtaa sopimuksen allekirjoittamiseen 

QG:n osalta. Referenssikäynnit ovat siis tärkeitä, mutta referenssilistojen merki-

tystä pidettiin toisarvoisena. Niitä kysytään esivalinnassa ja tarjouksissa, mutta 

tärkeämpää on osoittaa suoraan asiakkaalle oman työn laatu. Tämän vahvistivat 

kaikki haastateltavat.  

 

6.5 Tarjous 

 

Oli selvää, että QG:n on nähty tekevän parhaimpia tarjouksia tarjousprojekteissa. 

Kaikki on hyvin tutkittu ja asiat kunnossa. Tästä on tullut positiivista palautetta-

kin. Se ei kuitenkaan takaa sitä, että projekti saataisiin hyvän tarjouksen kautta. 

Tärkeimpinä asioina tarjouksessa nähtiin työn laajuus (scope), hinta ja aikataulu. 

Taloudellisen osan nähtiin useimpien mielestä olevan tarjouksessa selvästi tär-

kein:  

 

”Vanha totuus on se, että asiakas lukee tarjouksen ensimmäisen sivun, ja 

jos hinta ei ole kohdillaan, niin en tiedä lukeeko siitä eteenpäin. Monesti ol-

laan huomattu, kun mennään neuvotteluun, niin asiakas ei ole lukenut tar-

jousta loppuun asti.” (toimitusjohtaja ja ja Pietarin aluejohtaja) 

 

Moskovan aluejohtaja koki, että ensimmäinen hinta pitää saada heti oikealle tasol-

le. Sitä varten pitäisi olla jo neuvoteltu, jotta riskejä olisi saatu vähennettyä ja si-

ten myös hintaa. Yhtenä vaihtoehtona on myös vaihtoehtoisen tarjouksen antami-

nen, mitä on käytetty usein hyväksi. Tarjous sisältää siis kaksi hintaa, joihin mo-

lempiin sisältyy omat yksityiskohdat. Jotta asiakas todella jatkaisi tarjouksen lu-

kemista, pitää hinnan siis olla lähellä kilpailijan hintaa tai tilaajan näkemystä oi-

keasta hinnasta. Useiden vastausten mukaan tämän marginaalin tulisi olla muuta-

man prosentin luokkaa, mutta luultavasti alle 5 %:n. Jos hinta on saatu tälle tasol-

le, tulee silloin tekninen osaa mittaamattomaan arvoon, mikä voi ratkaista koko 

sopimuksen. 
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Teknisessä osassa QG on yleensä näyttänyt osaamisensa hyvin. Ratkaisut on ku-

vattu hyvin ja asiakkaalta on kysytty vastauksia epäselviin asioihin. Siinä tapauk-

sessa, että asiakas ymmärtää teknisten asioiden päälle, nähdään QG:n mahdolli-

suudet monen mielestä parempina. Muiden asioiden esittämisestä tarjouksessa oli 

eriäviä mielipiteitä. Eräs haastateltava näki laadun ja turvallisuuden olevan tärkei-

tä. Monet muut kokivat myös, että tarjouksessa pitää kertoa, että hinta pitää sisäl-

lään laadukkaita palveluita. Aikatauluun voisi myös panostaa. Eräs haastateltava 

pitikin tarjousta suurena myyntikirjeenä, jossa myös markkinointipuheella on roo-

li.  

 

Toiset kokivat, että markkinointipuheella ei ole enää vaikutusta, koska tilaaja on 

jo valinnut urakoitsijat tarjouskilpailuun ja tietää oleellisen heistä. Laatuasioita 

pidettiin yleisesti tärkeinä, mutta esimerkiksi yhdessä tarjousprojektissa kaikkien 

tarjoajien laatuasiat olivat alusta lähtien asiakkaan mielestä kunnossa, joten niitä 

ei esivalinnan jälkeen enää käsitelty. Muut tekijät saatetaan nähdä vaikuttavina, 

mistä esimerkkinä voidaan antaa suhteet paikallisiin toimijoihin eli on mahdollista 

esimerkiksi auttaa asiakasta veden, sähkön tai kaasun hankkimisessa. Toisaalta, 

eräs haastattelija sanoi, että asiakkaan on parempi itse luoda kontaktit näihin toi-

mijoihin, koska hän loppujen lopuksi jäävät alueelle toimimaan. Toinen sanoi, että 

tapauksia, joissa asiakasta voidaan tällä tavoin auttaa, ovat harvassa. Yleensä vas-

tuu näiden asioiden hoitamisesta on jo sysätty urakoitsijalle, jolloin sen taitamisel-

la ei voi erottautua.  

 

Virallisessa tarjouksessa asiakas pyytää asioita, ja useimmat kokivat, että siihen ei 

voida vaikuttaa, mitä se pitää sisällään. Yksi haastateltava mainitsi kuitenkin, että 

asiakas antaa yleensä vihjeen urakoitsijalle, jos hän haluaa tietyn urakoitsijan to-

teuttamaan projektin. Epävirallisesti voidaan siis mahdollisesti saavuttaa jotain 

etuja. 

 

Useimmat haastateltavat kertoivat laskennan olevan pullonkaula tarjouksen teke-

misessä. Johtavissa asemissa olevat henkilöt eivät ehdi lukemaan kustannuslas-
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kelmaa läpi täysin, koska siihen ei vain ole aikaa. QG:llä toimii laskentapäällikkö 

Espoossa, jossa käytössä on erityinen ohjelma laskentaan. Tytäryhtiöissä laskenta 

tapahtuu Excelin avulla ja ainoastaan Moskovassa on tietty henkilö hoitamassa 

laskentaa, tosin muiden asioiden lomassa. Haastatteluista kävi siis selväksi, että 

laskennan suhteen resurssit ovat erityisen niukat. Oikeastaan vain yksi täysin las-

kennalle omistautunut henkilö hoitaa toimintoa. Tarjouspiikin sattuessa yritys on 

täysin riippuvainen hänestä. Tällöin ei ole varaa sairastamisille tai muille yllättä-

ville tapahtumille. Tämän suhteen on siis havaittavissa riskejä. Yksi haastatelta-

vista sanoi, että laskennan resursseja olisi pitänyt kasvattaa jo aikoja sitten. Se on 

vain vaikeaa, koska henkilön pitäisi osata vientiä ja pystyä toimimaan vieraankie-

listen dokumenttien kanssa. Myös tämän erityisen laskentaohjelman käyttö olisi 

tärkeää, mutta sitä varten pitäisi laskennan olla päivittäistä rutiinia. Useat haastat-

teltavat kokivat, että olisi hyvä, jos toinenkin henkilö pystyisi ohjelmaa käyttä-

mään ja tekemään muutoksia. Excelin käytössä on kuitenkin aina riski laskukaa-

vavirheille. Muuten laskentaan liittyen on tärkeää, että tiedetään tarkat hinnat kai-

kille kustannuslaskelman kohteille. Tätä varten pitää olla tietoa Venäjältä ja var-

sinkin ajankohtaista sellaista työmailta. Laskentapäällikkö näki myös resurssit 

niukkoina. Kasvattamalla resursseja saataisiin kustannukset laskettua mahdollises-

ti nopeammin, jolloin myös johto ehtisi katsoa ja tarkistaa kustannuslaskelman 

ennen tarjouksen jättämistä. Erityisen laskentaohjelmiston käyttö kahden henkilön 

toimesta voisi todellakin nopeuttaa laskemista Exceliin verrattuna. Laskentapääl-

likkö myös koki, että olisi hyvä olla venäläinen paikallinen laskija, joka voisi yl-

läpitää ja kehittää yleistä panoshinnastoa. Näin saataisiin ajankohtaisempia hintoja 

ylläpidettyä. Myös toinen haastateltava koki, että ajan tasalla olevien hintojen 

seurantaa olisi kehitettävä. Hän ehdotti myös parempaa inflaation huomioimista. 

Tämä taas voisi vähentää riskejä ja kustannuksia. Ruplien ja eurojen kanssa las-

kemisesta oli myös puhetta. Toiset halusivat laskennan tapahtuvan vain ruplilla, 

kun jotkut eivät nähneet tässä suurta epäkohtaa. 

 

Laskennan lisäksi suuri osa haastateltavista koki huonoksi, sen että tarjousprojek-

tista ei ole kukaan täysin vastuussa. Ei ole projektipäällikköä, joka ottaisi tarjous-

projektin omakseen ja vastaisi sen tarjoamisesta. Yksi haastateltava kertoi, että 
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aina joku odottaa, että ylempi toimihenkilö vastaa asiasta, jolloin koko tarjouspro-

jektista jää kunnon tekemisen meininki pois. Olisi myös hyvä, jos projektista vas-

tuussa olevat henkilöt pystyisivät jatkamaan saman projektin parissa myös toteu-

tusvaiheessa. Syyksi mainittiin se, että tällöin heillä olisi jo tiedot projektin yksi-

tyiskohdista eikä heidän tarvitsisi tutustua projektiin alusta alkaen. Asiakkaaseen 

sen ei kuitenkaan välttämättä nähty vaikuttavan, koska hän ei näe tarjousta teke-

vää ryhmää.  

 

6.6 Neuvottelut ja hinnoittelu 

 

Neuvottelut koostuvat oikeastaan kahdesta osasta: teknisestä ja kaupallisesta neu-

vottelusta. Näiden lisäksi mukana ovat tosin vielä sopimusneuvottelut. Neuvotte-

lujen aluksi yritetään taas tehdä muutoksia teknisiin ratkaisuihin ja sitä kautta pa-

rantaa omaa asemaa tarjouskilpailussa. Jälleen on pidettävä mielessä, että kaikkea 

ei välttämättä kannata kertoa heti asiakkaalle, koska se voi päätyä myös kilpaili-

joiden tietoon. Tekniset neuvottelut kestävät muutaman kierroksen verran, kun 

tilaaja ja toimittaja yrittävät päästä päätöksistä yksimielisyyteen. QG:n tavoite ei 

välttämättä ole suuri hinnan alentaminen vaan enemmänkin rakenteiden optimoin-

ti, joka sitten näkyy hintojen alenemisessa. Myös riskiä yritetään vähentää neuvot-

teluissa. Se kun on yksi tekijöistä, joka on Venäjällä isommassa roolissa, koska 

riskit ovat yksinkertaisesti suuremmat. Osa QG:n henkilöstöstä oli sitä mieltä, että 

yksi yrityksen vahvuuksista on juuri neuvottelut. QG ei tarvitse suurta määrää 

asiantuntijoita, jotta se voi keskustella yksityiskohdista. Oman henkilöstön tiedot 

riittävät yleensä asiakkaan vakuuttamiseen siitä, että QG tietää ja osaa asiansa. 

Tämä merkitsee asiakkaalle paljon: 

 

”Se on kuitenkin asiakkaalle se maailman tärkein hanke. Ei merk-

kaa, vaikka olisi minkälaiset referenssit, se asialle omistautuminen 

on iso juttu ja siitä se uskottavuus tulee, kun asiakas havaitsee, että 

rakentaja tietää kohteesta. Se on punainen vaate asiakkaalle, jos 

neuvotteluissa on paikalla isoja johtajia, jotka kuitenkaan ei tiedä 

siitä kohteesta paljoakaan.” (Pietarin alueen tuotantojohtaja) 
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QG pystyy siis heti sanomaan onko joku muutos mahdollinen, eikä sitä tarvitse 

erikseen kysyä johdolta jostain muualta. Asiakas saa näin heti vastauksen eikä 

turhaa aikaa kulu. Ennemminkin neuvotteluissa käy niin, että asiakas ei pysty 

keskustelemaan teknisistä yksityiskohdista, jolloin QG:n on vaikea vakuuttaa 

asiakas siitä, mitä ollaan tekemässä. Eräs haastateltava kertoi, että muutoksia ei 

tulisi runnoa läpi, vaan ehdottaa. Tämä siksi, koska alkuperäisten päätösten tekijät 

saattavat istua sinua vastapäätä ja varmasti muistavat, jos olet esimerkiksi hauk-

kunut heidän päätöksiään. On siis oleellista, että QG pystyy vakuuttamaan asiak-

kaan siitä, että se pystyy tarjoamaan rahallisesti, laadullisesti ja ajallisesti parem-

pia ratkaisuja kuin muut, koska hinta harvoin on halvempi kuin kilpailijoilla.  

 

Tämän jälkeen alkavat kaupalliset neuvottelut. Jälleen on pidettävä mielessä se, 

että hinta ei saa olla liian kaukana asiakkaan arvioimasta hinnasta tai kilpailijoista, 

jotta kaupalliseen vaiheeseen päästään. Monesti onkin niin, että lopulliset päätök-

sentekijät istuvat jossain muualla eivätkä välitä hirveästi muusta kuin hinnasta. 

