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KÄSITELUETTELO:

Asiakkaan arvo

Tarkoittaa laajasti asiakkaan arvoa yritykselle.

Asiakkuus

Asiakkuus on asiakkaan ja yrityksen välinen suhde, joka koostuu asiakaskohtaamisis- 
ta, joiden aikana yrityksen ja asiakkaan arvontuotantoprosessien välillä tapahtuu vaih
dantaa. 1

Hankemuoto

Hankemuodolla määritetään tilaajan, rakennuttamisorganisaation, suunnittelijoiden ja 
urakoitsijoiden suhteet. Vaikka rakennuttamisen työmäärä vaihteleekin voimakkaasti 
hankkeittain mm. rakennuskohteen laajuudesta ja käyttötarkoituksesta riippuen, poik
keavat myös uusien urakkamuotojen myötä rakennuttajan rooli, tehtävät, työmäärät ja 
riskit oleellisesti eri hankemuodoissa.2

KÄYTTÄJÄ
Käyttäjä perustelee rakennusohjelman, kuvaa toiminnan laadun sekä arvioi hankkeen 
laajuuden ja kiireellisyyden. Käyttäjän tehtäviin kuuluu esittää suunnittelulle ne toi
minnalliset ja tekniset tavoitteet, joita valmistuneelta tilalta edellytetään tai toivotaan. 
Käyttäjä vastaa esittämiensä tarpeiden ja vaatimusten taloudellisesta menestyksestä. 
Käyttäjä vastaanottaa valmiin rakennuksen ja vastaa rakennuksen käytöstä, yksikön 
toiminnasta ja tuloksesta.

Omajohtoinen toimitilahanke

Omajohtoisella toimitilahankkeella tarkoitetaan toimitilahankkeita, joissa urakoitsija 
osallistuu suunnittelun ohjaukseen. Tällaisia hankemuotoja ovat suunnittelun sisältävä 
urakka, avaimet käteen -toteutusmuoto ja osaurakoinnin projektinjohtourakan sovel
lukset.

Toimitiloihin luetaan tässä yhteydessä erilaiset toimistorakennukset, myymälät, kaup
pakeskukset ja majoitusrakennukset (esim. hotellit).

Ostopäätös
Ostopäätöksillä tarkoitetaan hankkeen tilaukseen liittyviä päätöksiä.3 

Ostoprosessi
Ostoprosessi kuvaa ostoon liittyvien vaiheiden järjestystä ja hankinnoista tehtäviä va
lintoja.

1 Storbacka, Lehtinen (1997) s.14

2 Peltonen, Kiiras (1998) s.7

'Pernu (1998) s. 11
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Tilaaja

Tilaaja vastaa rakennushankkeen läpiviemiseksi tarvittavista ostopäätöksistä ja valin
noista ja on hankkeen toimeksiantaja. Tilaajaksi tässä tutkimuksessa käsitetään toimi
tilan omistaja tai rahoittaja.
Rakennuttaja

Rakennuttajalla tarkoitetaan sitä organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on 
annettu. Rakennuttaja johtaa toimeksiannossa määritellyin valtuuksin rakennushan
ketta. Se edustaa toimeksiantajaa suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakenta
misen osapuoliin ja joissain tapauksissa myös myyjänä tuleviin käyttäjiin nähden.

Segmentointi. Asiakasryhmittei.y
Asiakaskunta jaetaan pienempiin tarpeiltaan yhtenäisiin ryhmiin.
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

Kauppa- ja teollisuusministeriön talon rakentamisen ja talotekniikan toimialaraportin 

mukaan keskeisempiin ongelmiin rakennusalalla kuuluu asiakaslähtöisyyden vähyys. 

90-luvun lopun ylikuumentuneessa kysyntätilanteessa lähes kaikki kävi kaupaksi, eikä 

asiakasta juurikaan tarvinnut ottaa huomioon. Viranomaistoiminnalla on ollut oma 

merkityksensä asiakaslähtöisyyden puutteeseen; säädökset ja normit sekä hinnan mää

rittely ovat vaikuttaneet etenkin asuntorakentamisessa jopa käyttäjien tarpeita enem

män rakentamiseen.4 TEKESIN julkaisussa ”Teknologia 2000, Osaamisella tulevai

suuteen”, esitetään rakennusalan visioita, kehitystrendejä ja markkinoiden kehittymi

sen mahdollisia esteitä. Tulossa ovat vaativien asiakkaiden markkinat, jossa oleellisia 

tekijöitä ovat asiakaslähtöisyys, kilpailuttamistavat, viranomaismääräykset ja kaupan 

tekniset esteet.

Käyttäjien tilatarpeet muuttuvat yhä nopeammin kehittyvän liiketoimintaympäristön 

tahdissa, joten kiinteistöjohtamiseen tarvitaan uudenlaisia työkaluja tarpeiden muu

tosten ja kysynnän ennustamiseen. Käyttäjälähtöisen ajattelun työkaluja ovat esimer

kiksi asiakastyytyväisyyden seurannan tuotteet ja mittarit, joita käytetään sekä nykyi

sen toiminnan arviointiin että asiakastarpeiden muutosten ennustamiseen.

Kiinteistömarkkinoiden eri osapuolien roolien odotetaan selkiytyvän ja eriytyvän tule

vaisuudessa. Tilojen käyttäjät hakevat entistä tehokkaampia ratkaisuja toimitilatar- 

peensa tyydyttämiseksi ja pääomien kohdentamiseksi omaan liiketoimintaansa. Rooli

en selkiyttämiseksi tehdyt järjestelyt voivat olla joko täydellisiä ulkoistamisia, jolloin 

tarvitaan uusia sijoittajia, tai käyttäjäorganisaatioiden sisäisiä yhtiöittämisjärjestelyjä. 

Pääomien tehokkaan kohdentamisen ohella myös kasvava osaamisen ja erikoistumi

nen luo paineita palvelumuotojen kehittämiselle. Organisaatiot pyrkivät entistä mää

4 Toimialaraportti 1997: Talojen rakentaminen ja talotekniikka (1997) s.60
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rätietoisemmin keskittymään vain omaan ydinliiketoimintaansa. Tällöin tilatarpeen 

tyydyttäminen halutaan jättää organisaatioille, joiden ydinosaamiseen se puolestaan 

kuuluu.5

Perinteinen kuva kiinteistöklusterin toiminnasta on, että toiminta on jakaantunut kah

teen ydintoimialaan, jotka ovat rakennus- ja kiinteistöala. Jako perustuu erilliseksi ko

ettuihin toimintoihin, jossa rakennusala on tuotantopainotteinen ja kiinteistöala taas 

palvelupainotteinen. Liiketoiminnallisuuden lisääntyessä tämän kahtiajaon oletetaan 

vähenevän ja toiminnan siirtyvän kohti kokonaistaloudellista elinkaariajattelua, jolloin 

tuotanto on osa alan palveluverkostoa.6

Alan laatu- ja imago-ongelmat ovat useasti tulosta asiakasnäkökulman puuttumisesta 

käytännön toiminnasta, sillä tilan käyttäjä (eli asiakas) on perinteisesti ollut varsin 

etäällä alan kehitystoiminnan prosesseista. Palveluliiketoiminta-ajatuksen sisäistämi

nen uudentyyppisine asiakasvaatimuksineen on tulevaisuuden tuloksekkaan kiinteis

töjohtamisen tuntomerkkejä. Tämä merkitsee mm. asuin- ja toimitilaratkaisujen tuot

teistamista niin, että käyttäjä saa lisäarvoa toimimalla tietyntyyppiseksi tuotteeksi 

muodostetuissa tiloissa, joihin usein kytketään myös joukko erilaisia käyttäjän tarvit

semia tilaan liittyviä palveluja. Käyttäjälähtöisyys ja nykyaikaisten markkinointikei

nojen hyväksikäyttö ovat alan tulevaisuuden kilpailukeinoja. Kehitystyön lähtötiedot 

on saatava ensisijaisesti asiakkaan tarpeista eikä tuotannosta.

Asiakastyytyväisyyden selvittäminen on tärkeä osa laadukkaassa palveluprosessissa ja 

laatujärjestelmän jatkuvassa kehittämisessä. Yrityksen tulee muokata prosessinsa asi

akkaan prosessien mukaisesti ja löytää ne osatoiminnot, joissa on parannettavaa. Kyl

5 http://www.rakh.fi/kp/KTUr.htm#anchorl018227: Kaleva Hanna. Kiinteistöalan markkinat, strategiat ja johtami

nen Suomessa (1998) KTI

6 http://www.rakli.fi/kp/REM2164.htm#_Toc414868624

Lähteenä raportti Teknologian kehityskeskus TEKES:in ja Suomen toimitila-ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n 
yhteistyössä käynnistämästä ”Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoiminnan ja teknologian kehittäminen” esiselvityk
sestä.
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lästyneillä markkinoilla yritykset kilpailevat asiakasosaamiseen perustuvilla toimin

nalla tuotekohtaisten asiakashyötyjen lisäksi. Asiakastarvekartoituksen peruslähtö

kohta on, että asiakas on itse omien tarpeidensa paras tuntija. Tämän asiantuntemuk

sen hyödyntäminen edellyttää suoraa, avointa ja jatkuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaa

seen.7 Strategisessa laatujohtamisessa painopiste on asiakkaan tarpeisiin perustuvassa 

toiminnassa varhaisempien laatukontrollin asemasta.8

Tässä tutkimuksessa selvitetään rakentamisprosessin kriittisiä osaprosesseja, joissa 

syntyy asiakastyytymättömyyttä ja pyritään saamaan virikkeitä kehitystyölle asiak

kaan tulevaisuuden tarpeista. Tuloksiin perustuen hiotaan prosesseja asiakaslähtöi

semmäksi.

1.2 Tutkimusongelma ja hypoteesit

Tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa on tyytymätön asiakas. Pääongelmaa täsmen

netään alaongelmilla, joita ovat asiakkaan odotetun ja koetun palvelun epätasapaino, 

epätietoisuus asiakkaan tarpeista, sitoutumattomuus hankkeeseen ja tarpeiden selvit

tämisen ajoitus. Alaongelmista laaditaan haastattelututkimuksen teema-alueet, joista 

muodostetaan haastattelututkimuksen kysymykset. Toisaalta tutkimusongelmaa lä

hestytään teoriaan pohjautuvien hypoteesien perusteella. Tyytymätöntä asiakasta seli

tetään kahdella teoriaan perustuvalla hypoteesilla. Ensimmäinen hypoteesi perustuu 

Grönroosin määritelmään laatutasosta ja toinen Kiiraan esittämään tarpeiden selvittä

misen ajoitukseen liittyvästä toimintamallista:

HYPOTEESI 1:
Koettu palvelunlaatu koostuu imagosta, toiminnallisesta laadusta ja lopputuotteen teknisestä laadusta 
/Grönroos 1990

7 Kärkkäinen et ai. (1995) Kansion osa A2 s.5.

* Joki (1997)s.l 1 alkuper. Garvin (1988) s.37
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HYPOTEESI 2.0:
Tarpeiden perusteellinen selvittäminen ja tavoitteisiin sitoutuminen hankkeen alkuvaiheessa /Kiiras 
1997

KILPAILEVA HYPOTEESI 2.1:
Tarpeiden selvittämisen toimintamalli, jossa yksilöä koskevat ratkaisut voidaan tehdä vasta hankkeen 
loppuvaiheessa.
/TEKES rap. 1992 s. 13

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöinen palvelumalli, jolla asiakkaan 

tyytymättömyyden lähteet pystytään eliminoimaan ja yhteistyön houkuttelevuutta li

säämään. Tuloksena luodaan asiantuntijapalvelumuoto, jossa urakoitsija ja asiakkaat 

hyötyvät. Malli koostuu asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä ja asiakkaan päätök

senteon helpottamisesta. Asiakkaaksi tässä diplomityössä käsitetään tilaaja tai loppu

käyttäjä.

1.3 Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmänä käytetään parhaiten tapaustutkimuksiin soveltuvaa kvalitatii

vista eli laadullista tutkimusta.9 Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ilmiötä 

huomioiden sen moninaisuuden, sijoittumisen tiettyyn ympäristöön ja ajankohtaan. 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus pyrkii eliminoidaan ilmiön yksilölliset eroa

vaisuudet pystyäkseen hyödyntämään tutkimustuloksia selittääkseen suureen määrään 

ilmiöitä10. Tutkimusmenetelminä laadullisissa tutkimuksissa käytetään mm. teema

haastattelua, case study-tyyppistä menettelyä ja tutkittavan henkilökohtaisten doku

menttien analyysia. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka 

soveltuu erityisesti sellaisten ilmiöiden tutkimiseen, joista haastateltavat eivät päivit

9 Hirsjärvi et ai. (1979) s. 14-15.

Maykut, Morehouse (1995) s. 13
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täin ole tottuneet keskustelemaan, esimerkiksi arvostuksistaan, aikomuksistaan, ihan

teistaan tai perusteluistaan kriittisessä mielessä.11

Haastatteluin voidaan kerätä tietoa suoraan asiakkailta. Sen etu moniin muihin tiedon

keruumenetelmiin verrattuna on henkilökohtaisessa kontaktissa, jonka ansiosta kans

sakäyminen on suoraa ja vuorovaikutteista.12

1.4 Tutkimuksen rajaukset

Urakkamuodot voidaan jaotella niiden suoritusvelvollisuuden (vastuunjako), urakka

hinnan maksuperusteen ja urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan.13 Tässä tutki

muksessa urakkamuotoja tarkastellaan suoritusvelvollisuuden laajuuden kannalta. 

Tarjousten hankintatapana on pidetty neuvottelua suoraan sopivan tai sopivien toteut

tajien kesken tai avointa, suljettua tai esivalintaan perustuvaa kilpailua.

Omajohtoisella toimitilahankkeella tarkoitetaan hankkeita, joissa urakoitsija osallistuu 

suunnittelunohjaukseen. Tällaisia hankemuotoja ovat suunnittelun sisältävä urakka 

(suunnittelu ja rakentaminen, SR-mallit) ja osaurakoinnin projektinjohtourakan so

vellukset (projektinjohtorakentaminen, PJU-malli), jossa vastuu projektinjohdosta, 

rakennustöiden ohjauksesta ja koordinoinnista on projektinjohtokonsultilla tai projek- 

tinjohtourakoitsijalla (konsultti- tai urakkasopimus).14

Tutkimuksen hankkeiden toteutusmuotojen lähempi tarkastelu rajataan omajohtoisiin 

toimitilahankkeisiin, koska niiden käyttö on yleistynyt ja suosio kasvamassa nykyisillä 

toimitilamarkkinoilla.15 Keskeisenä piirteenä liikerakennuksille on suurten päivittäis-

" Hirsjärvi et ai. (1979) s.49

12 Kärkkäinen et ai. (1995) Kansion osa A3 s. 9.

13 RT-kortti 16-10386 (1986) s. 1-2.

14 Pernu (1998) s. 16-17.

15 Nykänen (1997) s. 17
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ten asiakasmäärien takia rakennusten hyvä sijainti ja toimivuus. Liikerakennuksissa

toimivat yritykset ovat myös jatkuván muutosprosessin piirissä. Rakennukset vaihta

vat omistajaa ja vuokralaisia. Tiloja sisustetaan uudelleen melko nopein syklein. 

Muuntojoustavuus on keskeinen toimitilasuunnittelun tarve. 16Toimitila on tuotan

nontekijä, sitä tarvitaan olennaisena osana erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuotta

misessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Toimitilamarkkinoiden kysyntä on 

luonteeltaan johdettua kysyntää, jonka taso on riippuvainen tiloissa tuotettavien hyö

dykkeiden kysynnästä ja käyttäjien toimintoihinsa tarvitsemien tilojen määrän kehi

tyksestä.17

1,1 Nykänen (1997) s.37

17 http://www.rakli.fi/kD/KTIlr.htm: Kaleva (1998) s. 4
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2 ASIANTUNTIJAPALVELUHAN ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN

MUODOSTUMINEN

2.1 Asiakkuus

2.1.1 Asiakkuusaj attelun kehittyminen

Asiakkuusajattelu muodostuu kahdesta periaatteellisesta ajattelutavan muutoksesta. 