QG:lla on ollut ohjeelliset viitearvot, kuinka paljon katteen pitäisi olla Venäjän 

projekteissa. Viime aikoina tästä on kuitenkin nipistetty, koska kilpailu on käynyt 

kovemmaksi ja hintojen pitää yksinkertaisesti olla alhaisemmat. On tärkeää miet-

tiä prosenttien sijaan lukuja ja sitä kuinka iso tietty projekti on. Suuremmassa pro-

jektissa tulisi haastateltavien mielestä olla pienempi kateprosentti ja pienemmissä 

taas suurempi. Pienissä projekteissa ei viiteprosentin nähty edes välttämättä riittä-

vän. Olisi oleellista miettiä projektin kestoa ja sitä, kuinka paljon se syö resursse-

ja. Eräs haastateltavista näki tilanteen niin, että ensiksi pitäisi kattaa pelkästään 

kiinteät kulut yhdellä projektilla ja vasta sitten seuraavissa projekteissa miettiä 

enemmän voittoa, kun toimeentulo on turvattu. Tälle tuli kuitenkin vastustusta jo 

pelkästään riskien vuoksi. Venäjällä riskit ovat suuremmat ja riskinä onkin hel-

posti urakan kääntyminen tappiolliseksi, jossa ei kenenkään mielestä ole enää sil-

loin järkeä. Haastateltavat olivat pitkälti sitä mieltä, että ennen kaupallisia neuvot-

teluja pitäisi olla tiedossa kuinka pitkälle on valmis menemään. Aivan viimeisen 

hinnan päättäminen eri kriteereiden suhteen olisi oleellista. Myös hiukan tämän 
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hinnan alle voitaisiin olla valmiita menemään siinä tapauksessa, jos asiakas ilmai-

see, että projektin saa tietyllä hinnalla.  

 

Sopimusneuvottelujen suhteen Venäjällä ei ole käytössä Euroopassa käytettäviä 

FIDIC-ohjeita. Kaikki vastaajat kuitenkin kertoivat, että sitä sovelletaan usein 

Venäjän rakennusalan sopimuksissa, vaikka sitä ei vaaditakaan. Erityisesti länsi-

maiset asiakkaat ovat muokanneet sopimuksiaan FIDIC:n mukaan tai tehneet siitä 

oman version. Useimmat vastaajat sanoivat, että he eivät koe, että sopimuksista 

aiheutuisi suuria ongelmia Venäjällä. Sopimuksiin kosketaan vain, jos jotain on 

mennyt pieleen. Pitää tähdätä siis projektin toteuttamiseen niin, että ongelmia ei 

synny eikä sopimukseen jouduta puuttumaan. Yksi haastateltavista kuitenkin mai-

nitsi, että rahoja on vaikea joskus saada pois asiakkaalta.  Siinä tapauksessa pitäisi 

olla valmis keskeyttämään työt, jos sitä ennen ei sopimukseen ole asiakkaan kans-

sa päästy. Eräs haastateltava kertoi, että pieniä ongelmia syntyy ajoittain, mutta 

sama tilanne on myös Suomessa. QG on ollut verottajan kanssa Venäjällä oikeu-

denkäynnissä ja voittanut ne jatkuvasti. Yksi asia, joka Venäjällä on erikoista, on 

sopimusten ja lain eri tulkinnat eri alueilla. Alueiden kuvernöörit soveltavat lakeja 

omalla tavalla. Moskovasta ja Pietarista poistuttaessa, lain kanssa toimiminen tu-

lee helpommaksi. 

 

6.7 Toteutus 

 

Toteutusvaihe on siis se vaihe, josta rakennusliike saa rahaa. QG on yleensä ollut 

luotettava rakennuskumppani eli aikataulut ja hinta ovat pitäneet. Tämä vaikuttaa 

positiivisesti asiakkaaseen ja mahdollistaa tulevien projektien saamisen ja refe-

renssien käytön. Haastateltavista kaikki selvästi sanoivat, että jos toteutus menee 

pieleen, niin mahdollisuutta ei enää ole työskennellä saman asiakkaan kanssa. 

Myös mainittiin, että yksi huono referenssi voi tehdä hyvät referenssit turhiksi.  

 

Kyse on myös asiakkaan luottamuksen saamisesta ja sen pitämisestä. Toteutus-

vaiheen nähtiinkin suuren osan mielestä olevan se tärkein asiakassuhteiden muo-

dostamisessa. Pitkällä ajanjaksolla suhteet kehittyvät syvemmiksi kuin satunnaiset 
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tapaamiset projektin toteutuksen ulkopuolella. Tämän vuoksi asiakasta ei pitäisi 

yrittää erään haastateltavan mukaan huijata vaikkapa lisätöillä. Tietenkin, ne tule-

vat tarpeeseen, jos niitä selvästi tarvitaan. Mutta turkkilaisten urakoitsijoiden lisä-

työtaktiikan ei koettu sopivan QG:lle. Kaiken lisäksi, QG on ollut huono lisätöi-

den reklamoinnissa eikä siihen ole löydetty parannuskeinoja.  

 

6.8 Siirto 

 

Urakan luovutuksen aikana on tärkeää varmistaa, että asiakas on tyytyväinen ja 

kokee saaneensa ehjän kokonaisuuden toimittajalta. QG:llä on tällä hetkellä asia-

kastyytyväisyyskysely, jota käytetään projektin keskivaiheen lisäksi projektin 

valmistumisen jälkeen. Osa haastateltavista kuitenkin kertoi, että palautetta ei ole 

hirveästi käytetty hyväksi ja se on välillä ollut vain laatujärjestelmän muodolli-

suus. Parannuksille nähtiin siis olevan tarvetta. Toisaalta kommentteja tuli siitä, 

että kriittisistä asioista palautetta on vaikea saada. Palautteet ovat usein yksittäis-

ten henkilöiden tekemiä eivätkä välttämättä vastaa koko organisaation mielipidet-

tä. Palautteen ei myöskään nähty sopivan markkinointitarkoituksiin. 

 

Tässä vaiheessa pitää myös analysoida huolto- ja ylläpitopalveluiden tarve ja mo-

bilisoida ne tarvittaessa. QG:llä on aina kahden vuoden takuuaika, jos asiakas ei 

sitä vaadi pidemmäksi. Tällöin QG on jollakin tasolla yhteydessä asiakkaaseen. 

Eräs haastateltava kuitenkin sanoi, että jos asiakas ei ota yhteyttä, niin kaikki on 

hyvin. Toisin sanoen, yhteys asiakkaaseen saatetaan nähdä negatiivisena, kun 

asiakas ottaa takuuaikana yhteyttä toimittajaan. Erityistä asiakaspalvelua QG:llä ei 

ole olemassa. Rakennusyrityksenä mitään tuotteita ei QG voi tarjota. Ainoa mah-

dollisuus on siis erilaisten huolto- ja muutospalveluiden tarjoaminen. Ajatus huol-

topalveluista ei ollut haastateltavien mielestä kovin tarpeellinen. Tämänkaltaista 

toimintaa on ollut vain pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa, kuten BAT:n kanssa. 

Siellä QG:n miehiä on ollut käytännössä jatkuvasti tekemässä jotain pientä urak-

kaa, kuten huoneiden muuttamista toisenlaiseksi. Negatiivinen suhtautuminen 

huoltopalveluihin kumpusi pitkälti resursseista. Tämänkaltaisiin palveluihin tarvi-

taan resursseja ja ne voivat olla erittäin kalliita ja samalla viedä pois kapasiteettiä 
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muista liiketoiminnoista. Venäjällä yritykset eivät kuulemma ole vielä täysin ym-

märtäneet huoltopalveluiden ajatusta ja heillä omat insinöörit yleensä hoitavat 

tämänkaltaiset palvelut. Toisaalta kaikki kokivat, että jos asiakas on selvästi jat-

kamassa laajentamista tai muuten investoimassa, on hyvä yrittää notkua työmaal-

la.  

 

6.9 Nukkuva vaihe 

 

Nukkuvan suhteen vaihe käsittelee hetkeä, jolloin asiakkaalle on jo toimitettu 

valmis urakka, mutta uutta projektia ei ole vielä valmistumassa. Haastateltavat 

yksimielisesti kokivat, että suhteiden ylläpitäminen on tärkeää asiakkaan kanssa ja 

varsinkin, jos on nähtävissä, että asiakas on investoimassa myös tulevaisuudessa. 

Jos vanhaan asiakkaaseen on pidetty yhteyttä ja hän aloittaa uuden projektin, on 

selvää, että QG on tällöin mukana tarjoamisessa. Lisäksi, mahdollisuudet voittaa 

projekti ovat suuremmat. Yhteyden ylläpitoon ei koettu tarvetta, jos asiakkaasta 

nähdään heti, että hän on kertarakennuttaja. Toisenlaisten asiakkaiden kanssa ta-

pahtuvaan yhteydenpitoon pitää kuitenkin keksiä menettelytavat. Yhdessä haastat-

telussa mainittiin keinoiksi yhteisissä messuissa tai tapahtumissa käyminen. Mo-

net olivat myös samaa mieltä tästä. Soittelut ja sähköpostien lähetyskin koettiin 

usean mielestä parempana kuin ilman yhteyttä oleminen. Panostus yhteyden yllä-

pitämiseen tapahtumien tai muiden kautta nähtiin halpana siinä suhteessa, että 

mahdollisuudet projektin saamiseen kasvavat.  Eräässä haastattelussa mietittiin 

tapaamisten järjestämistä vanhojen asiakkaiden kanssa, mitä ei ole tähän mennes-

sä tehty. Tällöin yhteys asiakkaaseen säilyy ja potentiaalisista projekteista voidaan 

saada tietoa. Muun ohella saadaan selville myös yrityksen yhteyshenkilöiden 

vaihtumiset ja muut muutokset organisaatiossa. Henkilöt siirtyvät myös paljon 

yrityksestä toiseen. Varsinkin ihmiset, jotka ovat vastuussa rakennusprojektien 

toteuttamisesta asiakasyrityksissä.  

 

Virallisten tapaamisten lisäksi on mahdollisuus käyttää hyväksi epävirallisia ta-

pahtumia. QG onkin järjestänyt tapaamisia asiakasyritysten kanssa esimerkiksi 

jääkiekko-otteluissa ja muissa urheilutapahtumissa. BAT:n työntekijöiden kanssa 
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jopa pelataan säännöllisesti lentopalloa. Valitettavasti tällaista toimintaa on pää-

osin vain BAT:n kanssa. Yhteisen ajan löytäminen asiakkaan kanssa tuntuu ole-

van vaikeaa. Lopuksi pitää huomioida, että venäläisten asiakasyrityksen edustaji-

en kanssa olisi tärkeää yrittää kommunikoida venäjäksi. Yhden haastattelun vas-

tauksissa mainittiin, että henkilökohtaiset suhteet ovat erittäin tärkeitä Venäjällä ja 

kaverisuhteet koetaan hyödyllisiksi. Tulkin vuoksi voi tällaisen kontaktin menet-

tää, joten edes välttävällä kielitaidolla olisi hyvä yrittää kommunikoida venäjäksi, 

edes epävirallisissa tapahtumissa.  

 

6.10 Ehdotelma markkinointi- ja myyntiprosessiksi 

 

Aikaisemmin esitettyä markkinointi- ja myyntiprosessin synteesiä on avattu ja 

laajennettu kuvaamaan toimenpiteitä jokaisen vaiheen sisällä, kuten kuvasta 12 

nähdään. Haastatteluista ilmenneitä tietoja on käytetty hyväksi tämän yksityiskoh-

taisemman prosessin esittämiseen. Täytyy huomauttaa, että kaikkien vaiheiden 

ehdotetut toimenpiteet eivät välttämättä suoraan liity kyseisessä vaiheessa suori-

tettaviin toimintoihin, vaan ennemminkin ehdotukset käyvät läpi niitä asioita, joita 

pidetään huomattavan tärkeinä kussakin vaiheessa QG:n kannalta. Tämän lisäksi 

eri vaiheissa on käsitelty QG:n ongelmia ja niihin liittyviä korjausehdotuksia. Ku-

vaan 12 on vain kerätty tärkein sisältö, joten kukin vaihe on käsitelty tarkemmin 

tekstin muodossa. Prosessin kuvaus etenee ensiksi taustatoimintojen kuvauksella, 

jonka jälkeen käydään läpi syklin 7 eri vaihetta. 

 

Projektista riippumattomaan vaiheeseen nukkuvan vaiheen lisäksi liittyvät siis 

strategian määrittely, miljöön kartoittaminen, asiakassuhteiden hallinnointi ja tar-

jooman kehittäminen. Asiakassegmentit ja strategian on QG määritellyt hyvin. 

Koska suomalaisen yrityksen on vaikea hinnalla kilpailla, pitää sillä olla jotain, 

jolla voi kompensoida kalliimman hinnan. QG:n tarjooma pitää sisällään laaduk-

kaita ratkaisuja ja suomalaista projektinjohtoa. Oleellinen tekijä on myös kustan-

nuksissa ja aikataulussa pysyminen. Tällaisesta tarjooman sisällöstä ovat usein 

kiinnostuneet länsimaiset yritykset, jotka vaativat laatua urakkaansa. Kuitenkaan 

venäläisiä yrityksiä ei pitäisi hylätä strategisena vaihtoehtona. Jos kohde on tar-
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peeksi houkutteleva ja asiakas täyttää seulontakriteereiden vaatimukset, pitää ve-

näläisen tilaajan urakkaa harkita. Lääketeollisuuden ja elintarviketeollisuuden 

yritykset ovat tietenkin kiinnostavia ja voimavarat pitäisi keskittää niihin samalla 

muistaen, että muiltakin teollisuuden aloilta saattaa löytyä mielenkiintoisia asiak-

kaita. Järkevää on myös yrittää löytää pitkäaikaisia asiakkaita, koska asiakkaiden 

pitäminen on helpompaa kuin uusien löytäminen. Eri alueilla operoimista pitäisi 

harkita tulevaisuudessa. Moskova ja Pietari tarjoavat paljon, mutta kilpailu siellä 

on kovaa. Tämän vuoksi QG voisikin etsiä urakoita hanakammin muilta alueilta, 

joissa kilpailu on vähäisempää. Yrityksen resursseja voisi keskittää hankkeisiin, 

jotka eivät ole selkeästi Moskovan tai Pietarin alueella, vaan esimerkiksi niiden 

välissä kuten Novgorodin alue. Muutenkin tytäryhtiöiden tulisi olla enemmän 

yhteydessä, jolloin tietotaitoa voisi henkilöstön välillä vaihtaa. 