Yhtäältä siirrytään kauppatapahtumapohjaisesta ajattelusta asiakassuhdeajatteluun ja 

toisaalta tuotepohjaisesta ajattelusta osaamispohjaiseen ajatteluun. Yritysjohdon ta

voitteena on pyrkiä tehokkaisiin asiakassuhteisiin ja osaamisen kehittämiseen, tavoit

teena syvällinen asiakkuus. Tehokkaan verkottumisen kautta yritysten ei tarvitse ke

hittää kaikkea asiakkuudessa tarvittavaa osaamista omaan organisaatioonsa. Uusi tek

nologia on antanut mahdollisuuden varsin pitkälle menevään erikoistumiseen ja sii

hen, että oma ydinosaamisen rinnalle voidaan hankkia muilta yhteistyökumppaneilta 

tarvittava osaaminen.18

2.1.2 Asiakaskannattavuus

Asiakaskannattavuudella tarkoitetaan asiakkuuden tietyn aikavälin kannattavuutta eli 

asiakkuustulot -asiakkuusmenot =kannattavuus. Asiakkaan kannattavuuden kehittä

minen tapahtuu kasvattamalla asiakkuudesta saatavia asiakkuustuloja ja pienentämällä 

asiakkuuden hoitamiseen liittyviä kustannuksia. Asiakkaan arvon ulottuvuudet ovat 

sekä toimiala- että yrityskohtaisia ja niiden painoarvot vaihtelevat yrityksittäin ja asi- 

akkuusstrategioittain. Asiakkuudella on esimerkiksi osaamis-ja referenssiarvo.19

Asiakkaan kokemuksen kautta hankittu osaamistaso vaihtelee asiakaskohtaisesti. Asi

akkaan osaamisarvolla tarkoitetaan sitä osaamisen tasoa, jota asiakas tuo liiketoimin

Storbacka, Lehtinen (1997) S.27

19 Storbacka, Lehtinen (1997) s. 30
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taan pakottaen samalla yrityksen kehittämään uutta ja oppimaan uusia asioita. Asiak

kaalla on usein referenssiarvo markkinoilla. Arvoon vaikuttaa asiakkaan kautta sol

mittavat kontaktit. Voimakkaasti sitoutunut asiakas, joka on valmis suosittelemaan ja 

tekemään työtä yrityksen puolesta on hyvin arvokas, sillä hän tehostaa toiminnallaan 

uusien asiakkuuksien syntymistä.20

2.1.3 Asiakkuuden resurssit

Kilpailukyky on tunteen, tiedon ja tekojen funktio. Tunne on eräs asiakkuuden resurssi 

ja syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tekojen ja tekemisen kautta. Mitä sy

vempi molemminpuolinen tunne asiakkuuteen saadaan, sitä kestävämpi asiakkuus on. 

Jos asiakkuus toimii vain tekojen ulottuvuudella, molemmat osapuolet ovat varuillaan 

ja käyttävät erilaisia varmistustoimenpiteitä (esim. takuut, maksu käteisellä, kirjalliset 

sopimukset pienimmistäkin asioista).21

Yritys tarjoaa asiakkaalle tietoa, miten asiakkaan on mahdollista käyttää hyväkseen 

tuotetta tai palvelua. Ongelmaksi asiantuntijapalveluissa muodostuu usein se, että asi

akkaalta puuttuu tarvittavaa tietoa siitä, mitä yritys osaa. Asiakas ei osaa hyödyntää 

kaikkea siinä olevaa potentiaalia, eikä tunne yrityksen mahdollisuuksia. Tietoa asiak

kuuden arvon muodostajana voidaan tarkastella myös yrityksen kannalta. Mitä 

enemmän tiedetään asiakkaasta, asiakkaan arvontuotannosta ja asiakkaan aikaisem

masta ostokäyttäytymisestä, sitä arvokkaampi asiakkuus on. Tämä edellyttää kehitty

neen asiakastiedoston hallintaa. Asiakkuuksiin liittyviin tiedostoihin tallennettua tie

toa Storbacka kutsuu asiakkuusmuistiksi. Usein merkittävä osa asiakkuusmuistista on 

avainhenkilöiden osaamisessa asiakkuuskohtaisesti. Yrityksen johtamisen on saatava

211 Storbacka, Lehtinen (1997) s. 32

21 Storbacka, Lehtinen (1997) s. 38-42
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asiakkuusmuisti aktiiviseen käyttöön, jota pelkästään organisaation tietotekniset jär

jestelmät eivät pysty tekemään.22

2.1.4 Asiakkaiden säilyttäminen

Asiakkaasta tulee vaativampi hänen saadessaan enemmän kokemuksia erilaisista asi

akkuuksista. Yritysasiakas saattaa muuttua jo pelkästään siksi, että organisaatiossa 

vaihtuu henkilöitä, joiden kanssa on vaikeampi tulla toimeen. Keskeisiä muutoksia 

ovat erilaiset yritysostot ja fuusiot, joissa asiakkaan organisaation rakenne on täydelli

sesti muuttunut.23

Asiakassuhteen pysyvyyden tarkastelu on sekä talouden ja myyntityön kannalta tärke

ää. Sekä osaaminen että asiakaskanta vanhenevat. Asiakkuudet ovat usein kohtalaisen 

kestäviä ja vakaita, kun taas osaaminen on nopean kehityksen vuoksi herkkä muutok

sille. Painopistettä tulee suunnata pois uusien asiakkuuksien synnyttämisestä nykyis

ten asiakkuuksien säilyttämiseen ja jalostamiseen.24

Ammattitaitoinen työ, joka täyttää sopimukset ja henkiset lupaukset on keskeisin 

asiakassuhteen säilyttäjä. Jatkuva yksilöiden ja organisaation oppiminen ja osaamisen 

kehittäminen luo pohjan sille, että pystytään jatkuvasti vastaamaan asiakkaan odotuk

siin. Vaikka kirjallisia sopimuksia tehdään, jää aina paljon ”sopimuksen hengen” ja 

luottamuksen varaan. Luottamus syntyy kun aikaisemmilla töillä on pystytty osoitta

maan että sopimukset halutaan aktiivisesti pitää. Parhaimmillaan asiakas kokee saa

neensa enemmän kuin mistä on sovittu tai että yllättävissä tilanteissa toinen osapuoli 

otti oman vastuunsa sopimuksen hengen mukaisesti - ei vain sopimuksen kirjaimen

22 Storbacka, Lehtinen (1997) s. 43-46

23 Storbacka, Lehtinen (1997) s. 109

24 Storbacka, Lehtinen (1997) s. 30-32
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mukaisesti. Asiakas ei aina pysty näkemään missä vaiheessa työn ydinsisältö on ja

muodostamaan käsitystä siitä kuinka luotettavissa käsissä yhteinen hanke on.25

Asiakassuhde muodostuu projekteista, mutta niiden väliin jää hiljaisempia vaiheita. 

Asiantuntijayrityksen on pystyttävä ylläpitämään asiakassuhdetta myös hiljaisen kau

den aikana. Yhteydenpito ei saisi olla edellisen projektin paikkailua. Yhteydenpito voi 

olla puhtaasti ” sosiaalisia soittoja ja vierailuja tai asiakkaalle tehdään pieniä palvelu

ja, jotka osoittavat, että asiakkaasta ollaan kiinnostuneita ja hänen etuaan ajatellaan 

jatkuvasti. Asiakkaalle voidaan lähettää hyvä kirja tai kopio jostain vastaan tulleesta 

hyvästä ja ko. yritykselle hyödyllisestä artikkelista. Kaksi omaa asiakasta voidaan 

saattaa yhteen, jos tutustumisesta arvioidaan olevan kummallekin hyötyä. Jokin yhtei

nen projekti voi mennä niin hyvin, että sille on saatavissa myös yleistä julkisuutta, 

joka voi palvella samalla asiakkaan omaa markkinointia. Voidaan laatia yhteinen ar

tikkeli tai esiintyä yhteisessä konferenssissa.26

Kilpailukykyä luova asiakastiedosta on alkeellisimmillaan henkilökohtainen osoite- ja 

puhelinmuistio tai kasa vanhoja laskuja. Systemaattisimmillaan asiakastiedosta on 

jatkuvasti ajan tasalla pidettävä monikäyttöinen asiakkaan ja asiakassuhteiden tieto

kanta. Asiakastiedosta symbolisoivat konkreettista yritykseen kertynyttä asiakasomai- 

suutta —asiakaskantaa. Asiakastiedostoihin voidaan tallentaa esimerkiksi:27

• Asiakkaan historiikkitiedot ja yleistiedot; asema markkinoilla, kannattavuus, va
rallisuus

• Asiakkaan organisaatio- ja yhteystiedot
• Toteutetut projektit, vastuuhenkilöt ja projektien kannattavuus
• Asiakassuhteen vastuuhenkilöt, asiakassuhteen kannattavuus
• Asiakkaan laatuarviot - asiakastyytyväisyystiedot
• Asiakkaan päätöksentekoa ja käyttäytymistä koskevat tiedot

25 Sipilä (1996) s. 301

26 Sipilä (1996) S. 312

27 Sipilä (1996) S. 313-314
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• Asiakkaan suunnitelmia koskevat tiedot; strategiat ja suunnitelmat
• Laskutusta koskevat tiedot
• Omat ostot ko. asiakkaalta

2.1.4.1 Miksi asiakassuhde katkeaa ?

Jokaisessa asiakkuudessa on kriisejä, jotka ovat mahdollisuuksia sellaisille yrityksille 

ja asiakkaille, joilla on halu yhteistyön kehittämiseen. Kriisit syntyvät siitä, että jotkut 

kohtaamiset ja toiminnot epäonnistuvat. Kun molemmat osapuolet ovat asiakassuhtee

seen sitoutuneita, epäonnistumiset eivät välttämättä johda asiakassuhteen päätymiseen. 

Asiakastyytyväisyys muodostuu koko prosessin osalta eikä vain kohtaamisten perus

teella.28

Kun asiakas on tyytymätön, hän ei välttämättä reagoi siihen näkyvästi. Pettyneenä hän 

voi kuitenkin kertoa lukuisille muille henkilöille myöhemmin huonoista kokemuksis

taan ja levittää siten huonoa yrityskuvaa. Tavallisimmat asiakaspalvelutilanteiden är

sytyksen aiheet ovat:29

• Asiantuntemattomuus
• Lupauksia ei pidetä
• Huono tavoitettavuus
• Rutiininomainen käyttäytyminen
• Ylimielisyys, pinnallisuus
• Asiakkaaseen ei suhtauduta vakavasti, hänen mielipiteitään ei kuunnella
• Vetelyys, laiskuus, sopimaton pukeutuminen, epäsiisteys
• Liiallinen tuttavallisuus tai muodollisuus
• Töksähtelevät lauseet, näsäviisaus ja byrokraattisuus.

Kaikki voi sujua hyvin mahdollisessa palvelutilanteessa , mutta epäonnistuminen tu

lee ilmi vasta myöhemmin. Asiakaspalvelun lupaukset eivät pidäkään paikkaansa.

28 Liljander (1995) s.94

29 Sipilä (1996) S. 229-230
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Asiakas kokee saaneensa paikkaansa pitämätöntä tietoa tai jotain olennaista on jäänyt

kertomatta. Lasku saattaa olla virheellinen tai sopimuksen vastainen.30

Lopetetut asiakkuussuhteet voidaan jakaa seuraaviin syihin:

• Kertasuoritus
• Tavoiteristiriidat - henkilökemiat eivät toimi
• Asiakas kokee, että luottamus on petetty
• Asiakkaan organisaatio muuttuu
• Vaihtelunhalu
• Erimielisyys kustannuksista

Kertasuoritus on yksi asiakkuuden loppumisen syistä. Asiakas on tarvinnut palvelua 

tiettyyn tilanteeseen ja hänelle ei välttämättä enää koskaan tule samaa tilannetta uu

destaan. Hyvin hoidettu työ johtaa kuitenkin suositusten kautta toimituksiin lähipii

reissä. Toiseksi yleisin syy asiakassuhteiden päättymiselle ovat henkilösuhteet. Vas

tuuhenkilöt eivät tule toimeen keskenään niin hyvin, että haluaisivat jatkaa yhteistyötä 

uudessa hankkeessa jos muitakin tarjoajia on. Asiakas ei välttämättä kehtaa sanoa, että 

asiakassuhde päättyi henkilösyistä, vaan hän keksii sopivamman syyn tai yksinkertai

sesti vaihtaa toimittajaa.31

Asiakassuhde katkeaa, jos tehty työ ei vastaa asiakkaan odotuksia. Joko työ ei ollut 

luvatun tasoinen tai asiakas odotti liikoja. On myös mahdollista, että joku ulkoinen 

tekijä vaikuttaa niin, että työn valmistuminen ei olekaan enää juhlahetki vaan esimer

kiksi virhepäätöksen symboli. Onko asiakas ylpeä hienosti suunnitellusta talosta, joka 

valmistuu keskelle lamaa lainarahalla ja jota ei enää pystytä vuokraamaan eteenpäin? 

Asiantuntijapalvelut nojaavat luottamukseen, joka usein perustuu suullisiin sopimuk

siin. Jos luottamus petetään, asiakassuhde loppuu heti.32

30 Sipilä (1996) s. 231

31 Sipilä (1996) S. 296

32 Sipilä (1996). S. 297
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Asiakkaan organisaatiossa tai asemassa voi tapahtua muutos joka pakottaa hänet siir

tämään asiantuntijapalvelujensa ostot muualle, asiakas fuusioituu, päämies edellyttää 

käytettävän hänen resurssejaan jne. Nämä tilanteet ovat asiantuntijayritykselle myös 

mahdollisuus saada uusia asiakkaita. Vaihtaessaan työpaikkaa avainhenkilöt kuljetta

vat myös suhteensa mukana.

Asiakas voi haluta vaihtelun vuoksi tarkastaa, mitä tarjottavaa on muilla palvelun 

tarjoajilla. Asiakasorganisaatio saattaa pyrkiä estämään jotain alihankkijaa pääsemästä 

liian suureen rooliin. Laskuista voi tulla erimielisyyksiä. Useimmiten ongelmaksi 

koetaan nimenomaan alihankkijan lasku, ei niinkään ne kustannukset, jotka ovat syn

tyneet asiakkaan oman henkilöstön arvioitua suuremmasta työmäärästä.33 Loppunut 

asiakassuhde toimii negatiivisena referenssinä.34 Varsinkin suurissa kaupoissa tai 

muissa merkittävissä palvelutilanteissa on tärkeää, että asiakasta ei unohdeta heti pal- 

veluvaiheen päätyttyä. Hänelle on annettava mahdollisuus vahvistaa käsitystään oike

asta ratkaisusta ja tuoda esille mahdolliset tyytymättömyyden aiheet ennen kuin ne 

pääsevät paisumaan kohtuuttomiksi.35

2.1.4.2 Menetetyt asiakkaat

Analysoimalla niitä asiakkaita, joiden kanssa asiakkuus on loppunut, voidaan tunnis

taa asiakkuuteen liittyviä ongelmia. Usein hankalat ja paljon aikaa vievät asiakkaat 

ovat hyviä ja arvokkaista siksi, että he tuovat asiakassuhteeseen sellaista osaamista, 

mitä yrityksellä ei ole itsellään. Samalla he pakottavat yritystä kehittämään uutta 

osaamista ja toimivat näin muutoksen alulle panevana tekijänä.36

33 Sipilä (1996). S. 298

34 Storbacka, Lehtinen (1997) s. 31

35. Sipilä (1996) S. 231

K Storbacka, Lehtinen (1997) s.l 12
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Negatiiviseen asiakaspalautteeseen tulisi itse asiassa suhtautua kiitollisesti, sillä se

antaa yritykselle tietoa palvelujen kehittämiselle. Wilson esittää säännön tyytymättö

mistä, hiljaisista 96 % asiakkaasta, jotka eivät vaivaudu antamaan epäonnistuneesta 

palvelusta palautetta mutta kertovat siitä kollegoilleen, tuttavilleen ja perheelleen. 