 

Kuva 12: Markkinointi- ja myyntiprosessin ehdotelma 
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QG:n osalta olemassa olevat suhteet ja sitä koskevat panostukset tukevat strategi-

aa. Vanhoja asiakkaita ja suhteita heidän kanssaan pitäisi kuitenkin vaalia jatku-

vasti. Asiakas pitää saada vakuuttuneeksi siitä, että QG on heistä kiinnostunut. 

Tämä onnistuu sillä, että selvitetään heidän tyytyväisyyttä ja kysellään halukkuut-

ta esimerkiksi muutostöille. Ympäristöanalyysiä olisi toteutettava uusille alueille 

mentäessä, jolloin tutkittaisiin alueen investointipotentiaalia, julkisia toimijoita ja 

viranomaisia, infrastruktuuria, työvoiman saatavuutta ja kilpailijoita. Tätä varten 

pitäisi käyttää mahdollisia olemassa olevia kontakteja, erinäisiä tietolähteitä ja 

virallisia raportteja. Täten saataisiin selville kyseisen alueen edellytykset urakoit-

sijan kannalta. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi kilpailijoiden vähäisyys, vaikeu-

det saada työvoimaa tai kuljettaa materiaaleja. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, 

että kannattaako panostaa uudella alueella toimimiseen. Tämän lisäksi, miljöötä 

pitäisi kartoittaa erityisesti kiinnostavien teollisuuden alojen kannalta. On tärkeää 

olla perillä esimerkiksi lääketeollisuuden investoinneista. Tähän liittyen QG onkin 

suorittanut tarvittavia toimenpiteitä eli aikomalla osallistua piakkoin järjestettä-

vään alan konferenssiin Pietarissa. Siellä tulisi yrittää saada QG:n tunnettuutta 

kasvatettua ja erityisesti mainostaa yhteistyötä vastuullisen Novo Nordiskin kans-

sa. Valitettavasti QG:llä ei ole tarjottavana esitemateriaalia, josta selviäisi tietoa 

NN:n projektista. Tämäntapaisia esitteitä pitäisikin mitä pikimmiten tuottaa. Tun-

nettuuden kasvattamisen lisäksi, konferenssiin osallistujilta pitäisi yrittää saada 

vihiä investointisuunnitelmista. Näin voidaan selvittää mahdollisia tulevia inves-

tointeja Venäjälle vanhoilta asiakkailta tiedustelun ohella. Lääketeollisuus ei kui-

tenkaan tarjoa riittävästi investointeja QG:lle, joten muidenkin alojen tapahtumis-

ta pitäisi olla kartalla. Yksi tällainen ala voikin olla autokomponenttien valmistus. 

Tätä ja autoteollisuutta varten on olemassa keväisin järjestettävät messut Mosko-

vassa, jossa voisi saada paljon tietoa alan tapahtumista. Suositeltavaa on myös 

tutkia elintarviketeollisuuden tapahtumia ja miettiä niihin osallistumista. 

 

Kilpailijoiden toimia pitäisi paremmin tutkia, koska selvästi sille on tarvetta, kun 

venäläiset ja turkkilaiset ovat vieneet useita urakoita. Kilpailijoiden heikkouksia 

pitäisi analysoida, jotta niitä voitaisiin käyttää hyväksi. Vahvuuksia vastaan pitäisi 
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taas suorittaa vastatoimia. Turkkilaisten kilpailijoiden osalta voisi esimerkiksi 

tutkia, miten hyvin heidän aikataulunsa ja mahdollisesti kustannukset ovat pitä-

neet alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Heidän vahvuuksistaan pitäisi oppia ja 

erityisesti pitäisi analysoida heidän markkinointiaan, koska QG:n panostus mark-

kinointiin on ollut heikkoa. Tutkittavaksi voisi ottaa esimerkiksi venäläisiä ura-

koitsijoita, jotka ovat voittaneet viimeisiä tarjousprojekteja ja joiden markkinointi 

nähtiin toimivana venäläisten QG:n työntekijöiden toimesta. 

 

Tarjouksen esivaiheeseen lukeutuvat etsintä, seulonta ja valmistelu. QG:n tunnet-

tuus on jo hyvällä tasolla. Yritys vastaanottaa paljon tarjouspyyntöjä, mikä näh-

dään selvästi positiivisena. Tämän ei kuitenkaan pitäisi riittää ja sitä tunnettuutta 

tulisi parantaa suurempien markkinapanostusten avulla. Miljöön muiden toimijoi-

den pitäisi mahdollisimman hyvin tietää QG:n kyvykkyys suorittaa lupaamansa 

ratkaisut. Tämä edesauttaisi myös uusien projektien etsinnässä. Lääketeollisuuden 

ja muiden teollisuuden alojen konferensseista voi saada tietoa tulevista projekteis-

ta. Tämän lisäksi, uudet asiakkaat saattavat vasta tällaisissa tapahtumissa saada 

tietää QG:stä ja myöhemmin olla yhteydessä yritykseen projektin osalta. Suusta 

suuhun viestintä toimii myös asiakkaiden välillä, minkä vuoksi QG:n saatetaan 

ottaa yhteyttä. Tämän vuoksi olisikin hyvä päästä edes pieneen kontaktiin potenti-

aalisten asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa, koska tällöin heillä on toden-

näköisesti alhaisempi kynnys selvittää QG:n aikaisempia projekteja. Kontaktin 

solmimisen jälkeen, voidaan itse myös olla heihin yhteydessä. Kontaktin saami-

seen asiakkaaseen on elintärkeää, koska silloin projektiin vaikuttaminen on paljon 

helpompaa.  

 

Kun tietyistä projekti-investoinneista on sitten päästy selville, niin ne todella po-

tentiaaliset projektit pitää seuloa. Tähän sopii aikaisemmin kehitetty seulontakri-

teerimalli. Taulukon 6 kriteerit pitäisi analysoida ennen tarjousprojektiin osallis-

tumista. Näin maksimoitaisiin oikeisiin projekteihin osallistuminen, kun mieti-

tään, että mikä on se sopivin projekti yritykselle kussakin vaiheessa. Projektien 

monimutkaisuudesta on jo puhuttu, mikä sopii QG:n tapaukseen ainakin yrityksen 

tarjooman muodossa. QG pyrkii tarjoamaan monimutkaisista projekteista, koska 
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kilpailijat eivät aina pysty vastaamaan monimutkaisten ratkaisuiden tuottamiseen 

yhtä tehokkaasti. Vieläkin tärkeämpää olisi kuitenkin päästä tarjoamaan sellaisista 

projekteista, joista on jo ollut puhetta asiakkaan kanssa tai, jos muuten on päästy 

asiakkaan kanssa yhteyteen. Nämä projektit ylittävät tärkeyden sellaisten projekti-

en osalta, joissa pelkästään muut kriteerit sopivat yrityksen strategiaan. Tämän 

vuoksi proaktiivisia markkinointikeinoja pitäisi lisätä ja pyrkiä kohdistamaan ne 

oikeille asiakassegmenteille. On tärkeää selvittää asiakkaan tavoitteet, taloudelli-

set rajoitteet ja päätöksentekoyksikkö. Näin voidaan ennakoida juuri projektin 

potentiaalia. 

 

Kuten jo todettua, haastateltavat eivät nähneet projektin luontia mahdollisena. 

Tämä on hyvin perusteltu, koska nykyisin tilaajien investointisuunnitelmat ovat 

erittäin tarkkoja ja niihin on vaikea vaikuttaa. Tämän lisäksi tarjouskilpailun tarve 

on yleensä kirjattu asiakasyrityksen toimintatapoihin. Projektin luomista ei pitäisi 

siis tavoitella. Ovet on kuitenkin pidettävä avoinna, jos Dula Ru:n tapaisia projek-

teja sattuisi tulevaisuudessakin. Mutta muuten on huomionarvoista, että QG yrit-

tää valmistella projektia mahdollisimman hyvin ennen tarjouskilpailua. On kes-

keistä, että tunnistetaan ne asiakkaat, jotka ovat valmiita yhteistyöhön aikaisessa 

vaiheessa. Asiakkaan vaikea tilanne taloudellisten, teknisten ja ajallisten kriteerien 

suhteen vaikuttaa halukkuuteen tehdä yhteistyötä. Luultavasti, mitä monimutkai-

sempi ja haastavampi asiakkaan projekti siis on, niin sitä suostuvampi hän on yh-

teiselle projektin valmistelulle. Jos siis mahdollista, kontaktiin tulisi päästä ennen 

kuin asiakas on yhteydessä konsulttiin, koska tämän jälkeen yhteydenotto asiak-

kaaseen voi olla vaikeaa. Tämän vuoksi on siis ensisijaista, että etsintävaiheessa 

on jo luotu yhteys asiakkaaseen. Asiakkaaseen päästään tällöin helpommin vaikut-

tamaan ja tässä valmisteluvaiheessa pitää pyrkiä vakuuttamaan asiakas QG:n laa-

dusta esimerkiksi saamalla hänet vierailemaan toisen asiakkaan työmaalla tai 

valmistuneessa tehtaassa. Referenssikäynnit nähtiin erityisen tärkeinä QG:n kan-

nalta ja niihin pitäisi panostaa paljon enemmän. Referenssitoiminnan tärkeydestä 

on todisteita realisoituneiden rakennusprojektien muodossa. Dula Ru:n ja tällä 

hetkellä tarjottavan projektin kannalta voidaan vetää johtopäätöksiä, että aikaisin 

osoitettu referenssi vaikuttaa paljon. Referenssejä pitäisi kertoa tarinana paikan 
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päällä, koska monimutkaisten ratkaisuiden hallitsemisen osoittaminen on tärkeää 

yrityksille, joiden tarjooma on teknologinen tai monimutkainen. Myös on ensisi-

jaista osoittaa se, miten asiakas on hyötynyt tiettyjen ratkaisuiden toteuttamisesta, 

mitkä ovat olleet alkuperäiset tavoitteet ja mikä on ollut urakoitsijan rooli. Yksi 

mahdollisuus voisi olla myös työmaavideoiden ja kertomusten esittäminen yrityk-

sen nettisivuilla, mikä voisi vastata referenssikäynnistä saatavaa arvoa.  

 

Kun asiakas on saatu vakuutettua, on hänelle helpompi ehdottaa muutoksia ja VE-

ratkaisuja. Hintaa saadaan myös yhteyden luomisen jälkeen alennettua jo sen 

vuoksi, että päästään tietyistä asioista yksimielisyyteen, jolloin riskit pienenevät. 

Tässä vaiheessa on jo nähtävissä, miten asiakas suhtautuu laatuun hintaan nähden 

eli siis QG:n tarjoomaan. Täten, jos asiakas ei näe laadullisia aspekteja tärkeinä, 

on tarjousprojektista mahdollista poistua samalla säästäen tarjouskustannuksissa. 

Tällöin pitää kuitenkin muistaa, että asiakkaalle ei anna liikaa tietoa, jotta se ei 

kulkeutuisi kilpailijoille. Samassa vaiheessa voidaan tarjota asiakkaalle suunnitte-

lupalveluita, jos suunnitelmia ei ole vielä tehty. Asiakkaan strategian ei tulisi tässä 

tapauksessa olla kustannusperusteinen, koska silloin hän ei luultavasti ole kiinnos-

tunut urakoitsijan suunnittelupalveluista. Suunnittelun avulla voidaan kuitenkin 

päästä kiinni rakennusprojektiin, vaikka QG ei olekaan siinä vielä onnistunut.  

 

Tarjouksen valmisteluvaihe alkaa tarjouksen tekemisestä ja päättyy toivottavasti 

sopimuksen allekirjoittamiseen. QG tekee tällä hetkellä erittäin hyviä tarjouksia 

eikä tätä prosessia pystytä enää hirveästi parantamaan. Oleellista on kuitenkin 

saada ensimmäinen hinta vedettyä jo tarpeeksi alas, jotta asiakas ottaisi QG:n to-

sissaan. Tätäkin varten aikaisen yhteyden muodostaminen on tärkeää. Selvästi oli 

siis havaittavissa, että kustannukset ovat tärkein kriteeri asiakkaalle laadun sijasta. 

Kun hinta on saatu asiakkaan näkemyksen mukaan oikean marginaalin sisälle, on 

tarjouksessa esitetyt tekniset yksityiskohdat jo paljon merkittävämpiä. Muut koh-

dat, kuten turvallisuusasiat pitää myös tuoda esille, koska ne ovat kohdesegmentin 

asiakkaille yleensä tärkeitä. Ei pidä myöskään unohtaa markkinointipuheen roolia, 

josta ei ainakaan ole haittaa, vaikka asiakas on varmasti tutustunut toimittajaan jo 

esivalinnan kautta. Markkinointipuheella voidaan perustella, miksi asiakkaan 
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kannattaisi valita QG ja mitä lisäarvoa hän saa valinnasta. Laskennan resursseja 

pitäisi kuitenkin kehittää, mikä voisi parantaa hinnan muodostumista tarjouksessa. 

Vaikka yrityksen tilanne on tällä hetkellä huono, ei sen tulisi unohtaa potentiaalis-

ten työntekijöiden etsintää. Muuten yritykselle tulee kiire ja vaikeuksia etsiä re-

sursseja, kun tilanne on parempi. Näin ollen, laskennan resursseja pitäisi yrittää 

kohentaa, vaikka siihen ei varsinaisesti ole varaa tällä hetkellä. Resurssien nosto 

kasvattaisi myös tarjouskapasiteettiä, koska laskennan nähtiin olevan pullonkaula 

tarjoustoiminnassa. Henkilön olisi hyvä olla venäläinen, koska hän voisi silloin 

toimia paikallisyrityksissä ja olla selvillä kohdemaan päivittäisistä hinnoista. Hä-

nelle voisi tarvittaessa tarjota opastusta laskentaohjelman käytössä, jos se ei ole 

hänelle entuudestaan tuttu. Itse tarjousprojektissa mukana olevat resurssit pitäisi 

määrätä selkeämmin. Projektipäällikön ja työmaapäällikön osallisuus pitäisi olla 

jo tarjousprojektissa eikä vasta toteutuneen projektin aikana. Tämä helpottaisi 

tarjoustoimintaa yrityksessä, kun selkeä tarjousprojektin johtaja olisi olemassa. 

 

Neuvotteluissa tekniset neuvottelut sujuvat QG:ltä hyvin. QG pystyy kertomaan 

neuvotteluissa heti omat ehdotuksena yksityiskohtaisestikin ilman ylimääräisiä 

asiantuntijoita. Teknisten neuvottelun aikana voi yrittää laskea hintaa optimoinnil-

la ja myös ehdottaa VE-ratkaisuja. On merkittävää kuitenkin pitää mielessä, että 

projekti on asiakkaalle huomattavan tärkeä ja QG:n sekä sen työntekijöiden pitäisi 

olla aidosti kiinnostuneita ja uteliaita projektista. Kaupallisten neuvottelun suh-

teen QG:llä voisi olla parannettavaa. Tällä hetkellä katteen viiteprosentti on turha, 

koska siitä ei pystytä ikinä pitämään kiinni isommissa projekteissa. Pienemmissä 

projekteissa se taas on liian pieni. Sitä pitäisi joko muuttaa tai sitten yksinkertai-

sesti unohtaa, koska kilpailu on huomattavasti kovempaa nykyisin kuin ennen. 

Viimeinen hinta pitäisi päättää ennen kaupallisia neuvotteluita. Tarpeen mukaan 

siitäkin kuitenkin voitaisiin olla valmiita menemään alaspäin, jos tiedetään, että 

projekti silloin saadaan varmasti. Ennen kaupallisia neuvotteluita pitäisi muuten-

kin miettiä kilpailun suuruutta sekä asiakkaan vaatimuksia ja tarpeita. Hinnoitte-

lun olisi hyvä olla kustannusperusteinen eli kattaa kustannukset. Katteessa olisi 

kuitenkin hyvä ottaa huomioon muita tekijöitä, kuten kilpailu, tarve työlle ja pro-

jektin koko. Pitäisi miettiä, miten tärkeää kyseinen projekti on saada ja paljon 
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katteella saadaan kiinteitä kuluja katettua. Täten, pienet ja isot projektit eroaisivat 

toisistaan suuresti. Hintatekijöiden parempi käsittely voisi parantaa QG:n mahdol-

lisuuksia saada isompia projekteja. Yksinkertaisesti siis systemaattisempaa käsit-

telyä tulisi harjoittaa kaupallisten neuvottelujen aikana. Kateprosentin suhteen 

pitäisi ehkä olla aggressiivisempia. Ainakin silloin, jos projektille on suurta tarvet-

ta.  Ensisijaista olisi kuitenkin muistaa, että ilman tuottoa projektia ei kannata läh-

teä toteuttamaan. Voittajan kirous tulisi välttää aina.  

 

Toteutusvaiheessa on tärkeää käyttäytyä asiakasta kohtaan hyvin ja taata yhteisten 

tavoitteiden saavuttaminen. Hyvin sujunut projekti auttaa saamaan uskottavuutta, 

mikä parantaa asiakassuhteiden kestoa nukkuvan suhteen aikana. Projektin toteut-

taminen pitää olla ensiluokkaista, jos kyseiseltä asiakkaalta halutaan jatkossa saa-

da projektimahdollisuuksia. Asiakkaan kanssa pitäisi toteutusvaiheen aikana 

kommunikoida niin, että syvät suhteet saadaan luotua. Tästä on tulevaisuudessa 

hyötyä mahdollisten laajennusten parissa. Myös referenssitoiminta kyseisen asi-

akkaan kanssa sujunee vaivattomammin, jos hänen kanssaan on luotua hyvät suh-

teet. Lisäksi, kuten haastatteluista selvisi, on erittäin tärkeää, että QG:n johto on 

aidosti kiinnostunut projektista ja vierailee työmaalla ja asiakasyrityksen edustaji-

en kanssa säännöllisesti. Luovutuksen aikana tulisi miettiä huoltopalveluita. On 

syytä tutkia asiakasta ja hänen tulevaisuuden investointipotentiaalia. Jos potenti-

aalia on, tulisi asiakkaan kanssa yhteyttä yrittää jatkaa tietyntapaisten huolto- tai 

muutospalveluiden kanssa myös mahdollisen takuuajan jälkeen. Luovutuksen 

jälkeen on syytä myös tutkia asiakaspalautetta ja tehdä siitä johtopäätöksiä, jotka 

voivat auttaa QG:iä liiketoiminnan parantamisessa. Tällä hetkellä palautejärjes-

telmä ei ole kovin aktiivisella tasolla. 

 

Nukkuvan vaiheen aikana olisi elintärkeää olla vanhoihin asiakkaisiin yhteydessä, 

kun on havaittavissa, että heillä on tulossa tulevaisuudessa hanke. Kun vanha 

asiakas on ollut vanhaan urakkaan tyytyväinen, ja jos häneen on sen lisäksi pidet-

ty yhteyttä nukkuvan suhteen aikana, on mahdollisuudet uuden urakan saamiselle 

paremmat. QG:n tarjoomaan ei kuulu niinkään teknologisia prosesseja, joita tar-

vitsisi huoltaa, joten yhteyden muodostaminen huoltoa tarjoamalla on vaikeaa. 
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Muuten eri rituaalien ja tapahtumien ylläpitäminen on mahdollista. Vähintään, 

QG:n tulisi pitää asiakkaihin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Pelkästään 

kuulumisia kyselemällä voi saada tietoa jostain projektista tai edes havaita, jos 

tietyt henkilöt ovat ylenneet tai vaihtaneet yritystä. Kuitenkin, hyödyllisempää 

olisi, jos QG järjestäisi asiakkaan kanssa tapaamisia. Näitä voivat olla esimerkiksi 

osallistuminen samoihin messuihin, erilaiset seminaarit, referenssikäynnit tai kut-

suminen epävirallisiin tapahtumiin, kuten illallisiin tai urheilutapahtumiin. Tällöin 

asiakas pitää vakuuttaa siitä, että tapaaminen on hänelle hyödyllinen esimerkiksi 

pyrkimällä paneutumaan asiakkaan kokemiin ongelmiin. BAT:n kanssa tapahtu-

mia on ollut ja yhteistyö jatkuu edelleen. Kimberly-Clarkin kanssa tapahtumia ei 

järjestetty. Jos sellaisia olisi järjestetty, olisivat mahdollisuudet uuteen projektiin 

voineet olla paremmat. Tällaisesta toiminnasta tulisi vielä pitää kirjaa eli merkitä 

ajankohdat, jolloin asiakkaaseen on ollut yhteydessä ja mitä hänen kanssaan on 

keskusteltu. Täten, QG olisi hyvin perille vanhoista asiakkaistaan ja osaisi ottaa 

yhteyttä tasaisin väliajoin.  

 

6.11 Projektimarkkinoinnin kaksi lähestymistapaa rakennusalalla 

 

Taulukkoa 1 on muokattu tässä kohtaa rakennusurakoitsijalle sopivaksi. Taulu-

kosta 7 nähdään, miten rakennusteollisuudessa projektimarkkinoinnin determinis-

tinen ja konstruktiivinen lähestymistapa toimii eri projektimarkkinoinnin vaiheis-

sa. Projektista riippumattomassa vaiheessa on oleellista saada tietoa projekteista 

oman verkoston kautta. Tätä varten yrityksen pitää joko asemoida itsensä oikean-

laiseen verkostoon tai rakentaa sellainen. Deterministisessä lähestymistavassa 

urakoitsijan tulisi olla yhteydessä tärkeimpiin verkostossa toimijoihin. Näitä ovat 

esimerkiksi suunnitteluyritykset ja teknologiatoimittajat, paikalliset kuntapäättäjät 

ja tietenkin asiakasyritykset. Suunnitteluyritysten ja teknologiatoimittajien kanssa 

pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta saataisiin selville onko heitä lähestytty tulevan pro-

jektin tiimoilta. Kuntapäättäjiltä pitäisi tiedustella tulevista investoinneista. Hyö-

dyllistä voisi olla myös heidän omien tarkoitusperien kyselyä eli onko tarkoituk-

sena suosia esimerkiksi tiettyä teollisuuden alaa suosillisen investointiympäristön 

kautta. Asiakasyritysten kanssa on tietysti oltava yhteydessä, koska heiltä saatu 
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tieto ei ole kiertänyt välikäsien kautta. Yleensä monet alan toimijoista osallistuvat 

erinäisiin seminaareihin ja messuihin, joten QG:n pitäisi ottaa osaa näihin myös. 

Täten eri toimijoihin päästäisiin käsiksi samassa paikassa. Messuilla voi käydä 

myös vain yleisesti, jos omaa messuosastoa ei pysty järjestämään. Konstruktiivi-

sen lähestymistavan kautta oma verkosto pitäisi rakentaa. Tämä vaihtoehto liittyy 

innovatiivisiin teollisuuden aloihin, joissa esimerkiksi teknologiatoimittajat ovat 

suuressa roolissa. Täten vaikuttamalla heihin, on mahdollista rakentaa verkostoa 

itsensä ja teknologiatoimittajien ympärille. Näin ollen asiakas on altis valitsemaan 

urakoitsija, jolla on jo yhteistyötä tiettyjen teknologiatoimittajien kanssa. Verkos-

ton rakentamista pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja standardeihin ei voi-

da nähdä Venäjän rakennusalalla varteenotettavana vaihtoehtona.  

 

Tarjouksen esivaiheessa deterministisen lähestymistavan mukaan projekti pitää 

tunnistaa ja seuloa. Tätä varten yhteydet verkoston toimijoihin, kuten asiakkaisiin, 

suunnittelijoihin ja kuntapäättäjiin, tulevat hyödyllisiksi. Myös eri tietolähteitä ja 

muita viestintäkanavia seuraamalla voidaan tunnistaa projekteja. Projektin oikean-

lainen seulonta kumpuaa seulontakriteereiden käytöstä, jotka sopivat yrityksen 

strategiaan. Rakennusalalla kriteereinä toimivat aikaisemmin esitetyt projektikoh-

taiset, yrityskohtaiset, kilpailukohtaiset ja asiakaskohtaiset kriteerit. Tällä tavoin 

voidaan varmistaa osallistuminen oikeanlaisiin projekteihin. 

 

Taulukko 7: Projektimarkkinoinnin kaksi lähestymistapaa rakennusalalla 

Projektikehityksen 

vaihe 

Deterministinen lähestymistapa (en-

nakointi ja sopeutuminen) 

Konstruktiivinen lä-

hestymistapa (määritte-

ly ja uudelleenmääritte-

ly) 

Projektista riip-

pumaton 

Verkostoasemointi: 

- Yhteistyö suunnitteluyritysten ja 

teknologiatoimittajien kanssa 

- Tiedustelu kuntapäättäjiltä 

- Yhteydenpito asiakasyrityksiin 

Verkoston raken-

taminen: 

- Vaikuttaminen tek-

nologiatoimittajiin 

Tarjouksen esi-

vaihe 

Projektien tunnistaminen ja seu-

lonta: 

Projektin luominen ja 

riskiarviointi: 
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- Yhteydet suunnittelijoihin, teknolo-

giatoimittajiin ja asiakkaisiin 

- Tietolähteiden käyttäminen 

- Sopivat seulontakriteerit 

- VE-ratkaisut 

- Suunnittelutoiminta 

- Riskien vähentämi-

nen 

Tarjouksen val-

mistelu 

Projektin ja ”pelin sääntöjen hyväk-

syminen”: 

- Kilpailijoiden analysointi 

- Omien vahvuuksien esille tuonti 

- Kilpailijoiden heikkouksien kriti-

soiminen 

Projektin uudelleen-

määrittely: 

- Projektin sisällön 

muokkaaminen tek-

nisillä ratkaisuilla 

 

Konstruktiivinen lähestymistapa pyrkii tarjouksen esivaiheessa luomaan projektin 

ja tekemään riskianalyysiä. Urakoitsija voi ja hänen tulisi pyrkiä vaikuttamaan 

projektin sisältöön tarjouksen esivaiheessa. Projektin luonti itsessään on vaikeaa 

asiakkaan tiukkojen investointiprotokollien vuoksi, mutta monimutkaisten projek-

tien suhteen asiakkaalle pitää esittää omia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka voivat 

olla esimerkiksi VE-ratkaisuja. Myös suunnittelutoimintaa voi harrastaa tavoitel-

lessaan projektin kehittelyä. Riskianalyysiä on myös mahdollista harrastaa pyrki-

mällä keskusteluihin asiakkaan kanssa, jolloin riskiä saadaan vähennettyä ja pa-

rannettua omia mahdollisuuksia. 