Palautetta antaa minimaalinen osa (loput 4%) tyytymättömistä asiakkaista. Tutkimuk

sen mukaan palautetta antavista asiakkaista voisi suuremmalla todellisuudella saada 

uskollisia asiakkaita.37 Uusien asiakkaiden hankintaan joudutaan panostamaan huo

mattavasti enemmän kuin vanhojen asiakkaiden huomiointiin.38

2.1.5 Asiakassuhteen elinkaari

Grönroos on esittänyt asiakassuhteen elinkaaresta mallin, joka koostuu asiakassuhteen 

alkuvaiheesta, ostovaiheesta ja kulutustapahtumasta. (Kuva 2-1)

Kuva 2-1. Asiakassuhteen elinkaaren sykli. (Lähde: Grönroos (1987) Pal
velujen markkinointi s. 10)

37 Ylikoski (1997)

“ Wilson (1991) sl20. 130
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Asiakassuhteen alussa korostuu tiedon ja tunteiden vaihdanta asiakkaan kanssa. Asi-

akkuusajattelu lähtee siitä, että asiakas ja hänen prosessinsa tunnetaan organisatorisen 

muistin kautta niin hyvin, että hänen pyrkimyksensä ja kiinnostuksensa voidaan arvi

oida ennakkoon. Asiakkaan tulee olla virittäytynyt ja kiinnostunut, että viesti yleensä 

menee perille. Tuntemalla asiakkaan historiallinen ostokäyttäytyminen voidaan pää

tellä, milloin asiakasta on hyvä lähestyä.39

Asiakas valitsee asiantuntijan tuntemiensa joukosta, jos hän ei tunne ketään, hän ky

selee suosituksia muilta. Oma-aloitteisella toiminnalla voidaan pohjustaa asiakassuh

detta, jos yrityksellä on potentiaaliselle asiakkaalle jotain todella kiinnostavaa ja konk

reettista esiteltävää.40

Alkuneuvotteluissa on kaksi tärkeää tavoitetta: tutustuminen ja tilanteen analysointi, 

joiden perusteella päätetään, jatketaanko neuvotteluprosessia. Uskottavuutta luodaan 

valitsemalla ensikontaktiin riittävän vahva ja oikeantasoinen edustus omasta yrityk

sestä, valmistautumalla tapaamiseen kunnolla ja varmistamalla, että itse tapaamisen 

yhteydessä osoitetaan asiakkaalle, että hänen tarpeensa todella ymmärretään ja että 

palvelun tarjoajalla on sellaisia aikaisempia näyttöjä, että asiakas voi luottaa asiantun

tijaorganisaation pystyvän ratkaisemaan nyt esillä oleva hanke. Ennakkoperehtymi- 

sellä osoitetaan myös, että asiakkaan aikaa arvostetaan. Kallisarvoista aikaa ei kulu 

pelkän tiedon välittämiseen.41

Neuvotteluprosessin alkuvaiheessa pääpaino on tutustumisessa ja tiedon välittämises

sä, sen jälkeen hahmotellaan tehtävän rajausta ja etenemistapavaihtoehtoja, hiotaan 

ehdotusta yhteiseksi suunnitelmaksi. Sen jälkeen pitää vielä sopia työnjaosta ja talou

39 Storbacka, Lehtinen (1997) s.87-88.

“Sipilä. (1996) s. 19, 27

41 Sipilä (1996). S. 249-250
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dellisista ehdoista. Tämän jälkeen voi seurata asian myyminen oman organisaation

päättäjille ja vaikuttajille, (kuva 2-2).

Projektineuvottelut
Tarjous &sopimukset 

Työnjako, palkkiot 

Suunnitelmat

Lähtökohdat, rajaukset 

Ideat, vaihtoehdot

Tutustuminen
Ensitapaaminen

Vastavierailu

Ensikontakti

Kiinnostus

Potentiaalinen
asiakas

Tunnettavuus
Suositukset

Kuva 2-2. Projektineuvottelut. (Lähde: Sipilä (1996) Asiantuntijapalveluiden mark
kinointi. s. 267)

Palvelujen myyjän on aistittava missä vaiheessa kuvan 2-2 projektineuvotteluissa ol

laan osatakseen toimia oikealla hetkellä oikein.42 Pitäytyminen tiukasti asialinjalla ja 

voimakas kiinnostuksen osoitus hankkeen sisällöstä, täsmälliset kysymykset, jotka 

osoittavat ammattitaitoa ja harkintaa ja harkitusti jaetut pienet ideat lisäävät asiakkaan 

kiinnostusta - ei pelkästään ostopäätöksen puristaminen. Asiantuntijapalvelujen osto

päätös tehdään harvoin myyjän läsnäollessa. Usein asiakas haluaa käydä oman tausta- 

keskustelun rauhassa omien joukkojensa kanssa ennen kuin ilmaisee päätöksensä. 

Päätösprosessia ei millään alennuksilla tai houkuttimina hoputeta. Jos asiakas on val-

42 Sipilä (1996) S. 265-267
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mis sopimaan seuraavan kokouksen ajankohdasta, tiedämme olevamme vielä mukana 

neuvotteluprosessissa.43

Hyvä asiantuntijapalvelu syntyy yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakasohjaus ja - 

osallistuminen kohottaa palvelun laatua. Asiakas loukkaantuu, jos hänen 

mielipidettään ei riittävästi kysellä. Asiantuntijapalvelujen tuottajan intresseissä on 

auttaa asiakasta kehittämään tietotasoaan. Riski, että asiakas myöhemmin toteaa 

saaneensa jotain, mitä hän ei oikeastaan halunnut, pienenee. Erityisesti on 

huomioitava uudet asiakkaat, ensikertalaiset,. Ensimmäisellä kerralla on asiakkaalle 

opetettava hienovaraisesti, mutta määrätietoisesti pelisäännöt; miten ko. 

palveluorganisaatio toimii ja mitä odotetaan asiakkaalta itseltään, jotta hän voi saada 

parhaan mahdollisen palvelun.44

Asiakas lähestyy asiantuntijaa sen perusteella, mikä on hänen oma käsityksensä tilan

teesta. Se ei kuitenkaan välttämättä ole oikea, vaan asiantuntijan tulee tehdä tilanteesta 

oma analyysinsä. On katsottava asiaa laajemmin, ettei ratkaise väärää ongelmaa erin

omaisesti.

2.2 Asiantuntijapalvelujen ominaispiirteet

2.2.1 Asiantuntijapalvelujen määrittely

Asiantuntijapalvelut ovat usein kaikkein vaikeimmin määriteltäviä ja aineettomimpia 

palveluja, suunnitelmia, ohjeita, ideoita. Ne ovat työsuorituksia, joista vaihtelevissa 

määrin jää konkreettinen lopputulos. Asiantuntijapalveluissa ”ei anneta kaloja, vaan 

niissä opitaan myös kalastamaan”.45

43 Sipilä (1996) S. 284

44 Sipilä (1996). S. 262

"Sipilä (1995) s. 17, 62



22

Asiantuntijapalveluja hankitaan, kun ei itse osata, ehditä tai haluta tehdä jotain asiaa.

Asiantuntijan pitää pystyä ohjaamaan asiakasta valitsemaan hänelle pitkällä tähtäyk

sellä hyvä ratkaisu. Hänen on pystyttävä säästämään asiantuntemuksellaan asiakas 

tulevaisuudessa uhkaavilta ongelmilta. Palvelumuodossa pätee, että asiakas ei aina ole 

oikeassa.46 Asiakas ei tarkkaan tiedä mitä haluaa ja siten asiakkaan tarvitsema palvelu 

ei välttämättä ole se, jota hän projektin alussa luuli tarvitsevansa.

Asiakas on osa palvelua, joten asiakas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa paljon 

hankkeen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Asiakas on kaiken toiminnan lähtö

kohta, joten asiakkaan kanssa samalle aaltopituudelle pääseminen luo oikean hengen 

palvelun toimittamiselle, jolloin todennäköisyys asiakkaan odotusten täyttymiselle 

kasvaa. 47 Asiakas on kahdessa roolissa; hän on tilaaja, mutta myös projektin työnte

kijä ja alihankkijansa resurssi ja ohjattava.48

2.2.2 Asiantuntijapalveluiden hankinta

Asiantuntijapalveluiden ostaminen tapahtuu harvoin rutiininomaisesti, koska kuluttaja 

ei käytä niitä usein ja haluaa varmistua palvelun tuottajan osaamisesta etukäteen. Nii

hin liittyy kuluttajan mielestä korkeampi riski kuin tavanomaisiin palveluihin. Tuot

teen tai palvelun tärkeys kuluttajalle, korkea hinta ja pitkä sitoutuminen tuotteeseen tai 

palvelun käyttäjäksi nostavat riskiä. Päätöksenteon epävarmuus lisääntyy myös, jos 

ostot tapahtuvat harvoin ja kuluttajalla on vain vähän valinnanvaraa kyseisen palvelun 

suhteen.49 Tällöin ostoprosessin sisältökin on varsin erilainen (Taulukko 2-1).50

"Sipilä (1992) s. 19

47 Wichmann(1993) s..29, alkuper. Malka, Danielsson (1988) s.93

44 Sipilä(1996) s. 19, 27

44 alkuper: Guseman (1981) Risk perception and risk reduction in consumer services, Ylikoski (1997) s. 61

” Ylikoski (1997) s.82
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Taulukko 2-1. Kuluttajan ostoprosessin erot tavanomaisten palvelujen ja asiantuntija
palvelujen ostamisessa. (Lähde: Hill & Neeley (1988,Differences in the consumer de
cision process for professional vs. generic services. Journal of Services Marketing 
2 :1 s. 17-23)_________
Päätösprosessi Tavanomaiset palvelut Asiantuntijapalvelut

Ongelman tunnistaminen Ostaja määrittelee ongel
man
Tuottajan neuvoilla vähän 
tai ei lainkaan merkitystä

Asiakas riippuvainen pal
velu tuottajan avusta

Informaation etsintä Vähäinen halukkuus lisätä 
omaa panosta
Riittävästi tietoa saatavilla 
Mainonta tietolähteenä 
Ostajalla kokemusta

Asiakas haluaa panostaa 
paljon
Ei riittävästi tietoa saata
villa
Mainonnan käyttö vähäistä 
Ystävien ja tuttavien suosi
tukset tärkeitä

Vaihtoehtojen arviointi Monia vaihtoehtoja
Vertailu suhteellisen help
poa
Arviointikriteerit tiedossa

Vähemmän vaihtoehtoja 
Vertailu vaikeaa 
Arviointikriteerejä ei tiedetä

Valinta - Suhteellisen selvä Epävarmempaa

Käyttö ja arviointi Lopputulos epävarma, 
mutta seurauksilla ei ole 
suurta merkitystä
Palvelun ’korjaaminen’ 
mahdollista

Lopputulos epävarma, seu
raukset vakavia 
’ korjaaminen’ ei mahdol
lista tai ei toivottavaa

2.2.3 Rakennuspalveluiden hankinta

Rakennusala eroaa muista toimialoista siinä, että kertainvestointi tapahtuu satunnaisen 

harvoin ja se on suuruudeltaan merkittävä. Näin ollen projektin osalliset eivät usein 

pysy samoina henkilöinä, jolloin harvoin pääsee syntymään pitkäaikaiseen liiketoi- 

mintasuhteiseen perustuvaa luottamusta palvelun tilaajan ja toimittajan välillä. Jotkut 

ammattirakentajat investoivat kuitenkin sen verran usein, että luottamuksen saavutta

miseen pitkäaikaisella näytöllä on mahdollista. Ammattirakennuttajilla on mahdolli

suudet kehittää rakentajan kanssa yhteistyömalleja, joissa saavutetaan tehokas osa
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puolten osaamisien hyödyntäminen.51

Rakennusalan on todettu olevan useaa muuta teollisuusalaa alttiimpi riskeille ja epä

varmuudelle. Prosessi hankesuunnittelusta rakennuksen vastaan- ja käyttöönottoon on 

pitkä ja monimuotoinen. Hanke vaatii suuren määrän ihmisiä eri tahoilta ja ammat

tialoilta sekä edellyttää lukuisien toimintojen koordinointia ja yhdistämistä.52 Talon

rakennushankkeen ostoprosessin vaiheet on esitetty kuvassa 2-3.53

Suunnittelu

Tarjousten käsittely

Sopimusneuvottelut

Urakoitsijan valitseminen

Rakentaminen

Urakoitsijan työn arviointi

Toteutus- ja hankemuodon valinta

Hankeohjelman laadinta

Rakennustarpeen toteaminen

Kuva 2-3. Ostoprosessin vaiheet talonrakennushankkeessa. Katkoviivalla merkityt vaiheiden 
järjestys riippuu projektin hankkeen toteutusmuodosta. (Lähde: Wichmann et ai. (1996) Osto
käyttäytyminen ja myyntiargumentit rakennustuotemarkkinoilla s.39)

Munns (1996) S.26

52 Flanagan, Norman (1993) s. 123.

53 Wichmann, Kiiras (1996) s.39
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Hankeprosessin lähtökohtana on tilaajan liiketoiminnan tarpeet (kuva 2-4).54 Hanke-

muodot sisältävät ominaisuuksia, joiden avulla voidaan torjua uhkia ja toisaalta myö

tävaikuttaa rakennusprojektille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspro

jektin tavoitteet liittyvät aikatauluun, kustannuksiin, suunnitteluratkaisujen laatuun, 

rakennustyön laatuun, projektin laajuuteen ja hallinnollisiin ominaisuuksiin.55 Han- 

kemuodolla määritetään tilaajan, rakennuttamisorganisaation, suunnittelijoiden ja ura

koitsijoiden suhteet. Vaikka rakennuttamisen työmäärä vaihteleekin voimakkaasti 

hankkeittain mm. rakennuskohteen laajuudesta ja käyttötarkoituksesta riippuen, poik

keavat myös uusien urakkamuotojen myötä rakennuttajan rooli, tehtävät, työmäärät ja 

riskit oleellisesti eri hankemuodoissa.56
HANKEPROSESSI

ASIAKKAAN LIIKETOIMINTA

TAKUULT -KEHITYSSUUNNITELMAT 

KÄYTTÄJÄN TARPEET

KÄYTTÖÖNOTTO

TARPEIDEN MÄÄRITYS
LUOVUTUS

HANKEOHJELMA

RAHOITUS

LUONNOKSET

PÄÄPIIRUSTUKSET

RAKENNUSLUPA

VALU JA TYÖPIIRUSTUKSET

TUOTANNON VALMISTELU

TEHOASVALMtSTUS

TYÖMAA-ASENNUKSET

Kuva 2-4. Hankeprosessin lähtökohta on tilaajan liiketoiminnan tarpeet. (Lähde. Ny
känen. Toteutusmuodot rakennushankkeissa. RTK Kehitys ja tuottavuus -sarja 47. 
S. 10)

54 Nykänen (1997) s. 10

55 Pernu (1998) s. 44

56 Peltonen, Kiiras (1998) s.7
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Pernu tarkastelee tutkimuksessaan hankemuotoja hierarkkisten päätösten yhdistelmi

nä. Tärkeämpänä hankemuodon ominaisuutena on suunnitteluvastuun jakaminen ja 

alemmilla tasoilla päätökset jakaantuvat edelleen pienempiin hierarkkisiin osiin. Tär

keämmät alempien tasojen päätökset ovat alihankintavastuiden jako, urakkahinnan

maksuperuste, tarjousten hankintatapa, ostettavat rakennuttamis- ja projektinjohtopal- 

velut, suunnitelma-asiakirjat ja yksittäiset urakkaehdot. (kuva 2-5)57

Suunnitteluvastuu

Ï—S" --- S
Osapäätökset

Alihankintavastuu

T
S—T" H-----4

Osapäätökset

Urakkahinnan maksuperuste

?—T" T—4

Osapäätökset

Osapäätökset

Suunnitelma-asiakirjat

л—з:
V-----S"

Osapäätökset

Yksittäiset urakkaehdot

Kuva 2-5. Hankemuodon ominaisuuksia kuvaavat rakennuttajan ostopää
tökset. (Lähde: Pernu: Talonrakennuksen hankemuotojen kuvaus. Lisensi
aatintyö, TKK /Rakentamistalous, Espoo 1998, s. 12.)

Pernu (1998) s.tl-13.
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Jos tilaajan ja urakoitsijan välisen vastuunjaon tarkastelua laajennetaan urakkamuo- 

toihin sisältyvän suoritusvelvollisuuden laajuuden ulkopuolelle, puhutaan erilaisista 

toteutusmuodoista (Kuva 2-6).58 Toteutusmuodon valinta määrittelee tilaajan kannalta 

rakennuksen ja siihen liittyvien rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden 

hankintatavan. Se sisältää siten edellä mainittujen palveluiden toteuttajien valinnat,

hinnanmääritystavat, pääsopimussuhteet ja vastuunjaon.59 Hankkeen toteutusmuodon 

valinnalla tilaaja samalla kiinnittää lukuisia hankeprosessiin liittyviä osatekijöitä. 

Tästä johtuen tämä polun valinta on tehtävä aivan alussa ja tilaajan on jatkossa orga

nisoitava projektinsa tekemänsä valinnan mukaan.60

TOTEUTUSMUODOT

0 KANNATTAVUUSSUUN- 
NITTELU JA RAHOITUS

1 HANKESUUNNITTELU

2 LUONNOSSUUNNITTELU

3 TOTEUTUSSUUNNITTELU

4 PROJEKTINJOHTO

RAHOITUKSEN SIS. |
TOTEUTUSMUODOT ¡

TONTINLUOVUTUS-

KILPAILU

SUUNNITTELE JA I
RAKENNA -MUODOT |

PAAURAKKA-
MUODOT

OSAURAKKA-
MUODOT

Kuva 2-6. Periaatekuva vastuunjaosta eri toteutusmuodoissa. (Lähde: Peltonen, Kiiras 
( 1998) Tilaaian riskit eri toteutusmuodoissa, s. 17. )

58 Seppälä (1996) s.3 

” Pekkanen (1998) s. 15 

" Nurminen (19979 s.6
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Toteutusmuotoon liittyviä päätöksiä ovat rakennuttajan periaateratkaisuja siitä, mitkä

hankinnat se suorittaa itse ja mitkä hankkii ulkopuolisena palveluina. Sen jälkeen 

päätetään hankitaanko suunnittelu ja rakentaminen yhtenä kokonaisuutena vai erik

seen ja hankitaanko rakennustyöt yhtenä kokonaisuutena vai erikseen. Tehtyään nämä 

periaateratkaisut tilaaja siirtyy tarkemmin tarkastelemaan hankkeen ominaisuuksia, 

tilaajan hankkeelle asettamia vaatimuksia, omia resursseja ja vallitsevaa suhdanneym- 

päristöä 61

2.2.4 Hankemuodon valinta

Pekkasen tutkimuksen mukaan kannattavat liike- ja teollisuuden toimitilojen tilaajat 

projektinjohtototeutusta ja SR -mallia eniten asiakaslähtöisinä malleina. Asiakasläh

töisyys määritellään muun muassa joustavuutena hankkeen toteutuksessa ja mahdolli

suutena muuttaa suunnitelmaratkaisuja työn aikana.62

Tilaajan rooli ja tehtävät painottuvat eri ajanjaksoille ja erilaisina eri toteutusmuodois

sa. Toisaalta tilaajan resurssit ja halut ohjata hanketta sekä rakennettavat kohteet 

vaihtelevat suuresti. Näiden ohjaushalujen ja tarpeiden sekä toteutusmuotojen tarjo

amin mahdollisuuksien onnistunut yhteensovittaminen on edellytyksenä kaikkia osa

puolia tyydyttävälle hankeprosessille. Mikäli toteutusmuoto ei täytä tilaajan vaatimuk

sia hankkeen ohjausmahdollisuuden, vaivattomuuden tai muun vastaavan ominaisuu

den suhteen, ei sitä tulla käyttämään vaikka sillä jotain hyviä ominaisuuksia olisikin.63

Päätöksenteon vieminen mahdollisimman lähelle asiakasta on edellytyksenä sille, että 

yritys voi toimia asiakaslähtöisesti. Mitä useamman osapuolen kautta asiakkaan tar-

Pekkanen (1998) s. 15-16

Pekkanen (1998) s.70

Pekkanen (1998) s.45
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peet välittyvät suunnittelijoille tai urakoitsijoille, sitä pidempi on tiedonsiirron ketju.

Ketjun pidentyessä ja yhteistyön hajaantuessa mahdollisuudet asiakaslähtöisyyteen 

vähenevät.64

Kokonaisurakassa rakennuttaja esittää tarpeensa ja vaatimuksensa suunnittelijalle, 

joka on yleensä palkattu konsulttisuhteeseen. Rakennuttaja ja suunnittelijat laativat 

yhteistyössä tarjouspyynnön, jonka perusteella urakoitsijat hinnoittelevat rakennus

työn. Tiedonsiirtoketju rakennuttajalta varsinaiseen työn suorittajaan tai toimittajaan 

on pitkä ja suora yhteys puuttuu täysin. Ongelmana on myös, että kaikki suunnitelmat 

yksityiskohdat mukaan lukien on esitettävä tarjouspyynnön suunnitelma-asiakirjoina. 

Rakennushankkeen tilaaja tiedostaa usein varsin myöhään osan tarpeistaan, mistä ai

heutuu suunnitelmiin muutoksia. Lisäksi suuri osa tarjolla olevista vaihtoehdoista jää 

käyttämättä. Jaettu urakka toimii tiedonsiirron näkökulmasta kuten kokonaisurakka, 

mutta sivu-urakat hankkii rakennuttaja. 65 Tässä toteutusmuodoissa suunnittelijat ja 

urakoitsijat tekevät keskeisimmän osan työstään ajallisesti etäällä toisistaan. Kun ura

koitsijat kiinnittyvät hankkeeseen ja laativat omia tuotantosuunnitelmiaan -jolloin 

heille syntyy valmius esittää kysymyksiä ja omia vaihtoehtoisia suunnitelmiaan - ovat 

suunnittelijat jo oman työnsä loppuvaiheessa eivätkä suunnitelmamuutokset ole enää 

mahdollisia. Tämän seurauksena jää hankkeeseen osallistuvien tietämyksen ja koke

muksen hyödyntäminen vajavaiseksi. 66

Osaurakoinnista rakennuttamisesta vastaa hankekohtainen projektinjohto- 

organisaatio. Projektinjohto-rakentamiselle tyypillistä on suunnittelun ohjaus ja joh

taminen yhteistyössä rakennuttajan ja projektinjohtajan kesken limittäin hankintojen 

kilpailuttamisen ja rakentamisen kanssa. Rakennuttajan mahdollisuus osallistua hank

keen ohjaukseen koko projektin ajan on hyvä. Tiedonsiirrossa ei ole välivaiheita ja

Pernu (1998) s. 35

Pernu (1998) s. 36

Pekkanen (1998) s.40
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hankemuoto tukee yhteistyön tekemistä. Osaurakointi mahdollistaa suunnittelun ja 

toteutuksen limittyessä pidemmän ajan hankintatoimelle. Suunnitelmia ja hankintoja 

kehitetään jatkuvasti ja käyttäjälle keskeiset päätökset voidaan siirtää myöhemmäk

si.67

Suunnittelun sisältävissä urakoissa ero kilpailun tavoitteessa aiheuttaa myös eron 

tiedonsiirtoketjussa. Laatukilpailussa suunnittelijoiden mahdollisuus vaikuttaa kilpai

lun tulokseen on yhdenvertainen urakoitsijan kanssa. Tieto rakennushankkeelle ase

tetuista vaatimuksista kulkee tarjousryhmän kautta alihankkijoille. Urakkamuoto tar

joaa mahdollisuuden tarjousryhmälle toimia verkkona, johon myös alihankkijat voivat 

liittyä. KVR -urakassa suunnitteluratkaisun asemalle tarjouksessa on vähemmän mer

kitystä, koska edullisuuskilpailussa ratkaisun hinta on usein painottunut laadun sijaan.

Kummassakin suunnittelun sisältävässä urakkamuodossa on puutteena rakennuttajan 

heikot mahdollisuudet osallistua hankintoja koskevaan päätöksentekoon, mutta etuna 

on tiedonsiirto vain yhdelle sopimuskumppanille.68

2.2.5 Kaksivaiheinen päätöksenteko suunnitteluvaiheessa

Suunnitteluvaiheen joustavuutta parannetaan jakamalla päätöksenteko kaksivaiheisek

si, jolloin suunnitteluratkaisusta voidaan päättää mahdollisimman myöhäisessä vai

heessa. Periaatteena on tehdä päätökset oikea-aikaisesti ja antaa päätösvalta sille, jon

ka toimintaan päätös lähimmin vaikuttaa.

Rakennusjärjestelmät jaetaan vaiheittaisessa päätöksentekomallissa ’perusosaan’ ja 

’sisävarustukseen’. Mitä pidemmälle perusosan ja sisävarustuksen järjestelmät voi-

67 Pernu (1998) s.38.

M Pernu (1998) s.40-41
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daan rakentamisprosessia toisistaan erottaa, sitä lähemmäs sisäänmuuttoa käyttäjän

päätökset voidaan siirtää.69

Avoimessa rakentamisessa päätökset perusosasta kuuluvat rakennuttajalle ja sisäva- 

rustuksesta käyttäjälle. Käyttäjä voi halutessaan osallistua perusosan suunnitteluun. 

Avoin rakennusjärjestelmä on sovitettavissa erilaisiin olosuhteisiin sekä tilaohjelmiin 

ja sen osat ovat yhdistettävissä vapaasti keskenään sekä toisiin rakennusjärjestelmiin. 

Pyrkimyksenä on asetelma, jossa ylempi taso muodostaa kehyksen seuraavan tason 

ratkaisuille, mutta jättää samalla niiden sisällön avoimeksi. Muutokset alemman tason 

osissa eivät silloin aiheuta muutoksia ylemmän tason osiin.

Perusosan suunnitteluperiaatteena on taata rakennuksen käyttökelpoisuus erilaisten 

toimitilojen toteuttamisessa ja sen säilyminen jatkossa. Sen suunnittelussa tavoitellaan 

tilankäytön tehokkuutta ja kustannustehokkuus silmälläpitäen ohjelmallista avoi

muutta sekä ennakointia tulevaisuuden tilatarpeisiin.

Sen osia ovat mm.

- Perustukset
- Runkojärjestelmä
- Julkisivujärjestelmä
- Rakennuksen liikennetiloja palvelevat rakenteet

Koko rakennusta palvelevat laiteosat ja järjestelmien syöttö jokaiseen potentiaali
seen tilayksikköön (esim. pystynousut)
Liitososat ja koneosat ’perusosan ja ’sisävarustuksen’ laitejärjestelmien välillä 
Välittävät järjestelmät (esim. systemaattisesti sijoitettuja sähköjärjestelmän tai 
viemäriverkoston osia joilla varaudutaan erillisiin pohjaratkaisuihin tilassa)70

Sisärakennusjärjestelmiä suunniteltaessa pyritään ratkaisuihin, jotka mahdollistavat 

laajan vaihtoehtojen valikoiman, komponenttien helpon kuljetettavuuden, asennetta-

M Tiuri (1997)s.91

70 Tiuri (1997) s. 86
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vuuden ja mahdollisuuden uudelleenkäyttöön. Sisäosaan voidaan lukea toimitilan ti-

lajärjestelmä ja tilaa täydentävät järjestelmät ja rakenteet toimitilassa:

I Tilajärjestelmä 

Tilojen

• jakautuminen eri toimintojen kesken
• väliset yhteydet
• rajaamisen tapa ja akustiset ominaisuudet
• sijoittaminen eri ilmansuuntiin ja näkymiin
• liittyminen toimitilan ulkotiloihin
• avautuminen ja aukotus ja
• ulkotilojen suojaisuus.

Sisärakennusjärjestelmä koostuu valikoimasta vaihtoehtoisia ja toisiinsa liitettäviä 

valmisosia, joita yhdistelemällä voidaan muodostaa sisätilat. Järjestelmien tavoitelta

via ominaisuuksia ovat laaja vaihtoehtojen valikoima, komponenttien helppo kuljetet

tavuus, asennettavuus ja mahdollisuus uudelleenkäyttöön.

П Täydentävät rakenteet ja järjestelmät ovat

• tiloja vaaka- ja pystysuorassa jakavat, rajaavat ja kulkua säätelevät osat (väliseinät, 

väliovet yms.)

• julkisivuvyöhykettä täydentävät osat
• laitejärjestelmien putkivedot jajohdotukset tilan sisäpuolella
• kiinteät kalusteet asunnon sisällä ja
• pintamateriaalit.71

Muutos- ja lisätöiden hallintavälineitä ovat suunnitteluvaiheen vaihtoehtoiset suunnit

teluratkaisut, päätöksentekopisteet ja mallikatselmukset. Päätöksenteon puitteet muo

dostuvat käyttäjien tarpeiden ja kustannus-, aika- sekä laatutason perusteella.72

71 Tiuri (1997) s.87

72 Tanhuanpää, Pere (1998) s. xx
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2.3 Asiakastyytyväisyys, sen muodostuminen ja mittaaminen

2.3.1 Mitä asiakastyytyväisyys on?

Kotler määrittelee asiakastyytyväisyyden nautinnon tai pettymyksen tunteena, jota 

asiakas kokee verrattuaan kulutustapahtuman jälkeen kokemuksia odotuksiinsa pal

velun Asiakkaan tyytyväisyys tarkoittaa positiivista tunnereaktiota palvelukokemuk-
73seen.

Tyytyväinen asiakas käyttää todennäköisesti palvelua uudelleen tai ainakin kertoo 

saamastaan hyvästä palvelusta myös sidosryhmilleen, kollegoilleen, perheelleen ja 

ystävilleen toimien siten palvelun markkinoijana.* 74Tyytyväisyyttä pidetään tämänhet

kisen näkemyksen mukaan palvelun laatua laajempana käsitteenä. Laatukokemuksen 

lisäksi tyytyväisyyteen vaikuttavat palvelun tuotteiden laatu, hinta, tilannetekijät ja 

asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet.75 Kuluttaja arvioi saamaansa palvelua myös 

sen perusteella, mikä palvelun arvo eli hyödyllisyys on hänelle. Palvelukokemusta ja 

sen laatua, asiakkaan saamaa arvoa ja tyytyväisyyttä ovat muokkaamassa vuorovai

kutustilanteet palveluorganisaation henkilöstön kanssa, palveluympäristön organisaa

tion imago ja palvelusta peritty hinta.76

Tyytyväisyys ei sinänsä kuvasta asiakkaan kokemusta tuotteesta tai palvelusta. Huo

not kokemukset eivät välttämättä tee asiakkaasta vähemmän tyytyväisiä, esimerkiksi 

jos asiakkaan odotukset olivat vähäiset. Asiakastyytyväisyys olisikin nähtävä toimin

tojen ketjuna eikä päämääränä. Jokaisen yrityksen päämäärä on olla kannattava ja pa

ras keino siihen on asiakkaiden tyytyväisyyden varmistaminen. Asiakastyytyväisyys

Kotler (1997) s.40

74 Wilkie (1994) s.541

75 Zeitmahl, Bitner (1996) s. 123

74 Ylikoski (1997) s. 104
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on herkästi muuttuva monitahoinen asenne; se on muovautunut vähitellen niistä tois

tuvista yrityksen tuotteista ja palveluista, joita asiakas on kokeillut tai saanut suu- 

sanallista tietoa. Yritys voi vaikuttaa siihen suorimmin kytkemällä asiakkaan toimin

tansa osaksi liiketoiminnan kaikilla tasoilla. Juuri tämä osallisuus on prosessi, josta 

asiakastyytyväisyys syntyy.77

Asiakasta kiinnostaa enemmän tarpeiden ja vaatimusten täyttyminen kuin organisaati

on sisäinen toiminta. Asiakkaat haluavat toiminnan tuloksia: ” hyvää, halvalla ja he

ti”.78 Palvelun keskeiseksi mittariksi kannattaa hyväksyä asiakkaan subjektiivinen 

mielipide palvelun laadusta. Mielipide muodostuu ennakko-odotusten ja kokemusten 

välisestä suhteesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna palvelun laatu voidaan jakaa 

tekniseen laatuun (mitä- laatu) ja toiminnalliseen laatuun (miten- laatu) (kuva 2-7). 