 

Tarjouksen valmisteluvaiheessa deterministinen lähestymistapa tähtää projektin 

hyväksymiseen asiakkaan vaatimusten suhteen. Kilpailuvalttina tällöin toimii 

erottautuminen muista kilpailijoista. Tätä varten pitää analysoida kilpailijoita eli 

tutkia heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Rakennusalalla urakoitsijan näkö-

kulmasta on hyvä tutkia kilpailijan kykyä kilpailla hinnalla, teknisillä ja muilla 

merkittävillä asioilla, kuten suhteilla eri toimijoihin. Yritys voi korostaa omaa 

laatuaan, alentaa hintojaan ja esittää muita positiivisia puolia omista yhteyksistä 

esimerkiksi paikallisiin toimijoihin. Tarjouksessa voi myös vihjata kilpailijoiden 

heikoista puolista. Konstruktiivisen lähestymistavan kautta yritys voi jälleen pyr-

kiä projektin määrittelyn muuttamiseen tarjoamalla esimerkiksi parempia teknisiä 

ratkaisuja. Tämä kuitenkin on mahdollista vain, jos asiakas on siihen suostuvainen 

ja häneen on jo hyvä yhteys.   
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QG:n tulisi projektista riippumattomassa vaiheessa pyrkiä asemoimaan itsensä 

oikeanlaiseen verkostoon, koska verkoston rakentaminen ei välttämättä tule Venä-

jällä kyseeseen. Eri toimijoihin pitäisi olla suuremassa yhteydessä ja selvittää 

enemmän itse tulevia mahdollisia investointeja oman verkoston toimijoilta. Tarjo-

uksen esivaiheessa pitäisi tähdätä konstruktiiviseen lähestymistapaan ja pyrkiä 

läheiseen kanssakäymiseen asiakkaan kanssa. Näin voitaisiin varovasti tarjota 

VE-ratkaisuita, jotta ne eivät menisi kilpailijoille asti. Myös riskiä pitäisi pyrkiä 

vähentämään keskustelujen kautta. Suunnittelutoiminnalla saataisiin myös mah-

dollisesti aikaan hyödyllisiä muutoksia projektin sisältöön ja sitä kautta parannet-

tua omia mahdollisuuksia. Tarjouksen valmisteluvaiheessa voi edelleen tavoitella 

muutoksia, jos asiakas on siihen valmis. Jos näin ei ole, niin QG:n pitää esittää 

itsensä kilpailijoita parempana vaihtoehtona asiakkaalle käyttämällä kilpailijoiden 

heikkouksia hyväkseen ja hyökätä vahvuuksia vastaan.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Johtopäätöksien avulla pyritään QG:lle esittämään kehitetty markkinointi- ja 

myyntiprosessi sekä proaktiivisia markkinointikehotuksia eli tarjoamaan täten 

parannuksia tarjoustoimintaan. Tarkoituksena on esittää tulokset vastaamalla ase-

tettuihin tutkimuskysymyksiin. Kolme tutkimuskysymystä ovat seuraavat: 

 

1. Millainen projektimarkkinoinnin prosessi tukee Venäjän markkinoilla toi-

mivan rakennusalan yrityksen tarjoustoimintaa? 

2. Kuinka proaktiivista markkinointia voidaan soveltaa rakennusalan yrityk-

sen markkinointi- ja myyntiprosessissa? 

3. Miten Venäjän rakennusmarkkinoiden erityispiirteet vaikuttavat urakoitsi-

jan projektiliiketoimintaan? 

 

Tutkimuskysymysten vastaukset kumpuavat kirjallisuuskatsauksesta, haastattelui-

den vastauksista sekä tutkijan omista tulkinnoista. Ensimmäiseen kysymykseen 

vastataan projektimarkkinoinnin teoriasta kehitetyn ennakoivaa markkinointia 

painottavan markkinointi- ja myyntiprosessin viitekehyksen avulla, jossa on kui-

tenkin sovellettu empiiristä aineistoa. Toiseen kysymykseen proaktiivisesta mark-

kinoinnista vastataan rakennusalalle sopivien deterministisen ja konstruktiivisen 

lähestymistapojen kautta. Viimeiseen kysymykseen Venäjän rakennusmarkkinoi-

hin liittyen löydetään vastaus kerätyn aineiston perusteella. Johtopäätösten tarkoi-

tuksena on myös miettiä tutkimuksen rajoituksia, vaikutuksia käytäntöön, lisätut-

kimuksen tarvetta, peilata löydöksiä aiempaan kirjallisuuteen sekä esittää liik-

keenjohdolle suosituksia. Tuloksia tullaan myös arvioimaan. 

 

7.1 Markkinointi ja myynti Quattrogemini Oy:ssä 

 

Jotta johtopäätösten rakenne olisi selvä, käsitellään vastaukset tutkimuskysymyk-

siin erikseen kolmessa kappaleessa. Vaikka kehitysehdotuksia käsitelläänkin kap-

paleissa tarkasti kerrottuna, ovat suurimmat ehdotukset ja analyysin vastaukset 

esitetty jo taulukossa 8 ja 9. Taulukossa 8 markkinointi- ja myyntiprosessin taus-
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tavaiheet ja niiden sisältö on kuvattu numeroilla 0.1-0.4, kun taas syklin vaiheet 

numeroilla 1-7. Jokaisen prosessin vaiheen tärkeimmät toimenpiteet on ilmaistu 

alanumeroilla jäsennettynä, minkä lisäksi proaktiivista markkinointia ja Venäjän 

rakennusalalla vallitsemia erityispiirteitä on esitelty. 

 

Taulukko 8: Markkinointi- ja myyntiprosessin sisältö tiiviisti esitettynä 

Prosessin vaihe Sisältö 

0.1 Strategian mää-

rittely 

0.1.1 länsimaisen kulttuurin omaavat pitkäaikaiset asiakkaat 

0.1.2 teollisuuden alat, joissa laatu on tärkeää 

0.1.3 muut alueet Venäjällä Pietarin ja Moskovan lisäksi 

0.2 Miljöön kartoit-

taminen 

0.2.1 kilpailija-analyysin tekeminen 

0.2.2 lääketeollisuuden ja muiden alojen investointien selvittämi-

nen 

0.2.3 uusille alueille mentäessä miljöön analysoiminen 

0.3 Tarjooman ke-

hittäminen 

0.3.1 laadukkaat ratkaisut 

0.3.2 kustannuksissa ja aikataulussa pysyminen 

0.3.3 suomalainen projektinjohto 

0.4 Asiakassuhtei-

den hallinnointi 

0.4.1 asiakassuhteiden vaaliminen ja ylläpitäminen 

0.4.2 tyytyväisyyden ja yhteistyöhalukkuuden selvittäminen 

1. Etsintä ja seulon-

ta 

1.1 tärkeiden alojen konferensseihin osallistuminen 

1.2 yhteydenotto asiakkaaseen tai kolmansiin osapuoliin 

1.3 seulontakriteereiden käyttö 

2. Valmistelu 2.1 kontaktin saaminen ja sen kautta projektiin vaikuttaminen 

2.2 monimutkaiseen sisältöön vaikuttaminen 

2.3 referenssikäyntien järjestäminen 

2.4 suunnittelutoiminnan harkitseminen 

3. Tarjous 3.1 alhaisen ensimmäisen hinnan asettaminen 

3.2 vakuuttaminen markkinointipuheella 

3.3 laskentaresurssien kehittäminen 

3.4 projekti- ja työmaapäällikön määrääminen jo tarjousprojektiin 

4. Neuvottelut 4.1 VE-ratkaisuiden ehdottaminen 

4.2 kustannusperusteinen hinnoittelu 

4.3 viimeisen hinnan asettaminen 

4.4 kilpailutilanteen huomioiminen katteessa 



115 

 

 

5. Toteutus 5.1 ensiluokkainen toteuttaminentyytyväinen asiakas 

5.2 syvien suhteiden luominen 

5.3 johdon yhteydenpito asiakkaisiin 

6. Siirto 6.1 asiakkaan investointisuunnitelmien tutkiminen 

6.2 asiakkaan kanssa keskusteleminen jälkipalveluista 

6.3 palautteen analysoiminen 

7. Nukkuva vaihe 7.1 yhteydenottoa asiakkaaseen puhelimitse ja sähköpostitse 

7.2 seminaarien, referenssikäyntien järjestäminen 

7.3 epävirallisten tapahtumien järjestäminen 

7.4. yhteydenottojen ja tapaamisten kirjanpito 

 

Taulukko 9: Proaktiivisen markkinoinnin ja Venäjän rakennusalan erityispiirtei-

den tulokset tiiviisti esitettyinä 

Proaktiivinen markkinointi - verkostossa asemoituminen ja verkoston toimijoiden 

kautta saadun tiedon hyväksikäyttäminen 

- sopivien projektien tunnistaminen ja seulominen 

- pyrkiä projektin sisällön muokkaamiseen erityisesti 

tarjouksen esivaiheessa 

- kilpailijoiden analysointi ja tämän tiedon käyttäminen 

- tapahtumiin ja konferensseihin osallistuminen, kontak-

tin saaminen asiakkaisiin 

Venäjän rakennusalan 

erityispiirteet 

- rakennusluvat ongelma, mutta ne voidaan yleensä kier-

tää 

- korruptio vaikeuttaa  vältä sellaisia projekteja 

- byrokratia hankalaa, mutta on usein kaikille sama 

- sopimusehtoja ei juurikaan ole, mutta sovelletaan FI-

DIC:iä  ongelmia ei siis juurikaan synny 

- riskit ovat suuret  pitää ottaa katteessa huomioon 

- henkilökohtaiset suhteet tärkeitä  niihin pitää panos-

taa 
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7.1.1 Markkinointi- ja myyntiprosessi 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haettua projektimarkkinointiprosessia var-

ten on kahdesta projektimarkkinoinnin viitekehyksestä kehitetty ennakoivaa 

markkinointia painottava markkinointi- ja myyntiprosessi paremmin vastaamaan 

Venäjällä toimivan rakennusalan urakoitsijan markkinointia ja myyntiä. Täten 

kuvan 12  markkinointi- ja myyntiprosessi on sopiva käytettäväksi Quattrogemini 

Oy:n tarjoustoiminnassa. Se yhdistää kaksi projektimarkkinoinnin viitekehystä 

sopivine toimintoineen ja ottaa myös huomioon tärkeän nukkuvan suhteen vai-

heen. Tämän tutkimuskysymyksen vastauksen tarkoituksena on siis esitellä tämä 

kehitetty prosessi vaiheineen, jotka ovat strategian määrittely, tarjooman kehittä-

minen, miljöön kartoittaminen, asiakassuhteiden hallinnointi, etsintä ja seulonta, 

valmistelu, tarjous, neuvottelu, toteutus, siirto ja nukkuva vaihe. 

 

Ensinnäkin Venäjällä on tärkeä määritellä tavoiteltu asiakassegmentti. QG:n tapa-

uksessa tavoiteltavat asiakkaat ovat siis länsimaisen yrityskulttuurin omaavia asi-

akkaita, joiden vaatimuksiin kuuluu laadukkaat ratkaisut. Pitkäaikaisiin asiakkai-

siin panostaminen on myös tärkeää. Strategian määrittelyyn kuuluu lisäksi vielä 

markkina-alueiden asettaminen. QG:n tapauksessa Pietari ja Moskova ovat edel-

leen tärkeimmät alueet, mutta myös muilla alueilla, kuten Novgorodissa, Uralilla 

ja Pihkovassa, tapahtuvia investointeja tulisi tarkkailla ja harkita enemmän. QG:n 

tarjooman tulisi kohdata tavoiteltujen asiakkaiden kanssa. QG:n tarjooman kehit-

tämiseen ei siis tarvita suuria muutoksia, vaan laadukkaat ratkaisut ovat tarjooman 

tärkein osa-alue. Pitää myös painottaa kustannuksissa ja aikataulussa pysymistä. 

Lisäksi, suomalaisen projektinjohdon merkitystä pitää korostaa.  

 

On tärkeää kartoittaa miljöötä tarkemmin, jotta tiedetään millaisessa ympäristössä 

toimitaan. Asiakkaiden suhteen pitäisi syynätä tärkeimpien segmenttien investoin-

teja. Eli siis ainakin lääketeollisuuden tapahtumia pitäisi seurata. Myös muiden 

teollisuuden alojen, kuten elintarviketeollisuuden ja autoteollisuuden investoin-

neista pitäisi olla perillä. Kilpailija-analyysi on myös yksi kehityksen kohteista. 