Tekninen laatu tarkoittaa palvelun ydinsisältöä ja ”teknistä” osaamista. Toiminnalli

nen laatu tarkoittaa sitä miten palvelut tuotetaan, niiden tyyliä tai tapaa. Lopuksi asia

kas tarkastelee laatua imagoulottuvuuden läpi. Myönteisen mielikuvan avulla voi 

asiakas antaa pienet virheet anteeksi. Mielikuvan ollessa kielteinen, pienetkin virheet 

tuntuvat anteeksiantamattoman suurilta; huono imago saa todellisuuden näyttämään 

huonommalta, kuin se on.79

Asiakastyytyväisyys -viisi myyttiä. Yritystalous 6/97

78 Lillark (1990) S.79

”Sipilä(1996) s.215
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tOETTU KOKONAISLAA'
Odotettu laatu Koettu laatu

IMAGO
MARKKINAVIESTINTÄ 
SUUSANALLINEN VIESTINTÄ 
ASIAKKAAN TARPEET

IMAGO

MITÄ?
Tekninen

laatu

MITEN?
Toiminnallinen

laatu

Kuva 2-7. Asiakkaan kokema kokonaislaatu (Lähde: Grönroos: Nyt kilpaillaan pal
veluilla (1990) s. 66)

Palvelujen ominaisuuksien johdosta kuluttaja arvioi suuren joukon palveluun liittyviä 

tekijöitä ja toimintoja kun hän yrittää muodostaa itselleen kuvaa palvelun laadusta, eli 

palvelun kyvystä täyttää hänen odotuksensa ja toiveensa. Tuotannon ja kulutuksen 

välinen kontaktipinnan perusteella monet laatuun vaikuttavat tekijät ja toiminnot tule

vat kuulumaan yhteen palveluyrityksen tuotantoresurssien ja tuotantoprosessin kanssa. 

Jos yrityksellä ei ole teknisiä etuja kilpailijoihin nähden tai jos kilpailijat voivat välit

tömästi esittää samanlaisia teknisiä ratkaisuja, teknisellä laadulla on vaikeampi kil

pailla. Sitä vastoin voidaan helpommin luoda kilpailuetuja paremman toiminnallisen 

laadun kehittämisellä ja onnistua irrottautumaan kilpailijoista pitemmällä tähtäimel

lä.80

Asiantuntijapalvelulta tarjoavan yrityksen jatkuvalle kehittymiselle on tärkeää tietää 

yrityksen asiakkaiden, asiakkaiden asiakkaiden sekä eri sidosryhmäosapuolten mieli

piteet sekä tarjotun palvelun teknisistä että toiminnallisesta laadusta. Teknillisellä laa-

" Grönroos. ( 1987)s.88-89
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dulla tarkoitetaan lopputuotteen laatutasoa. Toiminnallinen laatu heijastuu virheettö

myytenä tavaran ja palvelun tuotantoprosessissa.81 Palvelun laatua arvioidessa asiakas 

muodostaa käsityksen seuraavista laadun ulottuvuuksista (kuva 2-8)82:

Reagointia! ttius

Palveluympäristö

Luotettavuus

Lopputuotteen laatu

Palvelun laatu Ympäristötekijät

YksilötekijätHinta

tyytyväisyys
Asiakas-

Empatia:
- saavutettavuus
- viestintä
- asiakkaan ymmärtäminen

Palveluvarmuus:
- pätevyys
- kohteliaisuus
- uskottavuus
- turvallisuus

Kuva 2-8. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys. (Sovellettu lähteestä: Zeitmahl, Bit
ner (1996) s. 123)

Asiakkaan odotukset muodostuvat monen tekijän pohjalta. Yksilötekijöillä tarkoite

taan asiakkaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, ympäristötekijällä sidosryhmistä tule

via vaikutteita (esim. kokemukset kilpailijoista). Palvelun hinta vaikuttaa odotuksiin 

palvelun tasosta. Asiakas odottaa palvelulta enemmän, kun palvelun hinta on korkea.

1 Viljainmaa (1996) s. 15

*' Parasuman, Zeitmahl ja Berry (1988) SERQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceeptions 

of service quality. Journal of Retailing 64:1.
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1. Luotettavuus tarkoittaa palvelusuorituksen johdonmukaisuutta ja vastuulli

suutta. Palvelun tuottaja suorittaa palvelun oikein heti ensimmäisellä kerralla ja 

pitää lupauksensa.

2. Reagointialttius tarkoittaa henkilöstön valmiutta ja halukkuutta palvella asi

akkaita.

3. Pätevyys tarkoittaa, että tuottajalla on tarvittavat tiedot palvelun suoritukseen.

4. Saavutettavuus merkitsee helppoa yhteydenottoa. Palveluyritykseen saa hel

posti kontaktin puhelimitse, eivätkä linjat ole varattuja.

5. Empatia pitää sisällään huomaavaisen ja asiakasta arvostavan toiminnan. Jopa 

henkilöstön pukeutuminen ja ulkoinen olemus viestivät kuluttajalle asiakkaan ar

vostamisesta.

6. Viestintä palvelun laatutekijänä tarkoittaa sitä, että asiakkaille puhutaan sellaista 

kieltä, jota hän ymmärtää. Viestintä sopeutetaan erilaisiksi eri asiakasryhmille. 

Esimerkiksi palvelua ensimmäistä kertaa käyttävälle joudutaan selittämään asioita 

perusteellisimmin kuin vakioasiakkaille. Palvelun mahdollisten muutosten vaiku

tuksesta hintaan tulee kertoa. Viestinnän avulla asiakas vakuutetaan siitä, että hä

nen asiansa tulee hoidetuksi.

7. uskottavuus merkitsee sitä, että asiakas voi luottaa siihen, että yritys rehellisesti 

ajaa asiakkaan etua. Siihen vaikuttaa yrityksen nimi, maine ja asiakaspalveluhen- 

kilöstön persoonallisuus sekä tapa, jolla palveluja myydään asiakkaille.

8. Turvallisuus merkitsee, että palveluun ei liity fyysisiä tai taloudellisia riskejä. 

Myös palvelun luottamuksellisuus on osa palvelun turvallisuutta.

9. Asiakkaan tunteminen /ymmärtäminen tarkoittaa pyrkimystä asiakkaan tar

peiden ymmärtämiseen. Tähän kuuluu asiakkaan erityistarpeiden selvittäminen ja 

asiakkaiden huomioiminen yksilöinä. Vanha asiakas ilahtuu kun henkilöstö osoit

taa tuntevansa hänet.
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10. Palveluympäristö sisältää palveluun liittyvät konkreettiset asiat, ’näkyvät to

disteet’ palvelusta. Asiakkaan näkeviä asioita ovat tilat, toimitilojen siisteys, ko

neet, laitteet, asiakirjat, henkilöstön olemus ja muut yrityksen asiakkaat.

Pätevyys ja uskottavuus liittyvät palvelussa siihen, mitä asiakas palvelun tuloksena 

saa. Uskottavuus liittyy organisaation imagoon. Asiakas arvioi saamaansa palvelua 

myös sen perusteella, mikä on palvelun arvo hänelle. Asiakkaan saama arvo määritel

lään asiakkaan kokonaisarvon ja kokonaiskustannusten erotuksen perusteella. Palve

lun arvolla tarkoitetaan palvelun hyödyllisyyttä asiakkaalle. Tilaaja vertaa sitä mitä 

hän on antanut siihen mitä hän on saanut.83

2.3.2 Suoran palautteen järjestelmä

Tietojen hallinnassa avoimuusperiaate kulminoituu asiakkuuteen liittyvien tietojen 

saatavuuteen. Tietojen jakamisen esteet asiakkaan ja yrityksen välillä tulee poistaa ja 

toisaalta tulee huolehtia siitä, että asiakkuuden kehittymiseen liittyvä tieto siirtyy yri

tyksen sisällä. Tulee välttää tilannetta, jossa ”myynti myy” ja ”tuotanto tuottaa”, sillä 

asiakkaiden näkökulmasta myynti lupaa ja tuotanto lunastaa lupaukset. Funktioiden 

välinen tiedonsiirto on usein ongelmallista, koska tietojen jalostamista muille funkti

oille ei pidetä tärkeänä. Tästä syntyy informaatiokatkoksia ja asiakas unohtuu matkan 

varrella.84

Asiakkuus-salkkuja voidaan hoitaa tiimeillä, jotka keräävät omasta asiakkuussalkus- 

taan asiakkaiden näkemyksiä ja kehittävät asiakkuusstrategioita. Tavoitteena tulee olla 

tietojen hallinta siten, että kaikki asiakkaiden kanssa tapahtuva tietojen vaihdanta saa

da rekisteröidyksi (kuva 2-9).

Ylikoski (1997) s. 102

84 Storbacka, Lehtinen (1997) s.151-152
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Tuotanto Markkinointi
ABIAKASNÄKEMYKSET

GASIAKKUUS STRATEGIOIDEM KEh IITÄMINEN

JAP
Myynti 

ALAUTTEET

Asiakkuussalkut

Kuva 2-9. Asiakkuustietojen lähtökohtana on tiedon vapaa siirtyminen funktioiden 
välillä. Asiakkaan näkemyksiä kerätään ja kehitetään uusia asiakkuusstrategioita. 
(lähde: Storbacka, Lehtinen: Asiakkaan armoilla vai asiakkaan ehdoilla ?(1997) s. 
152)

2.3.2.1 Suora palaute talonrakennushankkeessa

Eri rakentamisen vaiheisiin liittyen rutiinien yhteydessä kertyy suuri määrä kokemuk

sia ja palautetietoa hankkeen kulusta ja rakennuksen laadusta. Näitä rutiineja on suun

nitteluvaiheessa suunnittelukokoukset, rakentamisvaiheessa työmaakokoukset ja -kat

selmukset sekä vastaanottotarkastus ja käyttövaiheessa takuutarkastukset. Käyttöorga- 

nisaatiolla on omat rutiininsa, josta ei kulje tietoja hankeorganisaatiolle. Systemaatti

sessa tiedonkeruu tiedon keräämisen hoitaa vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö pyytää pa

lautetta käyttäjältä, kiinteistönhoidolta ja hankeorganisaation vastaavilta mestareilta ja 

valvojilta.85

Asiakkaan tekemät reklamaatiot on käsiteltävä mahdollisimman nopeasti. Reklamaa

tion vastaanottaja vastaa aina reklamaation kirjaamisesta ja tiedon toimittamisesta ky

seisestä asiasta vastaavalle henkilölle, esimerkiksi hankkeen vetäjälle. Reklamaation

85 Törmänen (1993) s. 17-18
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kohteen vastuuhenkilö huolehtii vastauksen lähettämisestä reklamoijalle sekä rekla

maation syyn ja tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toimittamisesta. Vastuuhenkilö 

toimittaa laatimansa reklamaatioraportin myös esimiehelleen sekä yrityksen laatuvas- 

taavalle. Laatuvastaava vastaa sovittujen korjaavien toimintojen seurannasta sekä ra

portoinnista yrityksen johdolle. Yritykseen saapuvien reklamaatioiden yhdenmukai

sella käsittelyllä varmistetaan, että:86

• Reklamoija saa asianmukaisen vastauksen kohtuullisessa ajassa
• Mahdollisen reklamaation syyn korjaamiseen ryhdytään välittömästi
• Saatua palautetta käytetään laatujärjestelmän kehittämisessä sekä reklamaation 

uusiutumisen ennaltaehkäisemisessä

Muita lähteitä suoralle palautteelle on itsekontrollipalautteet eli poikkeamaraportit ja 

auditoinnit ja johdon katselmukset. Palautteen tehokas hyödyntäminen edellyttää toi

mivaa järjestelmää, joka koostuu systemaattisesta tiedonkeruusta, ongelmien tunnis

tamisesta ja ensiavusta, ongelmien syyn analysoinnista ja syyn poistosta. Helposti ra

joitutaan vain ensiapuun eli ongelman oireiden poistamiseen, minkä takia ongelmat 

toistuvat yhä uudelleen. Tiedon raportoinnin ja kirjaamisen lisäksi palautejärjestel

mään koottua materiaalia tulee käyttää ongelmien etsimiseen ja ratkaisemiseen.87

2.3.2.2 Asiakastyytyväisyystutkimus

Asiakastyytyväisyystutkimuksissa on kaksi tasoa, operatiivinen ja strateginen. Opera

tiivisiin tutkimuksiin kuuluvat 'perus-asiakastyytyväisyysmittaukset’, jotka palvelevat 

asiakkaasta vastuussa olevaa henkilöä parantamaan toimintaansa palveluprosessissa. 

Ongelma on että palaute auttaa vastuuhenkilöä parantamaan toimintaansa, mutta tietoa 

kehitysehdotuksista ei voi hyödyntää koko yrityksen kattavasti. Nämä tutkimukset 

voidaan tehdä lomaketyyppisillä tutkimuksella.

86 Rakli. Rakennuttamisen laatujärjestelmä. Kohta “ laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito” (1993) s. 9.
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Strategisen asiakastyytyväisyyden taso pyrkii selvittämään tulevaisuuden tarpeita, eli 

miten yritys voisi jatkossa säilyttää kilpailukykynsä. Strateginen tutkimus edellyttää 

paneutumista asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja tunnetason asiakastyytyväi

syyteen. Ongelmakenttänä on lähinnä tulevaisuuden odotusten selvittäminen. Haas

tattelututkimus on markkinatutkimuksen lisäksi tärkeä osa strategista tutkimusta. 

Strategisella tutkimuksella voidaan kartoittaa alueet, joiden kehittämistä tulee jatkossa 

kehittää ja tiedustella asiakkaan mielipidettä kehittymisestä. Strateginen tutkimus voi 

toimia tukena testaamaan operatiivisen lomakekyselyn aiheiden ajankohtaisuutta.87 88

Asiakastyytyväisyyden parantaminen ei ole yhtä suoraviivainen toimenpide kuin mikä 

tahansa yrityksen ongelma, kuten esimerkiksi käteisvarojen puute, varastomääriin 

liittyvät ongelmat tai tuotantoviive. Koska asiakastyytyväisyyttä mitataan tavallisesti 

numeroilla saattaa johdolle tulla käsitys, että numerot antavat yhtä objektiivisen ku

van asiakastyytyväisyydestä kuten esimerkiksi tuotantomääriä kuvaavat luvut. Tämän 

seurauksena voidaan päätyä virheelliseen johtopäätökseen, että asiakastyytyväisyyden 

parantamiseen riittää numeroiden vuosittainen kohottaminen.1'0

Storbackan ja Lehtisen mukaan asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen käytettävät työ

välineet ovat huonoja. Tekemällä perinteisiä markkinointitutkimuksia saadaan selville 

keskimääräisten asiakkaiden näkemyksiä. Tällöin helposti jää havaitsematta asiakkaan 

tilanne, joka voisi johdattaa yritystä uusien mahdollisuuksien ääreen. Tutustumalla 

asiakkaiden tilanteeseen syvällisesti voidaan päätellä tarjolla olevia uusia mahdolli

suuksia. Yrityksen pitää myös muistaa, että ei voi elää pelkästään tunnistamalla asiak

kaiden nykyisiä tarpeita ja tunnistamalla niitä. Yrityksen tulee myös muuttaa asiak

87 vrt. Viljainmaa (1996) s.21-26.

88 Kehitysjohtaja Tuula Pääkkönen Tampereen Markkinatieto OY:stä. Esitelmä SFS-seminaarissa 15.4.1998 

’Asiakastyytyväisyyden selvittäminen ja hyödyntäminen’.

84 Rosenberg (1997) s.65
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kaiden käsityksiä heidän omista tarpeistaan. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että asiak

kaalle tarjotaan uusia tapoja tuottaa arvoa itselleen.40

Rosenberg korostaa artikkelissaan, että asiakastyytyväisyysmittaukset yleensä va

kiintuvat tietylle tasolle ja niiden merkitys organisaation kehittämistyökaluna menet

tää ajanmittaan merkitystä. Yleisimmin käytettävät arvosteluasteikot antavat vastaa

jille valmiiksi rajatun arvoasteikon, jota he eivät silti käytä kokonaan hyväkseen. 