Kilpailijoiden heikkouksia ja vahvuuksia on tärkeä analysoida. Esimerkiksi turk-
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kilaisten ja venäläisten aikataulussa ja kustannuksissa pysymistä pitäisi analysoi-

da. Myös heidän markkinointitoimiaan on hyvä selvittää, koska QG voisi tätä 

kautta saada markkinointiaan kehitettyä. Uusille alueille mentäessä on hyvä suo-

rittaa miljööanalyysia kyseisestä seudusta selvittämällä muun muassa alueen inf-

rastruktuuria, investointiympäristöä, työvoiman saatavuutta ja tietoja paikallisista 

toimijoista. Asiakassuhteita tulisi hallinnoida paremmin. Heihin pitäisi ottaa yhte-

yttä hanakammin ja sopia keskinäisiä tapaamisia suhteiden ylläpitämisen vuoksi. 

Asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yhteistyöhalukkuutta pitäisi selvittää. Tällaisen toi-

minnan hyödyt voivat realisoitua myöhemmin tulevissa projekteissa.  

 

Prosessin syklin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu etsintä ja seulonta. Etsinnän 

tulisi olla proaktiivisempaa eikä pohjautua pelkästään tietolähteiden tutkimiseen ja 

luottoon asiakkaiden kyselyistä. Toki kiinnostuneet asiakkaat on hyvä asia, mutta 

yhteyteen tulisi päästä jo ennen tarjouskilpailua. Täten eri messuilla ja tapahtu-

missa käynti voi poikia tietoa projekteista. Myös yhteydenotto suoraan asiakkaa-

seen tai kolmansiin osapuoliin voi toimia. Projektin löytämisen jälkeen on suori-

tettava seulontaa. Tätä varten tulee tutkia seulontakriteereitä systemaattisesti ja 

valita sillä hetkellä ne sopivimmat tarjousprojektit ja asiakkaat.  

 

Kun sopiva asiakas ja projekti on löydetty, on pyrittävä oikeanlaiseen valmiste-

luun eli projektiin ja asiakkaaseen vaikuttamiseen. Etsinnän kautta aikaisin saatu 

kontakti edesauttaa mahdollisten muutosten hyväksyttämisessä. Jo tässä vaiheessa 

olisi hyvä saada asiakas referenssikäynnille. Näin asiakas näkee QG:n tarjooman 

todellisuudessa ja osaa arvostaa täten ehdotettuja muutoksia ja VE-ratkaisuja. 

Suunnittelua tarjoamalla on myös mahdollista päästä vaikuttamaan projektin sisäl-

töön, mutta silloin on pyrittävä välttämään pelkän suunnittelun tekemistä ilman 

rakentamista. Asiakkaan tulisi olla kiinnostunut muustakin kuin hinnasta, jotta 

hän arvostaisi laadukasta suunnittelua ja rakentamista.  

 

Kun ollaan tekemässä tarjousta, pitää QG:n saada ensimmäinen hinta mahdolli-

simman alas. Näin ollen, asiakas ottaa QG:n heti tosissaan ja kiinnittää enemmän 

huomiota teknisiin ratkaisuihin, jos hinta on lähempänä kilpailijoita. Tarjouksen 



118 

 

 

tekemisessä itsessään ei ole kauheasti parannettavan varaa, mutta resursseja tulisi 

kehittää. Markkinoinnin osa tarjouksessa on kuitenkin tärkeä, joten markkinointi-

puheen kautta pitäisi asiakas pystyä vakuuttamaan QG:n ylivertaisuudesta. Tässä 

vaiheessa voi myös yrittää käyttää kilpailijoiden heikkouksia hyödyksi. Lasken-

nan ollessa pullonkaula yrityksessä, pitäisi QG:n yrittää löytää toinen laskija, joka 

nostaisi tarjouskapasiteettia sekä nopeuttaisi ja tarkentaisi laskemista. Hänen olisi 

hyvä olla venäläinen, joka pystyisi olemaan selvillä Venäjän päivän hinnoista ja 

pitämään yllä panoshinnastoa. Tarjousprojekteihin pitäisi myös määräämään pro-

jektipäällikkö ja työmaapäällikkö, jos vain mahdollista. He takaisivat tarjouspro-

jektin selkeän etenemisen. 

 

Neuvottelujen teknisessä vaiheessa QG:n olisi hyvä ehdottaa VE-ratkaisuita ja 

vakuuttaa asiakasyritys teknisestä osaamisesta. Teknistä neuvotteluosaa tärkeämpi 

on kuitenkin kaupallinen osa, jonka suhteen QG:n hinnoittelupolitiikkaa tulisi 

muuttaa. Peruskateprosenttiajattelu kuuluisi unohtaa ja kateprosentti määritellä 

jokaisen projektin ja kilpailutilanteen perusteella erikseen. Olisi myös hyvä aset-

taa ns. viimeinen hinta, jolla projektista voidaan tarjota. Siis, hinnoittelu voisi olla 

aggressiivisempaa, ainakin huonoina aikoina.  

 

Toteutusvaiheessa tärkeintä on ensiluokkainen toteuttaminen, mikä mahdollistaa 

syvien asiakassuhteiden muodostamisen ja tyytyväisen asiakkaan. Tämä taas 

edesauttaa tulevien projektien saamisessa. On myös ensisijaista, että projektin 

johto osoittaa asiakkaalle olevansa aidosti kiinnostunut projektin toteuttamisesta. 

Johdon on hyvä vierailla työmaalla aika ajoin ja tavata asiakasyrityksen edustajia.  

 

Siirtovaiheessa eli silloin, kun projektia ollaan luovuttamassa, pitää yrityksen saa-

da selville asiakkaan investointisuunnitelmat ja sitä kautta miettiä asiakassuhteen 

jatkumista. Jos asiakkaalta on odotettavissa investointeja lähiaikoina, on hyvä 

yrittää pitää suhde asiakkaaseen voimakkaana tarjoamalla mahdollisesti jälkipal-

veluita. Siirtovaiheeseen lukeutuu myös asiakaspalautteen saaminen. Tätä palau-

tetta tulisi tutkia syvemmin ja ottaa siitä oppia tulevissa projekteissa.  
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Nukkuvan suhteen vaiheen aikana olisi hyvä pitää yhteyttä asiakkaaseen. Erityi-

sesti silloin, jos tiedetään, että vanha investointi ei ole jäänyt kertaluontoiseksi, 

vaan tulevaisuudessa asiakas haluaa laajennuksia tai täysin uusia laitoksia. Tällöin 

asiakkaaseen pitäisi olla itse yhteydessä. Asiakkaalle voi pelkästään soittaa tai 

lähettää sähköpostia, mutta parempi olisi, jos heidän kanssaan voitaisiin järjestää 

yhteisiä tapahtumia tai seminaareja. Virallisten tapahtumien lisäksi kuuluisi olla 

myös epävirallisia tapahtumia. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset urheilutapah-

tumat. QG:n olisi hyvä pitää kirjaa yhteydenotoista ja tapaamisista vanhojen asi-

akkaiden kanssa, jotta säännöllisen kontaktin pitäminen olisi helpompaa. 

 

7.1.2 Proaktiivinen markkinointi 

 

QG:n tulisi soveltaa determinististä ja konstruktiivista lähestymistapaa yhdessä 

saadakseen markkinointi- ja myyntiprosessistaan eniten irti. Projektista riippumat-

tomassa vaiheessa pitäisi yrityksen asemoida itsensä oikeanlaiseen verkostoon ja 

käyttää verkostossa toimijoita hyödykseen, jotta tulevista projekteista saataisiin 

tietoa aikaisessa vaiheessa. Tarjouksen esivaiheessa pitäisi konstruktiivisen lähes-

tymistavan olla vahvempi eli asiakkaalle pitäisi ehdottaa muutoksia projektin si-

sältöön VE-ratkaisuilla. Tämä riippuu kuitenkin asiakkaan halusta olla yhteydes-

sä. Läheisellä kontaktilla asiakkaaseen saataisiin myös riskiä pienennettyä jo en-

nen tarjouspyyntöä. Suunnittelutoimintakin voi tulla tietyissä tapauksissa kysee-

seen tässä vaiheessa. Tarjouksen valmisteluvaiheessa QG:n tulisi analysoida kil-

pailijoita tai käyttää jo heistä olemassa olevaa tietoa oman tarjouksen myymistä 

varten. Tällöin voi myös vielä yrittää ehdottaa tiettyjä muutoksia suunnitelmiin.  

 

Yleisesti siis, tulevia projekteja koskevan tiedon hankinnassa tulisi käyttää proak-

tiivista markkinointia. Pelkällä tarjouspyyntöihin vastaamisella ei pärjätä tarpeeksi 

hyvin, joten erilaiset toiminnot asiakassuhteiden solmimiseen ja parantamiseen 

ovat tarpeellisia. QG:n pitäisi ottaa osaa erinäisiin messuihin ja tapahtumiin. Eri-

tyisesti lääketeollisuuden messuja ja seminaareja tulisi pitää korkealla tärkeysjär-

jestyksessä. Paikan päällä QG voi pitää omaa osastoa ja sitä kautta markkinoida 

osaamistaan. Toinen tapa on vain osallistua tapahtumaan ja pyrkiä päästä kom-
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munikoimaan mielenkiintoisten asiakkaiden kanssa ja tiedustella heidän tulevia 

investointejaan ja tarpeitaan. Epäsuoraa markkinoinnin strategiaa käyttämällä 

QG:n tulisi jatkaa myös tietolähteiden hyödyntämistä. Lisäksi, asiakkaiden ja 

muiden tärkeiden toimijoiden, kuten teknologiatoimittajien materiaalia pitäisi tut-

kia ja heihin ottaa suoraan yhteyttä. 

 

7.1.3 Venäjän rakennusmarkkinoiden erityispiirteet  

 

Venäjä rakennusmarkkinana aiheuttaa monille yrityksille harmia ja päänvaivaa. 

Tietyt tekijät pitää Venäjällä pitää mielessä ja ottaa huomioon, kun harjoitetaan 

projektiliiketoiminnassa. Rakennuslupien kanssa toimiminen on yksi isoimmista 

liiketoimintaa haittaavista tekijöistä Venäjällä. Lupien saaminen kestää kauan ja 

urakoiden aloittaminen saattaa venyä. Todellisuudessa ei lupaa kuitenkaan aina 

edes tarvitse töiden aloittamiseen. Työt voidaan ja on aloitettu useasti ilman ra-

kennuslupaa ja jopa toteutettu kokonainen projekti ilman lupaa. Enemmän lupa-

menettelyjen hankaluudet koskevat asiakkaita, koska he eivät ymmärrä, että lupi-

en hakemiseen menee niin kauan. Kokonaisuudessaan, rakennuslupien saamisen 

vaikeus voidaan tarvittaessa kiertää, joten vaikka ongelma on todellinen, ei se 

QG:tä kosketa niin paljoa.  

 

Korruptio on yksi asia, josta aina puhutaan, kun kyseessä on Venäjä. Venäjä on 

tunnetusti erittäin huonosti sijoittunut korruptiomittauksissa. Tutkimuksen tulok-

sista selviää, että korruptioon suhtaudutaan monella tavalla, mutta useimmiten se 

tunnustetaan ongelmaksi. Suoranaisesti korruption harjoittamista ei nähdä tai ta-

vata, mutta johtopäätöksiä on vedettävissä tietyistä tapahtumista. Osa tarjouspro-

jektien häviöistä on saattanut johtua korruptiosta. Venäjällä monista projekteista 

on saatettu sopia jo ennen tarjouskilpailua. Kilpailijoita vastaan on mahdotonta 

kilpailla, jos he harrastavat korruptiota. Liiketoiminnassa tämä piirre pitääkin ot-

taa huomioon niin, että vältetään osallistumista projekteihin, jossa korruption 

mahdollisuus on todellinen. Toisin sanoen, tulisi suosia länsimaisen yrityskulttuu-

rin omaavia asiakkaita.  
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Byrokratia nähtiin myös yhtenä erottavan tekijänä Venäjän ja länsimaisten mark-

kinoiden välillä. Kyseinen asia on liiketoiminnalle turhauttavaa, koska eri asioi-

den hoitamiseen menee runsaasti aikaa. Byrokratiaan vaikuttaminen itse ja sitä 

kautta sen vähentäminen ei tunnu olevan mahdollista Venäjällä. Nämä ongelmat 

täytyy vain hyväksyä, koska ne ovat usein kaikille samat. Byrokratia ei siinä suh-

teessa näytä olevan kaikista merkittävin ongelma. Joskus yritys voi kuitenkin jopa 

hyötyä tukalasta byrokratiasta, jos se omaa hyvät suhteet esimerkiksi kaasun- tai 

vedentoimittajiin, jolloin nämä suhteet saattavat edesauttaa toimituksia. Tämä voi 

toimia kilpailuetuna, jos kilpailija samalla tuskastuu byrokratiaan ja toimituson-

gelmiin. 

 

Riskit ovat suuremmat Venäjällä kuin Euroopassa. Riskejä nostaa byrokratia, kor-

ruptio sekä monet muut tekijät. Projekti voi yhtäkkiä esimerkiksi lykkääntyä tai 

peruuntua. Tämä on liiketoiminnalle erittäin haitallista ja tämä erityispiirre pi-

täisikin yritysten ottaa huomioon projektien seulonnassa. Riskit vaikuttavat suo-

raan katteeseen, joten yrityksen pitää joko tuottoa laskea tai sitten katetta nostaa. 