Useimmissa arvosteluasteikoissa ilmenee tiettyä vastausten vinoutumista: niillä on 

taipumus painottua keskivälille ja ääripäihin tai kautta linjan korkeisiin tai alhaisiin 

arvosanoihin. Tällaisten vastausten ryhmittymisestä arvosteluasteikon yläpäähään 

syntyy kolmenlaisia ongelmia

1. Erottelu asteikon ylläpäässä on vaikeaa suurimman osan vastauksista sijoit
tuessa sinne. Tämä tekee entistä vaikeammaksi selvittää korkeiden arvojen välisiä 
muutoksia.

2. Jakauman vinoutuminen antaa tuloksesta harhaanjohtavan keskiarvon. Sen
muodostumiseen vaikuttavat tällöin eniten ne muutamat vastaajat, jotka ovat anta
neet äärimmäisen alhaisia pisteitä. Tässä tapauksessa mediaani lieneekin koko- 
naisotoksen kannalta keskiarvoa parempi mittari.

3. Useimmat vastaajat eivät käytä hyväkseen koko asteikkoa.

Tosiasiassa asiakastyytyväisyys on psykologiaan perustuva asenne eikä konkreettinen 

tosiasia, joten sitä voidaan tarkastella ainoastaan epäsuorasti kysymällä asiakkaan 

mielipiteitä tai tarkkailemalle heidän käytöstään.91

Kun halutaan saavuttaa omaleimainen asema suhteessa kilpailijoihin tarvitaan tietoa 

asiakkaan mielipiteistä, arvostuksista ja vaatimuksista. 92 Haastattelututkimuksen etu

” Storbacka, Lehtinen (1997) s.28-29

41 Rosenberg (1997) s. 65-68 

” Kärkkäinen et ai. (1995) Kansio A2 s. 11
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muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on henkilökohtaisessa kontaktissa, jonka 

ansiosta kanssakäyminen on suoraa ja vuorovaikutteista. Haastattelut antavat arvo

kasta tuntumaa asiakkaan vaatimuksiin ja kilpailutilanteeseen.93

Kehitysprosessien aikana huomataan usein puutteita asiakkaita koskevassa todellises

sa tietämyksessä. Haastattelulla tehtävä asiakastarvekartoitus on oleellinen ja elintär

keä osa tuloksellista tuotekehitystä, sillä uusien teknisten mahdollisuuksien arvioimi

seksi tarvitaan lisää tietoa asiakkaiden mielipiteistä. Se tuottaa tuotekehittämisen to

teuttamiseksi tarvittavaa tietoa asiakkaasta, ja saavutetut tulokset saattavat antaa ai

heen kokonaan uusien tuotekehitysprojektien käynnistämiselle. Asiantuntijayrityksen 

ikuinen ristiriita on, miten yhdistää asiakaskeskeisyys ja osaamis-ja teknologiakeskei- 

syys. Puhutaan Market puli- tuotteista ja technology push tuotteista.94 Kuvassa 2-10 

on verrattu symbolisesti suunnittelija- ja asiakaslähtöisen tuotekehityksen lopputulos

ta.

Kuva 2-10. Suunnittelijalähtöinen tuotekehitys voi osua tärkeisiin asiakkaan tarpeisiin, 
mutta se saattaa myös johtaa harhaan. Varmemmin osutaan oikeaan, kun jo ennen 
tuotekehitystä selvitetään asiakkaan tarpeet ja luodaan kuva siitä, mitkä tarpeet ovat 
tärkeimpiä. (Lähde: Kärkkäinen et a. Asiakastarpeista tuotteiksi. Kansio A 1.(1995) s.4)

” Kärkkäinen et ai. (1995) Kansio B3 s.l

M Sipilä (1995) s.51
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2.4 Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen

Tuotteistaminen parantaa tehokkuutta monella tavalla. Se parantaa kehitystyön tehok

kuutta antamalla sille selkeät tavoitteet ja pakottaa analysoimaan ja systematisoimaan 

toimintaprosesseja, jolloin työvaiheet selkiintyvät ja rationalisoituvat. Lisäksi tuot

teistaminen antaa mahdollisuuksia työnjakoon ja henkilöiden osaamisen parempaan 

hyödyntämiseen, toiminta systematisoituu, toiminnan suunnittelu paranee, kiire vähe

nee, tavoitteet ja laatukriteerit täsmentyvät, koulutus tehostuu, laadunarviointi am- 

mattimaistuu ja asiakkaiden odotukset muodostuvat selkeämmiksi.95

Asiantuntijapalvelujen tuotteistus on työprosessien, menetelmien ja erilaisten tuote- 

puitteiden, ei niinkään ydinsisällön tuotteistamista. Asiakas näkee luonnollisesti saa

mansa tuoteversion, tuotteiden perusmallit ja mahdollisesti niistä tarjottavat paketti- 

kokonaisuudet. Asiakkaalle näkymätöntä toiminnan kehittämistä kutsutaan sisäiseksi 

tuotteistamiseksi. Sisäisessä tuotteistuksessa pyritään varmistamaan, että kerran teh

tyjä asioita ei toisteta uudestaan.96

Asiantuntijapalveluissa ei pidetä työn lopputulosta varsinaisena tuotteena vaan lähinnä 

asiakashyötynä, joka seuraa asiantuntijan panoksesta ja asiakkaan omista ponnistuk

sista. Asiantuntijan työn ja palveluprosessin kuvaaminen on usein vaikeaa, mutta hyö

dyt ovat selkeitä ja konkreettisia. Asiantuntijapalvelutuote on myös kuvaus yhteistyö- 

prosessista palvelujen tuottajan, asiakkaan ja muiden toimittajien kanssa.97

Monelle asiantuntijaorganisaatiolle soveltuva ajattelutapa on nähdä oma tuotetarjous 

tai palvelutarjous kokonaisuutena, jossa on mahdollisimman suuri standardiosa, mo- 

duuliosa ja räätälöity osa. Asiakas lähestyy palvelu räätälöidystä suunnasta ja siten

”Sipilä(1995) s. 18

96 Sipilä (1995) s.47-49

97 Sipilä (1995) s.30-31
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palvelu näyttää räätälöidymmältä kuin se todellisuudessa on. Asiantunti]apalvelutuote 

on mielekästä kuvata prosessina tai toimintakaaviona, jossa selostetaan prosessin vai

heet ja niiden liittyminen toisiinsa (kuva 2-11). Samaan kuvaan voidaan panna ne 

osuudet, jotka odotetaan asiakkaan itse tekevän. Silloin toimintakaavio muodostaa 

pohjan yhteistyölle.98

Tuotteistustuki ja mahdollisuudet käyttää avustavia resursseja

Vaikeasti tuotteistettavissa oleva osaavan asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutusprosessi

Myyntitehtä

vän määritys

Analyysit Johtopäätökset

Vaihtoehdot

Päätökset

Toteutuksen

suunnittelu Tehtävän

määritys

Myynti

Kuva 2-11. Vuorovaikutusprosessi ja tuotteistus asiakassuhteen eri vaiheissa. (Lähde: Si
pilä: Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen (1995) s.74)

Nykyisten palvelujen parantaminen lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeista. Palvelu- 

ajatus eli palveluorganisaation liikeidea ilmaisee, mitä tietyn asiakasryhmän tarpeita 

palveluorganisaatio haluaa tyydyttää sekä millä resursseilla ja miten tämä toteute

taan.99 Kun palveltava asiakassegmentti ja sen tarpeet on tunnistettu, lähdetään kehit

tämään segmentille sopivaa palvelutuotetta. Perusideana on, että asiakas tavoittelee 

ratkaisua johonkin ongelmaansa.100

”Sipilä (1995) s. 69-71

w Normann (1998) s.45-46

100 Ylikoski (1997) s. 114
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Palvelutuotteen kehittäminen etenee kuvan 2-12 mukaisesti. Ensiksi asiakkaiden ta

voittelema hyöty kuvataan palveluajatuksessa. Samalla kun suunnitellaan pal- 

velutarjousta, tulee myös miettiä, miten palvelu toteutuu käytännössä. Palvelutuotteen 

ja sen toteuttamisen suunnittelu joudutaankin toteuttamaan ainakin osittain samanai

kaisesti.101

Asiakkaan tavoittelema hyöty

ilmaistaan ^

Palveluajatuksessa
(mitä hyötyjä palveluorganisaatio tarjoaa; organisaation halu ratkaista 

tiettyjen asiakkaiden ongelmat tietyllä tavalla)

toteutuu

Palvelutarjouksessa (palvelutuote)
(palvelun konkretisointi; palvelutuotteen aineelliset ja aineettomat osat, 

palvelun tuottamisen eri muodot, määrällinen ja laadullinen taso)

edellyttää

Palvelutuotantojärjestelmää
(Ihmiset, laitteet, prosessit, joiden avulla palvelutarjous toteutetaan)

Kuva 2-12 Palvelutuotteen syntyminen käsitteellisesti kuvattuna (Lähde: Ylikoski: 
Unohtuiko asiakas? (1997) s.118. Mukailtuna Cowell (1984) s.100)

2.5 Rakennuspalvelut osana tilatuotetta

Rakennuspalvelujen tuotteistamiselle aiheutuu paineita uusia haasteita asettava kehi

tystrendi ydintoiminnan ulkopuolelle jäävien toimintojen ulkoistaminen. 102 Tuotteis

tamista tarvitaan myös muuntojoustavuuden parantamiseksi kiinteistöissä, joiden

" Ylikoski (1997) s.l 17.
102

http://www.rakli.fi/kp/KTIlr.htm: Kaleva (1998) s.6
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vuokraussyklit lyhenevät ja asiakkaiden

min. 103
toimintojen tarpeet muuttuvat yhä nopeam-

2.5.1 Lähtökohtana asiakkaan liiketoiminta

Näkökulma ja suhtautuminen kiinteistöihin vaihtelee merkittävästi sen mukaan, missä 

roolissa kiinteistöt yhteisössä ovat. Rakentajille ja rakennuttajalle kiinteistöt ovat tuo

tantoprosessin tulos, käyttäjille puolestaan välttämätön osa tuotantoprosessia, tuotan

nontekijä. Sijoittajaorganisaatiolle kiinteistöt ovat yksi sijoituskohde muiden joukossa. 

Sijoituskohteena ne poikkeavat muista sijoitusmuodoista siinä, että niiden hallinta on 

myös itsenäinen liiketoiminta-alue, jonka asiakkaita ovat tilojen käyttäjät.

KIINTEISTÖJEN ROOLI ORGANISAATIOSSA:

1. TUOTANTOPROSESSIN TULOS

2. TUOTANNONTEKIJÄ

3. SIJOITUSMUOTO

4. ITSENÄINEN LIIKETOIMINTA-ALUE

------------------- ► MIKÄ ON ROOLIMME /TAVOITTEEMME

KÖNTEISTÖMARKKINOILLA?

------------------- ► KUNTEISTÖSTRATEGIA

Kuva 2-13. Kiinteistöliiketoiminta pohjautuu sille määriteltyyn strategiaan.
(Lähde : Kaleva, Kiinteistöalan markkinat, strategiat ja johtaminen Suomessa 
(1998) S.8)

Kiinteistöliiketoiminta pohjautuu sille määriteltyyn strategiaan (kuva 2-13). Sijoittaja 

organisaatiossa tämä merkitsee kiinteistösijoitusstrategian, käyttäjäorganisaatiossa

103 http://www.rakli.fi/kp/RAPALloppur.htm: Kaarlehto, Mäkinen (1998) s.7
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toimintastrategian määrittelyä. Tavoitteet määräytyvät sen mukaisesti, onko tilatarpeen

mahdollisimman tarkoituksenmukainen tyydyttäminen, sijoitetun varallisuuden tuot

tojen turvaaminen vai aktiiviselle liiketoiminnalle asettamat kannattavuustavoitteet.

Käyttäjäorganisaatiossa kiinteistöstrategian tavoitteena on tilatarpeen tyydyttäminen 

siten, että tilat ja niihin liittyvät palvelut mahdollisimman hyvin tukevat käyttäjän 

ydinliiketoimintaa. Perustavanlaatuinen päätös on, onko käyttäjän tarpeellista ja kan

nattavaa omistaa tilat itse, vai toteutuvatko tavoitteet tehokkaammin vuokratiloissa 

toimimalla. Yhä useampi organisaatio on havainnut kiinteistöjen omistamisen, ylläpi

don ja siihen liittyvät palvelut oman liiketoimintansa ulkopuolelle jääviksi aluiksi, ja 

siksi ryhtynyt aktiivisesti etsimään uudentyyppisiä ratkaisuja näiden tarpeiden toteut

tamiseksi.104

Kiinteistömarkkinoiden käyttäjille tarjottavat palvelut liittyvät kiinteistöjen käyttöön, 

kehittämiseen ja omistamiseen. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi uudis- ja korja

usrakentaminen, edunvalvonta, viranomaistoimet, rahoitus, markkinointi, välitys, 

vuokraus, arviointi, informaation tuotanto, käyttökoulutus, ylläpito, korjaus sekä kun

nossapito. Jokainen mainituista toiminnoista voidaan jakaa vielä alitoimintoihin. Ra

kennuspalvelut ovat osa kiinteistömarkkinoiden palveluja. Rakennusliikkeet ovat eri

koistuneet toimittamaan erilaisia rakennuspalveluiden paketteja. Laajimmillaan ra

kennusliikkeen tarjoama palvelu sisältää rahoituksen ja tontin hankinnan, markki

noinnin, välityksen, vuokrauksen, viranomaistoiminnot, kiinteistökehityksen, suun- 

nittelunohjauksen, tuotannon ja määräaikaisen vuokravastuun.

Alalla on kehitetty käyttäjille tarjottavia ”tilatuotteita”, joissa käyttäjä tekee yhden so

pimuksen tarvitsemistaan toimitiloista ja palveluista. Laajasti käsitettynä tilatuote si

sältää sijoittajan tarjoaman rahoitusratkaisun, tiloissa tapahtumat toiminnan vaati-

KM http://www.rakli.fi/kp/KTIlr.htm: Kaleva (1998) s.8
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musten mukaiset tilaratkaisut hankintoineen (investointiprosessi) sekä räätälöidyt 

kiinteistöpalvelut tiloissa tapahtuvan toiminnan mukaan (ylläpitopalvelut ja käyttäjä- 

palvelut).

Tilatuotteiden hinnoittelun perusteena on perinteisen mk/m2- hinnoista poiketen 

mk/suorite (ensivaiheessa mk/työpiste), jolloin tuotteen kilpailukyky on todennetta

vissa. Tilatuotteen kehittäminen edellyttää tutkittua tietoa esimerkiksi erilaisten toi

mistotöiden tehokkuudesta erilaisissa tilaratkaisuissa sekä verkottuneita palvelukoko

naisuuksia kiinteistöalalta, joissa rakennuspalvelut sisältyvät kuvissa esitettyihin 

”palveluihin”. Malleissa Ib ja 2 on mukana kokonaisuudesta vastaava riippumaton 

vastuuisännöitsijä, joka kokoaa tilatuotteen.(Kuvat 2-14 ja 2-15)105

Omistajalähtöinen malli 1 a Omlstajalähtölnen malli 1 b

Omistaja

Palvelu

Omistaja

Käyttäjä

Sopimus
Sopimus

Vastuuisännöitsijä

Development-malli 1c

Käyttäjä

Omistaja

Sopimus

Sopimus

Vastuuisännöitsijä

Kuva 2-14 Malleissa 1 aja 1 b käyttäjä solmii sopimuksen omistajan kanssa, joka hankkii ti- 
lantuotteeseen liittyvät palvelut. Mallissa 1c palvelut hankkii vastuuisännöitsijä. (Lähde: 
http://www, rakli. fi/kp/RAPALlrkuvat. h tm. RAPALin kuvaliitteet)

105 http://www.rakli.fi/kp/RAPALlrt.htm RAPAL tiivistelmä s.3
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(2) Management- malli (3) Kokonaishankinta-malll

Omistaja

Palvelu Palvelu

Omistaja

Sopimus Sopimus

Sopimus Sopimus

Palvelun toimittajaVastuuisännöltsijä

(4) Käyttäjälähtöinen malli

Omistaja

Palvelu

Sopimus

Kuva 2-15. Malleissa 2, 3 ja 4 esitetään Management, kokonaishankinta ja käyttäjäläh
töinen malli.(Lähde: http://www.rakli. fi/kp/RAPALlrkuvat.htm. RAPAL. in kuvaliitteet)

2.6 Rakennushankkeen asiakastyytyväisyyden parantaminen

2.6.1 Lisä- ja muutostyöt kriittisenä osaprosessina

Asiakaslähtöisessä toimintamallissa pyritään sopeuttamaan oma toimintatapa asiak

kaan toimintamalliin. Pyrkimyksenä on puuttua osaprosesseihin, joissa tapahtuu kriit

tisiä kohtaamisia palvelussa. 1 ^Tutkimuksen yhtenä alkuolettamuksena oli asiakkaan 

tarpeiden selvittämiseen ja niiden hankeaikaiseen muuttumiseen liittyvät ongelmat. 