Mahdollisuus projekteihin, jotka kääntyvät tappiolliseksi, on suurempi Venäjällä 

kuin länsimaissa. Tämän vuoksi QG:n on päästävä mahdollisimman aikaisin yh-

teyteen asiakkaan kanssa, jotta sopimuksen eri teknisistä, kaupallisista ja sopi-

muksellisista asioista päästäisiin nopeasti yksimielisyyteen, koska pelkästään tämä 

jo vähentää riskejä. Sopimusriskejä ei kuitenkaan nähty suuriksi, koska yleensä 

sopimukset tehdään FIDIC:iin perustuen, jolloin ne ovat lähellä länsimaisia sopi-

muksia. Valuuttariski on myös yksi tekijä, joka pitää ottaa huomioon. Tosin, tut-

kimuksessa selvisi, että rupla koetaan nykyisin suhteellisen vakaaksi eikä siitä 

nähty koituvan suurempia ongelmia projektiliiketoiminnassa. Tietty pieni riskiker-

roin pitää senkin vuoksi noteerata, mutta ongelma ei ole kuitenkaan laaja. Huo-

nommat ja epäselvemmät tarjousdokumentit Venäjän rakennusalalla myös vaikut-

tavat hintaan sitä nostaen. Tämä ongelma koskee tosin kaikkia urakoitsijoita eikä 

vain QG:tä. Lisäksi infrastruktuurin huono taso voidaan laskea riskiksi, mikä vai-

keuttaa projektien toteuttamista kaukana. Myös työvoiman saatavuus kaukaisilla 

alueilla voi olla hankalaa. Tätä varten pitäisi siis tutkia potentiaalisen projektin 

miljöötä ja sitä, miten siellä pystytään tarvittaessa toimimaan.  
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Henkilökohtaiset suhteet nähtiin tärkeinä Venäjällä. Tällaiset syvät suhteet voivat 

edesauttaa projektin saamista. On huomattava, että kehittääkseen hedelmällisen 

suhteen, on henkilöiden hyvä tulla toimeen venäjän kielellä sen sijaan, että kes-

kusteltaisiin tulkin kanssa. Tutkimuksesta kuitenkin selvisi, että henkilökohtaiset 

suhteet eivät ole niin suuressa roolissa kaupallisella alalla kuin julkisissa hank-

keissa. Silti, suhteita olisi hyvä yrittää kehittää markkinointi- ja myyntiprosessin 

joka vaiheessa ottamalla yhteyttä asiakkaaseen ja solmimalla säännöllisiä tapaa-

misia heidän kanssaan. 

 

7.2 Löydösten peilaaminen aiempaan kirjallisuuteen 

 

Kontaktin saaminen asiakkaaseen on elintärkeää, koska kuten Holstiuksen (1987) 

projektimarkkinointisyklissä todettiin ja haastatteluista kävi selväksi, on silloin 

projektiin vaikuttaminen paljon helpompaa. Teoriassa käsiteltyä projektin luomis-

ta sen sijaan ei voida vahvistaa. Tämän estävät usein tiukat asiakkaan investointi-

suunnitelmat. Kuitenkin, yhteistyöllä on mahdollista vähentää riskejä, kuten Cres-

pin-Mazet & Ghauri (2007, 169-170) kirjoittavat. Näitä toimintoja on vaikea stan-

dardisoida, vaikka siihen kehotettiinkin teoriassa tähtäämään. Tämä johtuu yhdes-

tä projektimarkkinoinnin erityispiirteestä eli projektien ainutlaatuisuudesta. Asia-

kasreferenssejä koskien referenssikäynnit nähtiin erityisen tärkeinä laadukkaiden 

ratkaisuiden toimittajien kannalta, kuten Jalkala & Salminen (2010, 978) myös 

totesivat. Lisäksi, Greenin et al. (1994, 54) osoittaman aikaisin kerrotun asiakasre-

ferenssin merkitys vahvistettiin. Hinnan suuri merkitys todettiin selvästi eli sen 

merkitys ylittää selvästi laadun ja ajan merkityksen. Bowenin (2012, 51) kuvausta 

siitä, että laatua arvostetaan enemmän kuin aikaa ei voida vahvistaa. Skaates et al. 

(2002, 400) kirjoittivat, että hyvin sujunut projekti auttaa saamaan uskottavuutta, 

mikä parantaa asiakassuhteiden kestoa nukkuvan suhteen aikana. Tutkimuksen 

tuloksista voidaan yhtyä tähän, että projektin toteuttaminen pitää olla ensiluok-

kaista, jos kyseiseltä asiakkaalta halutaan jatkossa saada projektimahdollisuuksia. 

Nukkuvan suhteen (Hadjikhani, 1996) aikana ylläpidetty yhteys saattaa hyvinkin 

vaikuttaa positiivisesti uusien sopimusten solmimisen todennäköisyyteen, niin 
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kuin selvisi BAT:n ja Kimberly-Clarkin tapauksesta. Kuitenkin täysin tämän vah-

vistamiseksi tarvittaisiin suurempaa määrää tapauksia. 

 

Rakennusluvat ovat selvästi yksi ongelmista Venäjällä, mutta vastoin teoriaa, on 

niiden kanssa toimiminen tai niiden kiertäminen suhteellisen helppoa loppujen 

lopuksi. Korruptiosta Venäjällä on aina puhuttu kirjallisuudessa ja sitä todellakin 

esiintyy. Byrokratian suuri osuus vahvistettiin myös, mutta kävi selväksi, että sen 

kanssa vain pitää elää. Toisin kuin teoriassa väitettiin, eivät sopimukset tuota suu-

ria ongelmia rakennusalalla Venäjällä. Henkilökohtaiset suhteet kuitenkin ovat 

tärkeitä ja niiden avulla voi saada hyötyä, kuten on väitetty.  

 

7.3 Suositukset liikkeenjohdolle 

 

Johdon pitäisi systemaattisesti hallinnoida eri prosesseja, kuten seulontakriteerei-

den asettamista ja niiden arviointia. Markkinointitoimenpiteisiin pitäisi kohdistaa 

enemmän voimavaroja, jotta asiakkaaseen saataisiin aikaisemmin muodostettua 

yhteys. Lääketeollisuuden ja muiden alojen messuille pitäisi osallistua aikaisem-

paa enemmän. Lisäksi, olisi syytä harkita toimenpiteitä laskentaresurssien hank-

kimiselle. Hinnoittelun osalta kateajattelua pitäisi kehittää. Myös, tarjousprojek-

teille olisi järkevää määrätä omat vetäjänsä vähintään projektipäällikön muodossa 

ja tarpeen vaatiessa miettiä tarjous- ja toteutusvaiheessa tytäryhtiöiden keskittä-

mistä.  Tähän liittyen voisi myös aktiivisemmin tutkia muiden alueiden investoin-

tipotentiaalia. Toteutusvaiheessa johdon pitäisi olla aktiivisempi vierailemaan 

työmaalla. Asiakaspalautetta tulisi analysoida projektin jälkeen tehokkaammin, 

jotta virheistä voitaisiin ottaa oppia. Nukkuvan suhteen aikana olisi hyvä järjestää 

erilaisia tapaamisia asiakasyritysten kanssa, jotta yhteys heihin säilyisi ja suhde 

kehittyisi. Näiden ehdotusten avulla QG pystyy kehittämään prosessejaan. 

 

7.4 Rajoitukset 

 

Tämä tutkimus rajoittuu soveltumaan rakennusalan urakoitsijoiden tarjoustoimin-

taan. Tämän lisäksi Venäjä rakennusmarkkinana näyttelee suurta osaa. Tutkimuk-
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sen tuloksia ei siten suoraan voi soveltaa yleisesti, mutta tiettyjä osia kehitetystä 

prosessista ja proaktiivisista markkinointiehdotuksista voidaan käyttää sopimaan 

myös muualla operoiville urakoitsijoille. Sen sijaan, Venäjän rakennusmarkkinoi-

den erityispiirteet soveltuvat käytettäväksi muillekin rakennusalan yrityksille. 

 

Tutkimusta itseään rajoittaa työn sisällön laajuus. Tämän vuoksi tiettyihin asioihin 

ei ole voitu pureutua tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta niistä olisi saatu vielä 

enemmän hyötyä. Rajoittavana tekijänä voidaan nähdä myös asiakashaastattelujen 

puuttuminen. Se olisi voinut tuoda työhön toisenlaisen näkökulman.  

 

7.5 Tulosten arviointi 

 

Tutkimuksen voidaan nähdä onnistuneen, koska kaikkiin tutkimuskysymyksiin 

vastattiin onnistuneesti. Tarjoustoiminnan eri kohtiin löydettiin parannusehdotuk-

sia, jotka voivat edistää QG:n projektiliiketoiminnan kehitystä parempaan suun-

taan. Kehitysehdotukset saattavat parantaa QG:n mahdollisuuksia onnistua tar-

jousprojekteissa. Tiettyihin kohtiin ei kuitenkaan pystytty paneutumaan tarpeeksi 

riittävällä tasolla. Joka tapauksessa, tutkimuksesta voidaan nähdä olevan yrityk-

selle paljon hyötyä, vaikka jotkin kohdat jäivät vähemmälle huomiolle.  

 

Yritys itse näkee kehitysehdotukset hyödyllisinä. On yrityksen mielestä selvää, 

että esille otetuissa kohdissa heillä on parannettavaa. Proaktiivista markkinointia 

on jo lähdetty toteuttamaan osallistumalla eri konferensseihin ja messuihin. Tä-

män nähdään tuovan tulosta tulevaisuudessa. Kuitenkaan markkinoinnin resurssi-

en kasvattamista ei nähty tarpeellisena, vaan markkinointitoimenpiteet voidaan 

suorittaa nykyisillä resursseilla. Yritys tutkii kuitenkin resurssien parantamista 

laskennan kannalta. Myös projektipäällikön määrääminen jo tarjousvaiheessa 

nähdään oleellisena aina, kun se on mahdollista. Ennalta määrättyjen seulontakri-

teereiden käyttöä lähdetään tutkimaan, vaikka nyt tiedostetaan se, että tarve pro-

jekteille on suuri, joka vääristää muiden kriteereiden tärkeyttä. Uusien alueiden 

investointipotentiaalia aiotaan tutkia ja tarkastella mahdollisuutta alueilla ope-
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roimiseen. Asiakaspalautteen tarkempaan tarkasteluun nähtiin aihetta sekä myös 

laajemmalle asiakasyhteystoiminnalle nukkuvan suhteen aikana.  

 

7.6 Lisätutkimuksen tarve 

 

Tutkimus tehtiin, jotta QG pystyisi kehittämän omaa tarjoustoimintaa ja siten 

myyntiä ja markkinointia. QG:n kannalta lisätutkimusta voisi suorittaa yksityis-

kohtaisemmin eri asiakassegmenteistä ja niiden tulevaisuudesta, jotta voitaisiin 

määritellä tärkeimmät segmentit, joihin keskittyä pitkäjänteisesti. Teollisuus kui-

tenkin kehittyy Venäjällä koko ajan, jolloin uusia merkittäviä aloja syntyy ja toisia 

häviää. Myös eri alueiden vetovoimaisuutta olisi mielenkiintoista tutkia. Yleisesti 

ottaen, olisi jännittävää saada tietää eri urakoitsijoiden aktiivisuudesta ja toimen-

piteistä asiakasta kohtaan nukkuvan suhteen aikana. Täten voitaisiin tunnistaa 

menestyneet toimenpiteet ja tehdä niistä nukkuvan suhteen viitekehys urakoitsijan 

näkökulmasta.  
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8 YHTEENVETO 

 

Tämä tutkimus tehtiin Quattrogemini Oy:lle, koska heillä on viime aikoina ollut 

vaikeuksia voittaa tarjousprojekteja. Tarkoituksena oli kehittää yrityksen projek-

timarkkinointia ja löytää sitä kautta ehdotuksia tarjoustoimintaan. Proaktiivinen 

markkinointi oli myös yksi tärkeä teema työssä. Sen lisäksi, Venäjän rakennus-

markkinoilla vallitsevia ominaispiirteitä ja toimenpiteitä niitä koskien piti analy-

soida.  

 

Työssä tutkittiin kirjallisuuskatsauksen avulla projektimarkkinointia ja siihen liit-

tyviä malleja. Erityisesti painotus oli kahdessa eri mallissa, jotka olivat projekti-

markkinointisykli ja projektimarkkinoinnin viitekehys. Tämän lisäksi käsiteltiin 

proaktiivista markkinointia ja tarjousprosessia. Toisessa teoriaosion luvussa käsi-

teltiin aikaisemmin analysoituja Venäjän rakennusalan erityispiirteitä. Kahden 

teoriaosiossa esitetyn projektimarkkinoinnin viitekehyksen avulla yritykselle kehi-

tettiin ennakoivaa markkinointia painottava markkinointi- ja myyntiprosessin syn-

teesi, jossa kuvataan prosessin taustatoiminnot ja tapahtumat aina projektin etsin-

nästä luovutukseen saakka. Synteesiin lisättiin myös Hadjikhanin (1996) esittämä 

nukkuva vaihe, koska se on osa, joka on tärkeä, mutta mikä usein jätetään vä-

hemmälle huomiolle projektiperusteisissa yrityksissä. Proaktiivisen markkinoin-

nin kehittämisehdotuksia etsittiin olemassa olevasta kirjallisuudesta ja erityisesti 

projektimarkkinoinnin kahdesta lähestymistavasta, minkä tuloksia sitten sovellet-

tiin yritykselle sopivaksi teemahaastattelujen aineiston avulla. Haastatteluista saa-

tiin myös todellisia esimerkkejä jo teoriassa esitettyihin Venäjän rakennusalan 

erityispiirteisiin, joista osa vahvistettiin. Tiettyjen erityispiirteiden ei nähty vaike-

uttavan liiketoimintaa juurikaan.  