Koska rakennushankkeessa on usea määrä osapuolia ja hankkeen joustava eteneminen 

edellyttää toimintojen oikea-aikaista toteuttamista, on tärkeää ennalta ehkäistä myö-

106 Storbacka, Lehtinen (1997) 122-123.
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häisessä vaiheessa uudelleen tekemisestä aiheutuvia häiriöitä. ,107 Rakennuspalvelui-

den osatoiminnoissa lisä- ja muutostöistä aiheutuvat erimielisyydet sopimusosapuo

lien kesken ovat rakennusurakoinnissa tavallisia. Yleiset sopimusehdot antavat rajat ja 

suunnan miten toimia, mutta kaikkiin vastaantuleviin ongelmiin näistä ohjeista ei löy

dy suoraa vastausta, koska erilaisissa urakkamuodoissa on omat erityispiirteensä ja 

suunnitelmien taso on aloitusvaiheessa erilainen.108

Lisätyö on urakoitsijalta tilattu suoritus, joka ei urakkasopimuksen puitteissa kuulunut 

alun perin urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Muutostyö on sopimuksen mukaisten 

suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva suorituksen muutos, lisäys tai vähen

nys. 109Muutostöiden kustannus- ja mahdollinen aikatauluvaikutus on kirjallisesti so

vittava ennen muutostyön aloittamista. Tästä voidaan poiketa, jos lisä- ja muutostyö 

on pieni ja kiireellinen

Lisä ja muutostöiden syntymisen syynä on

• sopimusasiakirjojen ristiriitaisuudet,
• suunnittelun lähtötiedoissa olleet virheellisyydet,
• rakennuttajan haluamat muutokset,
• urakoitsijan ehdottamat muutokset ja
• viranomaisten määräyksistä tehtävät muutokset.

Ristiriitoja asiakirjoihin aiheuttavat saman asian esittäminen useassa eri asiakirjassa, 

asiakirjojen eriaikainen valmistuminen ja se, että asiakirjoja valmistelevat useat eri 

henkilöt. Suunnittelun lähtötiedoissa olleet virheet ovat yleisesti esiintyvä lisä- ja 

muutostyön aihe, joka on esimerkiksi lähtötietovirhe pohjatutkimustiedoissa. Käyttä

jän tarpeiden muutoksista ja lisääntymisestä aiheutuvat rakennuttajan haluamat muu

tokset ovat yleensä kummallekin osapuolelle selvät ja ongelmat syntyvät lähinnä hin

noittelussa. Urakoitsija voi ehdottaa muutoksia suunnitelmiin huomatessaan taloudel-

107 Yleiset sopimusehdot 1998 43§2,3

"l8Soikkeli, Kankainen (1992) s. 73

109 Yleiset sopimusehdot 1998 s. 3
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lisesti tai muusta syystä parempia ratkaisuja. Viranomaisten määräyksistä voi aiheutua

lisä- ja muutostöitä, jos urakka-asiakirjoina olleet sopimuskuvat ovat olleet kesken

eräiset tai tilojen käyttötarkoitus on muuttunut sopimuksen solmimisen jälkeen.110

Lisä- ja muutostöiden vaikutus hankkeen kulkuun eri urakkamuodoissa riippuu sopi

musehdoista. Sopimuksen hinnan määräytymisperusteella on vaikutus lisä- ja muu

tostöiden hinnoittelutapaan, odotettavuuteen ja niiden käsittelyssä syntyviin ongel

miin.

Kokonaishintaurakassa on oletuksena, että suunnittelunvalmius on niin hyvä, että lisä- 

ja muutostöitä ei synny. Erimielisyydet pitäisi olla helppo ratkaista, kun sopimus- 

suunnitelmia verrataan toteutussuunnitelmiin. Yksikköhintaurakassa lähtökohtana on, 

että tarjoukseen perustuvat määrät ovat likimääräisiä. Ongelmat liittyvät määrien to

teamiseen, annettujen yksikköhintojen sovellettavuuteen lisä- ja muutostöissä sekä 

milloin urakoitsijan tulee esittää lisäaikavaatimus. Laskutyö- ja yksikköhintaurakan 

lisä- ja muutostöitä koskeviin erityisongelmiin ei ole erillisohjeita yleisissä sopi

musehdoissa. Tavoitehinnassa suunnitelmien aiheuttamat lisä- ja muutostyöt ovat en

nakoituja ja urakoitsijan vaihtoehtoiset kehittämisehdotukset toivottuja. 111

110 Soikkeli, Kankainen (1992) s. 4-5

111 Kankainen, Soikkeli (1992) s. 6-8
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3 EMPIIRINEN TUTKIMUS

3.1 Asiakastyytyväisyystutkimus

3.1.1 Haastattelututkimuksen suunnittelu

Haastattelun sisällön suunnittelu alkaa haastatteluteemojen suunnittelulla ja teema- 

alueiden nimeämisellä. Teema-alueet ovat tutkitun ongelman tarkennettuja ja konkre

tisoituja käsitteitä. Ne ovat yksityiskohtaisempia kuin ongelmat ja niistä kootaan pel

kistetty iskusanamainen luettelo haastattelun tueksi.112 Teemahaastattelun pääperiaat

teena on käydä haastattelun teema-alueet läpi sitomatta haastattelua kuitenkaan liiaksi 

määriteltyihin kysymyksiin. Tavoitteena on kommunikaation välittömyys sekä sellai

sen tiedon selville saaminen, mikä strukturoidussa kyselyssä jää helposti näkymättö

miin.

Haastattelututkimuksen kysymykset voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin sekä edel

leen mielipide - ja tosiasiakysymyksiin. Avoimet kysymykset eivät edellytä haasta

teltavaa vastaamaan suljettujen kysymysten lailla edeltä koodattujen vastausvaihto

ehtojen mukaisesti. 113 Koska pyritään ensisijaisesti arvostustyyppisten seikkojen sel

ville saamiseen, ovat esitettävät kysymykset avoimia mielipidekysymyksiä.

Otantamenetelmä on tapa, jolla otosyksiköt valitaan. Karkeasti jaettuna otantame- 

netelmiä on kahdenlaisia, todennäköisyys- ja valikoiva otanta. Todennäköisyysotan- 

nassa otosyksikkö valitaan umpimähkään, valikoivassa otoksessa on tarkoitus löytää 

jotain ennalta oletettua.114 Jos otoskoko on hyvin pieni - esim. n. 10, harkinnanvarai

nen otos on usein luotettavampi kuin todennäköisyysotos. Kvalitatiivisessa tutkimuk

sessa käytetään yleensä valikoivaa otantamenetelmää, koska pyrkimyksenä on ilmiön

‘ Hirsjärvi, Hurme (1982) s.53

113 Hirsjärvi, Hurme (1982) s.53

114 Tuli, Hawkins (1990) s.471-472
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syvä ymmärtäminen. Otos valitaan tarkoituksen mukaisesti niin, että se edustaa seli

tettävän ilmiön ääripäitä115.

Kvalitatiivisen tutkimusjoukon otoskoon määrittämiselle ei ole tarkkoja kaavoja. 

Otosyksikköjä käsitellään, kunnes tutkimusongelman selvittämiseen ei saada uutta 

informaatiota. Käytännössä otoskoko määritellään usein kustannus- ja aikarajoitteiden 

perusteella.116 Otoksen koko on kvalitatiivisessa tutkimuksessa Lincolnin ja Cuban 

(1985) valikoivalla otantamenetelmällä 12 -20 henkeä. Douglas (1985) mukaan ilmi

ön selittäminen ja tulosten analysointi tapahtuu parhaiten haastattelemalla n. 25 hen

keä. Yleisesti ottaen kvalitatiivinen menetelmä on suhteellisen kallis toteuttaa, mistä 

johtuen otosmäärät jäävät pienemmiksi. 117

3.1.2 Lähtökohdat ja tavoite

Maalis-huhtikuussa 1998 tehdyssä asiakastyytyväisyys -teemahaastattelussa selvitet

tiin rakennusorganisaation rakennuttajien, omistajien ja käyttäjien kokemuksia toteu

tetuista hankkeista sekä odotuksia tulevien hankkeiden suhteen. Lisäksi tiedusteltiin 

asiakasorganisaation rakennetta ja sille parhaiten soveltuvaa hankemuotoa. Asiakas

tyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa, jota voitaisi hyödyntää asiakas- 

lähtöisempää toimintamallia määrittäessä.

Teemahaastattelusta kertova esittelykirje (liite 1) lähetettiin viikon välein aina viidelle 

haastateltavalle. Viikon kuluttua kirjeen lähettämisestä sovittiin ajankohta puhelimitse 

haastattelun tekemiselle. Yksittäiset haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. 

Haastattelumuistiinpanot kirjoitettiin puhtaaksi heti haastattelun jälkeen myöhempää

115 Maykut, Morehouse (1995) s. 56

116 Maykut, Morehouse (1995). s.62.

117 Maykut, Morehouse (1995). s.63
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analysointia varten. Haastattelijan virheellisten tulkintojen ja mahdollisten kirjaamatta 

jääneiden kommenttien eliminoimiseksi lähetettiin puhtaaksikirjoitettu haastattelu- 

muistio haastateltavalle tulosten validiteetin parantamiseksi.

Tutkimuksen kysymykset olivat avoimia ja niiden pohjalta syntyneen vapaan keskus

telun aihejärjestyksen mukaisia. Tästä johtuen kysymykset, niiden muotoilu ja järjes

tys vaihtelevat haastatteluissa. Teeman yksi pohjalta tiedusteltiin asiakkaan kokemuk

sia urakoitsijoiden toimintatavasta hankeprosessissa ja seikkoja, joita voidaan kehit

tää. Teeman kaksi pohjalta kysyttiin kokemuksia suunnittele ja rakenna (SR)- 

urakkamuodoista. Haastattelukysymyksille suunniteltiin lisäkysymyksiä, joiden tar

koitus oli tarvittaessa palauttaa haastattelun sisältö alkuperäisiin teemoihin. Haastat

telukysymysten järjestys poikkesi haastattelukohtaisesti ja usein esitettiin näkemyksiä 

toisiin kysymyksiin jonkin toisen kysymyksen yhteydessä (Taulukko 3-1). Haastatte

lun toisessa vaiheessa testattiin projektinjohtourakoinnin asiakaslähtöisyyttä ja perus

teltiin väite kappaleessa 3.3 esitetyin kaavioin.
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Taulukko 3-1. Teema-alueiden kysymykset.

Teema 1:

Asiakkaan mielikuva urakoitsijasta, toiminnan laadusta ja tuotteen teknisistä ominaisuuksista.
• Tuleeko mieleenne jokin negatiivinen tai positiivinen asia aikaisemmista hankeosapuolista?

Oletteko tyytyväinen palveluprosessiin? /Mitä vikaa näette palveluprosessissa?

- Miten tiedonkulku onnistui projektin osallisten kesken?

- Järjestettiinkö suunnittelukatselmuksia riittävästi?

- Miten Teidän /(käyttäjän) kannanotot otettiin huomioon suunnitteluratkaisuissa?

- Oliko hankkeen osapuolien roolijako, vastuut ja tarveaikataulu selkeästi määritelty?

• Mitä uusia palveluja rakennusurakoitsija voisi tarjota tilaajan hyödyksi?

Teema 2:

Kokemukset eri urakkamuotojen sopivuudesta omaan toimintaan. Tarpeiden selvittämisen ajoitus ja 
siihen liittyvät ongelmat.

• Mikä on yleisin käyttämänne urakkamuoto?

• Millaisia kokemuksia Teillä on SR- urakkamuodoista?

- Tyytyväisyys palveluun ja lopputuotteeseen

- Positiiviset ja negatiiviset kokemukset

- Käyttäjän tarpeiden muutosten käsittely. Lisä- ja muutostyöt.

- Tiedonkulku projektissa

3.1.3 Otantamenetelmä

Tutkimuksessa käytettiin valikoivaa otantamenetelmää. Asiakkaat koostuivat toimiti- 

layksikön sijoittaja- ja käyttäjäasiakkaista. Jotta tuloksessa olisi edustettuna ääripään 

mielipiteitä tyytyväisiltä sekä tyytymättömiltä asiakkaita, asiakasrekisteristä menetet

tyjä, nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita. Asiakkaiden jakautuminen eri asiakasryhmiin
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määriteltiin taulukossa 3-2 mainituin kriteerein.

Taulukko 3-2. Kriteerit menetetyille, nykyisille ja potentiaalisille asiakasryhmille.

Menetetyt asiakkaat: Nykyiset asiakkaat: Potentiaaliset asiakkaat:
• Ei toteutettuja hankkeita

viiteen vuoteen
• Neuvoteltu uusista hank

keista
• Toteutettu hanke alle viisi 

vuotta sitten

• Ei neuvotteluja uusista
hankkeista

• Toteutettu hanke tai ei to
teutettuja hankkeita vii
meisten viiden vuoden si
sällä

• Ei neuvotteluja uusista 
hankkeista

3.1.4 Perusjoukko ja otos

Otoskehyksenä oli NCC Puolimatka Oy:n toimitilayksikön asiakasrekisteri. Tutki

muksen otoskoon tavoitteeksi otettiin 15-20 henkilöä. Otosyksikkö oli rakennutta

mista harjoittavat yritykset pääkaupunkiseudulla. Haastatteluyksikkö oli päättäjä ja 

ostopäätökseen vaikuttaja. Haastattelukirje lähettiin kuitenkin 23 henkilölle, koska 

lopullisin vastausprosentin arvioitiin olevan noin 65%. Vastausprosentti oli sata pro

senttia. Haastatteluihin osallistuneet organisaatiot on esitetty taulukossa 3-3.
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Taulukko 3-3. Otokset sijoittaja- ja käyttäjäasiakkaista

Otos sijoittaja-asiakkaista Otos käyttäjäasiakkaista
ABB Current Oy
Eläke-Sampo
Instrumentarium
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy
Kiinteistösijoitus Oy Citycon
Kuntien Eläkevakuutus
LEL Työeläkekassa
Meijeriväen eläkekassa
Merita-Kiinteistöt Oy
Metra Oy Ab
Pohjolayhtiöt
Postipankki Oy
Pro Paulig Oy
Tapiola Yhtiöt
Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy

Finnair Oy 
ICL Data Oy 
Ilmailulaitos
Nextrom (ent. Nokia-Maillefer) 
Nokia-Yhtymä 
Sanoma Oy 
Suomen Posti Oy 
Stockmann Oy

3.2 Haastattelun tulokset

3.2.1 Kokemukset SR-malleista

Haastatteluaineistosta analysointiin tulkintataulukolla ja suorilla lainauksilla, jotka 

ovat yleisestä mielipiteestä poikkeavia tai useamman haastateltavan kokemuksista. 

Tulkintataulukkoon on yhdistetty useamman haastateltavan mielipide ja eritelty kom

mentit sijoittaja-ja käyttäjäasiakkaiden välillä.

Kokemuksia SR-malleista oli kertynyt lähinnä vain hintapainotteisesta suunnittelun ja 

rakentaminen malleista, entisestä KVR- mallista. KVR -mallin imago on kärsinyt mm. 

joidenkin toimittajien tekemien lyhytnäköisten valintojen ansiosta ja arkkitehtuurisesti 

epäesteettisestä asuntorakentamisesta. Urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta odotetaan 

parempaa elinkaaritietämystä.
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”Alalla on ollut toimittajia, jotka ovat oikaisseet väärässä paikassa. Esimer

kiksi talotekniikassa on syyllistytty tarkastelemaan vain vaihtoehtoja, joissa 

kustannukset ovat lyhyellä tähtäimellä minimissään. ”

"...urakoitsija tekee työt niin, että ne juuri ja juuri täyttävät vaatimukset.