 

Yrityksen strategiassa ja tarjoomassa kohtaavat laadukkaita ratkaisuja hakevat 

asiakkaat sekä QG:n laadukas tarjooma, joten niiden suhteen ei tule suorittaa isoja 

muutoksia. Miljöötä tulisi tutkia paremmin ja erityisesti kohdistaa se tärkeimpään 

segmenttiin eli lääketeollisuuteen. Asiakkaita koskien pitäisi selvittää heidän tyy-

tyväisyyttä. Keskeisimmät kehityksen kohteet QG:lle liittyvät proaktiiviseen 
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markkinointiin, jonka avulla pitäisi saada asiakkaisiin kontakti aikaisemmin. Tä-

hän sopivat erilaiset messut, konferenssit ja tapahtumat, kuten myös proaktiivinen 

yhteydenotto suoraan asiakkaaseen tai kolmansiin osapuoliin. Näin pyritään löy-

tämään projektit aikaisessa vaiheessa. Ennalta määrättyjen seulontakriteereiden 

käyttö on oleellista, jotta oikeasti potentiaaliset projektit saadaan valittua suu-

remmasta joukosta. Myös projektiin vaikuttaminen on tärkeää, jotta projekti saa-

daan sopimaan paremmin itselle. Erityisesti referenssikäynnit auttavat vakuutta-

maan asiakkaan siitä, että ehdotetut muutokset ovat sopivia. Tarjousvaiheessa 

olisi hyvä käyttää kilpailijoiden heikkouksia hyödyksi. Hinnoitteluun pitää myös 

kiinnittää huomiota, koska se vaihtelee suuresti eri tekijöiden kannalta. Hinnoitte-

lua pitää soveltaa yksityiskohtaisesti eri tarjousprojekteissa. Muuten sen tulisi olla 

kustannusperusteista, jossa otetaan huomioon myös vallitseva kilpailutilanne. To-

teutusvaiheessa oleellista on ensiluokkainen suorittaminen, syvien suhteiden luo-

minen asiakkaan kanssa ja johdon aktiivinen ote. Siirtovaiheen aikana pitää tutkia 

asiakkaan investointisuunnitelmia ja miettiä jälkipalveluiden tarvetta. Palautetta 

tulisi myös analysoida. Nukkuvan suhteen vaiheen aikana pitää yrittää säilyttää 

yhteys asiakkaaseen, jos on oletettavissa, että hän investoi lähitulevaisuudessa. 

Tätä varten tulisi harjoittaa erilaisten tapahtumien, seminaarien ja epävirallisten 

tapahtumien järjestämistä sekä pitää kirjaa näistä tapahtumista ja yhteyksistä. Ve-

näjän rakennusmarkkinoiden erityispiirteet vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan, 

mutta oikeilla ratkaisuilla ne voidaan minimoida tai välttää. Tietyt erityispiirteet 

pitää kuitenkin vain hyväksyä.  

 

Näiden ehdotusten avulla QG:llä on mahdollisuus kehittää projektien markkinoin-

ti- ja myyntiprosessia. Erityisesti painotus tulisi olla aktiivisemmassa etsinnässä ja 

yhteydenotossa asiakkaaseen kuin myös projektin sisältöön vaikuttamisessa. 

Myös hinnoittelua tulisi kehittää. Markkinoinnin ja myynnin kehityksen avulla 

toivottavasti saadaan parempia tuloksia tulevaisuudessa, mikä kehittäisi projekti-

liiketoimintaa kannattavammaksi.  
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Liite 2/2. Haastattelujen kysymysluettelo 

 

Kuka olet, mikä on tittelisi ja vastuualueesi yrityksessä? 

Kauanko olet ollut tässä työpaikassa ja työtehtävässä? 

 

Projektimarkkinoinnin kuusi vaihetta: 

Mikä on tärkein vaihe QG:lle projektien saamisen kannalta? Miksi? Missä vai-

heissa on eniten petrattavaa? 

Onko joitain vaiheita, joita ei mielestäni ole esitetty näissä kuudessa vaiheessa? 

 

Etsintä: 

- Miten QG tunnistaa projekteja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa?  

- Analysoiko QG liiketoimintaympäristöään ja siinä olevia toimijoita?  

- Ennakoiko QG mahdollisia asiakkaita ja heidän tulevia vaatimuksiaan ja mah-

dollisia projektikohteita? 

- Uskotko, että suuremmalla kontaktilla asiakkaaseen etsintävaiheessa olisi 

merkitystä realisoituneiden kauppojen osalta? Miten asiakkaisiin voidaan olla 

yhteydessä ennen projektia? 

- Pitäisikö kontakteja kohdistaa asiakkaan päätöksentekoon vaikuttaviin avain-

henkilöihin? Tehdäänkö tätä? 

 

Valmistelu: 

- Pitäisikö projekteja yrittää saada muutenkin kuin tarjouspyyntöihin vastaamal-

la?  

- Voiko QG ns. synnyttää projektia? Onko kauppoja syntynyt ilman tarjouskil-

pailua? 

- Mitä pitäisi tehdä, kun on tunnistettu mahdollinen projekti, mutta tarjouspyyn-

töä ei ole vielä tullut tai ei ole edes tulossa? Voidaanko vaikuttaa projektin 

aloittamisen aikatauluun ja siihen miten se toteutetaan? 

- Osallistuuko Quattrogemini tällä hetkellä projektisisällön muokkaamiseen? 

Mitä hyötyä tällaisesta yhteistyöstä on saatu? Tapahtuuko tätä enemmän mo-

nimutkaisemmissa projekteissa? 

- Voiko projektiin vaikuttaa sitä enemmän mitä aikaisemmin se tapahtuu? 

- Pitäisikö asiakkaalle ehdottaa mahdollisimman aikaisin muutoksia projektiko-

konaisuuteen vai vasta neuvotteluvaiheessa? Olisiko jo etsintävaiheessa hyvä 

tuoda QG:n vahvuuksia esille ja miksi? Miten se onnistuisi?  

- Miten QG:n tarjoomaa voisi standardisoida ja onko se edes mahdollista?  

- Voiko toimintaa ennakoida? 

 

Tarjous: 

- Kuinka tärkeänä pidät teknistä ja taloudellista osaa tarjouksessa? Kumpi on 

tärkeämpi?  

- Miten tärkeää on osoittaa muita yksityiskohtia tarjouksessa, kuten esimerkiksi 

suhteita kolmansiin osapuoliin? Entä kuinka tärkeä rooli on ”markkinointipu-

heella” tarjouksessa? Käyttääkö QG näitä kaikkia osia tarjouksissaan? 

- Miten hyvänä pidät QG:n yleisiä mahdollisuuksia tarjousprojekteissa? (On 

ollut monia kakkossijoja) 



3 

 

 

- Mikä on mennyt pieleen menneissä tarjousprojekteissa verrattuna onnistunei-

siin?  

- Miten QG voisi mielestäsi pärjätä paremmin tarjousprojekteissa? 

- Onko tekninen osaaminen QG:n suurin kilpailuvaltti? Miksi, miksi ei? 

- Miten asiakkaalle annetaan kuva Quattrogeminin korkeasta teknisestä ymmär-

ryksestä? 

- Mitä muita kilpailuvaltteja QG:llä on? Kuinka kilpailla alhaisen hinnan kilpai-

lijoita vastaan? 

 

Neuvottelu: 

- Mitä neuvotteluvaiheeseen kuuluu ja mikä siinä on tärkeää? 

- Kuinka tärkeää on vaikuttaa teknisiin asioihin? Mitä sillä saavutetaan? Kuinka 

se onnistuu? 

- Onko hinnoittelu kohdallaan? Voisiko sitä muuttaa? Onko varaa alentaa hinto-

ja? Pitäisikö katteen muuttua projektin kiinnostavuuden ja ominaisuuksien 

mukaan? Mitkä asiat vaikuttavat hinnoitteluun (kilpailu, projektitekijät, QG:n 

tilanne, taloustilanne, asiakas)?  

- Pitäisikö ennen neuvottelua asettaa ns. viimeinen hinta jo valmiiksi? 

- Tutkitaanko epäonnistunutta/onnistunutta tarjousprojektia? Onko asiakkaalta 

kyselty palautetta? 

 

Toteutus: 

- Pitäisikö lisätöillä yrittää saada tuottoa? 

- Tulisiko tarjousprosessin aikana asiakkaan kanssa olleet henkilöt pitää muka-

na myös toteutusvaiheessa? Millainen tilanne on tällä hetkellä? 

 

Siirto: 

- Pitäisikö referenssilupaa pyytää tässä vaiheessa ja tekeekö Quattrogemini 

niin? Kuinka tärkeitä referenssit ovat rakennusalalla Venäjällä? Entä referens-

sikäynnit?  

- Miten aktiivinen Quattrogemini on toteutuksen jälkeen? Pidetäänkö asiakkaa-

seen yhteyttä projektin toimituksen jälkeen? 

- Seurataanko asiakkaan tyytyväisyyttä toteutuneesta projektista tarpeeksi ja 

hyödynnetäänkö sitä? 

- Minkälaisia palveluita asiakkaille voitaisiin tarjota nukkuvan suhteen aikana, 

jotta suhde asiakkaaseen säilyisi? Miten heihin voitaisiin muuten olla yhtey-

dessä?Olisiko tästä mielestäsi hyötyä? 

- Kuinka todennäköistä on, että vanha asiakas tilaa uuden projektin QG:ltä? 

 

Strategia: 

- Onko strategia kohdallaan? Onko QG tavoitellut mielestäsi oikeita projekteja 

viime aikoina?  

- Mitä pitää ottaa huomioon projektien valinnassa? (projektin houkuttelevuus, 

asiakas, QG:n senhetkinen työtilanne ja kokemus, kilpailu) Mikä on tärkeintä? 

- Keiden tulisi olla QG:n avainasiakkaita? Minkä teollisuuden alan? Pitäisikö 

QG:n erikoistua tiettyyn osa-alueeseen (lääketeollisuus tai muu)? Pitäisikö 

QG:n tähdätä venäläisiin vai länsimaisiin asiakkaisiin?  

- Ketkä ovat QG:n suurimmat kilpailijat? 
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- Muilla alueilla operoiminen? 

 

- Miten kuvailisit yhteistyötä Quattrogeminin ja Quattro LLC:n välillä? Kum-

man rooli on tällä hetkellä suurempi tarjousprojekteissa? Isoissa ja pienem-

missä? Pitäisikö roolijakoa muuttaa ja kohdistaa resursseja toisella lailla? 

- Entä yhteistyö Stroigeminin ja Quattro LLC:n välillä? 

 

Venäjä: 

- Onko rakennuslupien saaminen vaikeaa Venäjällä ja onko QG mukana tässä 

prosessissa? 

- Miten luotettavat sopimusehdot ja sopimukset ovat Venäjällä?Millaisia on-

gelmia nämä tuottavat QG:lle?Kuinka voisi parantaa sopimusten pitävyyttä tai 

luotettavuutta? 

- Mitä muita ongelmia syntyy Venäjällä olemisesta verrattuna Suomeen? Byro-

kratia ym? 

- Ovatko kielitaidottomuudesta (venäjän kieli) johtuvat ongelmat ajankohtaisia? 

Voisiko QG:n kielellistä osaamista parantaa koulutuksella/värväyksellä? 

- Miten suuri rooli on ruplan käyttämisellä kauppavaluuttana? Mitä positiivi-

sia/negatiivisia vaikutuksia se aiheuttaa? 

- Oletko havainnut korruptiota tai muita ei-laillisia tapahtumia Venäjällä olles-

sasi? Kuinka toimia kilpailijoita vastaan, jotka mahdollisesti harrastavat kor-

ruptiota yms?  

- Kuinka tärkeää on olla hyvissä väleissä kaupunkien päättäjiin tai muihin kol-

mansiin osapuoliin? Onko Quattrogeminillä hyvät suhteet heihin? Miten näitä 

suhteita voisi parantaa? 

- Mihin suuntaan Venäjän rakennusteollisuus on QG:n osalta kehittymässä?  

 

- Miten tärkeitä henkilökohtaiset suhteet ovat Venäjän rakennusalalla? Onko 

Quattrogeminin henkilöstöllä hyvät henkilökohtaiset suhteet? 

- Kumpien olisi suositeltavampaa olla asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa 

yhteydessä, suomalaisten vai venäläisten? Pitäisikö venäläisten toimihenkilöi-

den rooli olla suurempi? 

- Miten onnistuneita asiakassuhteita QG:lla on? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet 

positiivisesti asiakkaaseen? 

- Mitä olisit aikaisemmissa projekteissa tehnyt toisin parantaaksesi asiakkaan 

kokemusta QG:stä? 

 

 