Urakoitsija ei kerro rakennuttajalle rehellisesti kaikkea ja raha päätyy 

omaan taskuun. ”

Hinta on puristettu minimiin, minkä jälkeen urakoitsija alkaa kärjistetyn 

epätoivoisesti toteuttamaan hanketta. ”

Ongelmien ratkaisuissa on tärkeää, että kaikille osapuolille hankkeen tavoitteet on 

selvät. Lisäksi kokenut rakennuttaja osaa teroittaa tavoitteet ja hintatiedot jo hankkeen 

alkuvaiheessa selväksi.

Alalla on muodostumassa asiantuntijapalveluissa tavanomaista pidempiaikaista partne- 

rimaista toimintaa. Aikaisempien yhteistyökumppaneiden toimintatavat tunnetaan, 

jonka pohjalta on vaivattomampaa tehdä tavoiteltava laatutaso selväksi kaikille osa

puolille. Asiakkaat uskovat urakoitsijan ajattelevan myös pitkäjänteistä asiakassuhde- 

toimintaa, jolla ei tavoitella maksimaalista kertahyötyä vaan pidempi aikaista asiakas- 

kannattavuutta.

SR- mallissa arvostettiin erityisesti mallin nopeutta, helppoutta, aikaisessa vaiheessa 

annettavaa hintatietoa ja osapuolten vastuiden selkeyttä.

”Ongelmia ei tule, jos urakoitsija suhtautuu hankkeeseen oikealla periaat

teella. Urakoitsijan ammattitaito tulee esille hankintojen hintatietoudessa, 

teknisessä osaamisessa ja detaljitiedossa. ”
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” Meillä ei ole ollut ongelmia. Tunnemme pelaajat kentällä ja organisaatios

samme on sen verran resursseja.... ”

”Yleisesti ottaen olemme olleet tyytyväisiä. Urakoitsija haluaa myydä meille 

jatkossakin sijoituskohteita, joten he pyrkivät tekemään osansa meitä tyydyt

tävästi. ”

Malli sopii organisaatiollemme hyvin, koska ydinosaamisemme on muual

la.... Haluamme ostaa asiatuntemuksen hankkeen toteuttamiseen siihen eri

koistuneilta yrityksiltä, joten avaimet käteen periaatteella toteutettu hanke on 

meille helpoin ja nopein. ”

Hankeohjelmaan panostaminen on tärkeää, jotta kaikki laatuvaatimukset selviäisivät 

mahdollisimman hyvin jo hankkeen alkuvaiheessa. Laatutaso suositeltiin lukkoon 

lyötäväksi referenssikohteilla ja mallihuoneilla. Lisäksi olennaista oli tunnetun ja hy

väksi koetun toteuttajan valinta, jolloin hankkeen osapuolille syntyy avoin ja luotettava 

ilmapiiri.

"Hanke ohjelmalla on merkittävä rooli ST -mallissa. Siihen täytyy selvittää 

perusteellisesti asiakkaan tarpeet, tavoiteltu laatutaso ja tilavaatimukset.

Käyttäjän tulee joka tapauksessa saada osallistua suunnitteluun. ”

Epäselvänä ja resursseja kuluttavana osaprosessina SR-mallissa asiakkaan pitivät lisä- 

ja muutostyömenettelyä. Osa asiakkaista kalpasi parempaa vaikutusmahdollisuutta 

suunnitteluratkaisuihin ja materiaalivalintoihin. Käyttäjien mielipiteet mallista olivat 

rakennuttajaorganisaation kokemuksen ja resurssien mukaisesti poikkeavia. Käyttä

jillä, joilla oli suhteellisen paljon rakennuttamiseen tarvittavia resursseja omassa or

ganisaatiossa, pitivät hintapainotteista mallia epäedullisena, koska käyttäjä ei pääse 

päättämään hankinnoista. Organisaatiot, joilla oli pienehköt rakennuttajaresurssit oli-
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vat tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa hankkeessa.

"Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun on yhtä tiivistä kuin perinteisessä 

mallissa ja näin ollen tarpeet tulevat huomioiduiksi....Hyvä puoli lisäksi on, 

että hinta pystytään antamaan etukäteen. ”

"Urakointimalli sopii laiskoille ihmisille, jotka haluavat tietää mitä loppu- 

kustannukset ovat, mutta eivät välitä tietää miten niitä voitaisi pienentää tai 

mitä niillä kustannuksilla saa. ”

Edullisuuspainotteista mallia pidettiin parhaiten soveltuvana asuntorakentamiseen ja 

standarditoimistotilan rakentamiseen ja parkkitaloihin.

’’..sopii paikoitustalon toteuttamiseen, jossa urakoitsijalla on kehitetty hyvä 

runkosysteemi hankkeeseen ja kriteerit laatutasolle sekä muille vaatimuksille 

on alusta alkaen selvät. ”

"Malli sopii standarditoimistotilan rakennuttamiseen kertarakennuttajalle, 

jolla ei ole kokemusta tai organisaatiota projektin hallintaan. ”

”Asiakkaan kannalta malli on helppo, 'nimi paperiin ja rahat pöytään '. Suo

sittelenkin KVR -mallia standardikohteisiin, kuten esimerkiksi toimistotilan 

rakentamiseen. Pääkonttorin suhteen asiakkaan intressi vaikuttaa suunnitel

miin on suurempi. ”

Haastattelun tuloksia käsitellään tulkintataulukolla 3-4, johon on kerätty sijoittajien ja 

käyttäjien kommentista lainaus ja oikeanpuoleisempaan harmaaseen sarakkeeseen tul

kinta asiakkaan tarpeesta asiakaslähtöisen toimintamallin lähtötiedoksi. Sijoittajien ja 

käyttäjien kommentit on yhtenevät, jos haastateltavien mielipiteiden asiasisältö on 

voitu yhdistää. Asiakastarpeet on koottu asiakkaan tavoittelemiksi hyödyiksi palvelu- 

tuotteille ja niitä hyödynnetään toimintojen kehitystyössä.
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Taulukko 3-4. Tulkintataulukko asiakkaan mielipiteistä SR-malleista lähtötiedoksi 
asiakaslähtöiselle mallille. S= Sijoittaja-asiakas, K= Käyttäjäasiakas. Suluissa oleva 
merkintä kommenttien perässä tarkoittaa mielipiteeseen yhtyvien haastateltavien 
määrää.

Sijoittajan mielipide SR- 
malleista

Lisä- ja muutostyölaskutus tur
han pikkutarkkaa ( 1 S)

Suppeista asiakirjoista johtuen 
lisä- ja muutostöiden määri ttä- 
minen ei aina selvää ( 1 S)
Nopea toteutusmalli. Laatutaso 
riippuu siitä, miten hyvin neu
votteluissa on pärjätty ( 1 S)

Neuvotelluissa urakoissa aikaa 
säästyy (IS)

Tilaajalle toteutusmuoto helppo, 
sopii kertarakennuttajalle stan- 
dardikohteeseen (4S)

Soveltuu parhaiten asuntora- 
kentamiseen (IS)
Urakoisija valitsee suunnittelu
ratkaisuja lyhytnäköisesti, ei 
huomioi elinkaarikustannuksia 
(3S)

Urakoitsijan ohjaama suunnit
telu liian tuotantokeskeistä (2S)

’Riski pieni, tuotto pieni’= Saa 
tietää aikaisessa vaiheessa mitä 
loppukustannukset ovat, mutta 
ei mitä saa ja miten kustannuk
sia voitaisi pienentää ( 1 S)

Hankeohjelmaan panostettava 
erityisesti (2S)

Käyttäjän mielipide SR- 
malleista

Soveltuu hyvin, koska ydin
osaaminen on muualla ( 1 K)

Potentiaalisia KVR-hankkeita 
ovat urakoitsijoiden tuotteista
mat parkkitalot ja hallit (2K)

Urakoisija valitsee suunnittelu
ratkaisuja lyhytnäköisesti, ei 
huomioi elinkaarikustannuksia 
(2K)

Urakoitsijan ohjaama suunnit
telu liian tuotantokeskeistä (1K)

’Riski pieni, tuotto pieni’= Saa 
tietää aikaisessa vaiheessa mitä 
loppukustannukset ovat, mutta 
ei mitä saaja miten kustannuk
sia voitaisi pienentää (2K)

Käyttäjien osallistuminen suun
nitteluun mahdollista yhtä tiivii
nä kuin perinteisessä mallissa

Asiakkaan tarve urakka- 
muodolle

KRIITTINEN OSAPROSESSI: 
Muutostyöprosessi ja -laskutus 
menettely selkeytettävä ja me
nettelystä sovittava etukäteen

Nopeus

Helppous

Tuotemaisuus

Informaatio suunnitteluratkai
sujen vaikutuksesta elinkaari- 
kustannuksiin

Tarve osallistua suunnitteluun.

Tarve päättää toimittajien valin
nasta, toimitusten sisällöstä ja 
merkittävimmistä suunnittelu
ratkaisuista.

Hankeohjelman asiantunteva 
laatiminen. Omien resurssien 
täydentäminen tarvittaessa ul
kopuolisilla asiantuntijoilla.
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Sijoittajan mielipide SR- 
malleista

Käyttäjän mielipide SR- 
malleista

Asiakkaan tarve urakka- 
muodolle

Tilaajalle helppo hinnoitella 
tuoteosakauppa, sillä markki
noilla hyvin tiedossa hintataso 
(2S)

Tilaaja ei haluaisi heti alusta 
sitoutua yhden toimittajan va
raan (IS)

Tilaajalle helppo hinnoitella 
tuoteosakauppa, sillä markki
noilla hyvin tiedossa hintataso. 
(IK)

Hyvä puoli mallissa on, että 
lopputuotteen hinta voidaan an
taa etukäteen ( 1 K)

Kilpailu, hinnan markkinakel- 
poisuus.

Varmuus ammattitaitoisesta to
teuttajasta ja kaupan edullisuu
desta.

Hinnan määritys alkuvaiheessa.

Edellyttää urakoitsijalta oikeaa 
periaatteellista suhtautumista 
hankkeeseen (IS)

Laatutaso tulee löydä referens- 
sikohteella lukkoon epäselvien 
tulkintojen ratkaisemisen hel
pottamiseksi (2S)

Edellyttää urakoitsijalta oikeaa 
periaatteellista suhtautumista 
hankkeeseen (1K)

Avoimuus, toiminnan läpinäky
vyys

Mallihuoneet,
Malliasennukset

Edellytys hankkeen onnistumi
selle on käyttäjän osallistuminen 
suunnitteluun alusta asti (IS)

Urakoitsijan ammattitaito tulee 
esille päivän hintatietoudessa, 
teknisessä osaamisessa ja tuo
tantoteknisessä detal ¡¡tiedossa 
(2K)

Vaikka käyttäjä osallistui suun
nitteluun, ei lopputuotteeseen 
oltu tyytyväisiä ( 1 K)

Asiakkaan informointi
Tarpeiden todentaminen 
Suunnitelmakatselmukset

Tiedonkulku hankkeessa. Käyt
täjälle asiantuntija-apua tarvitta
essa

Osallistuminen suunnitteluun
Nykyajan tarpeet muuttuneet ja 
siten KVR toteutusmuotona 
vanhanaikainen (IS)

Joustavuus, muuntuminen ja 
vaikutusmahdollisuus.

Suunnittelijat eivät suhtaudu 
malliin myötämielisesti, koska 
ovat urakoitsijan käskyläisiä 
(IS)

Projektin osallisten intressit ris
tiriitaisia ( 1 K)

Yhteistyömalli, joissa suunnit
telijoilla mahdollisuus vaikuttaa 
suunnitteluratkaisuihin.

Asiakkaan, suunnittelijoiden ja 
urakoitsijan yhteisten intressien 
selvä esiintuominen.

3.2.2 Urakoitsijan toiminnan kehitystarpeet SR-mallissa

Kuten monet kirjallisuuslähteet antoivat odottaa, tulivat kriittisimmät toimintaan liit

tyvät kehitysehdotukset tyytymättömiltä asiakkailta. Teemassa kaksi käsiteltiin asiak



64

kaan mielikuvaa urakoitsijan toiminnasta. Yhteenvetona urakoitsijan toiminnasta an

nettiin taulukossa 3-5 seuraavaa kriittistä palautetta.

Taulukko 3-5. Asiakkaan kritiikkiä urakoitsijan toiminnalle KVR- mallissa.

Mielikuva
Urakoitsijasta

KVR -urakoissa

Ylläpito- ja käyttökustannustietous ja investointilaskelmissa elinkaari- 
kustannuksia huomiointi puutteellinen

Ohjaa suunnittelua enemmän tuotantoa kuin asiakasta palvelevaksi ja 
suunnitteluratkaisuista tulee insinöörikeskeisiä ja epäesteettisiä

ei varaa asiakaskontaktien hoitamiseen riittävästi resursseja

valitsee järjestelmiä, jotka juuri ja juuri täyttävät tekniset vaatimukset ja 
joiden kustannus on lyhyellä tähtäimellä minimissään ja

toimii lyhytnäköisesti tuotevalinnassa.

Urakoitsijan vahvuuksina tuli esille kustannustietous ja projektinhallintakyvyt. Par

haiten tämä ammattiosaaminen on tullut hyödynnettyä hankkeissa, joissa urakoitsija on 

ollut koordinoimassa suunnittelunohjausta.

"Arkkitehdillä ei ole minkäänlaista käsitystä hankkeen talouden hallinnasta, 

joka taitaa olla peruja koulutuksen sisällöstä. Urakoitsija on tärkeä teknil

listaloudellinen tarkkailija suunnitteluvaiheessa. "

”Hyvä projektinjohtourakoitsija osoittaa taitonsa suunnittelun koordinoin

nissa. Huono puolestaan pyrkii maksimoimaan voittonsa. ”

"Urakoitsijan tieto/taito hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä asia, koska 

urakoitsija pysyy ajan tasalla alan kehityksessä paremmin kuin suunnittelija 

tai rakennuttaja teoriataitoineen... "

"En näe urakoitsijan tuotantoteknistä osaamista niin merkityksellisenä hyö

tynä rakennuttajalle siinä määrin, että se määrittelisi urakkamuodon. "
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”Urakoitsijan ei tulisi loukkaantua virheistä huomauttamisesta. Tiimin toimi

vuus syntyy tunteella, jo edellyttää kaikilta osapuolilta avoimuutta. ”

3.2.3 Johtopäätökset

Tutkimuksen alussa esitetyssä hypoteeseissa oletettiin asiakkaan pystyvän määrittele

mään tarpeensa riittävän kattavasti jo hankkeen alkuvaiheessa. Kilpailevana hypotee

sina oli olettamus tarpeiden tarkentumisesta hankkeen edetessä. Lisäksi asetettiin ky

seenalaiseksi asiakkaan mielikuvan vastaavuus urakoitsijan todellisiin kykyihin.

Osa haastateltavista olivat vakiintuneista perinteisen mallin käyttäjiä ja pystyivät mie

lestään selvittämään käyttäjän tarpeet riittävän hyvin hankkeen alkuvaiheessa. Nope

asti kasvavien toimialojen käyttäjien mielestä perinteinen malli ei täytä heidän nyky

ajan vaatimuksia joustavalle ja nopealle toteutukselle. Tarpeet saattoivat muuttua use

aan kertaan vielä rakentamisvaiheessa ja tiettyjä päätöksiä ei voida lyödä lukkoon pe

rinteisen mallin edellyttämässä tahdissa.

Lisä- ja muutostyömenettely ei aina ole aivan selvää ja päätyy usein taloudelliseen 

kädenvääntöön. Ennalta ehkäisevällä ja joustavalla lisä- ja muutostyömenettelyllä 

voitaisiin karsia tyytymättömyyden aiheita projekteissa. Asiakkaat toivoisivat selke

ämpää toimintamalli lisä- ja muutostöiden toteuttamiseen. Tärkeää on asiakkaan in

formointi, tehokas tiedonkulkuja molemmanpuoleinen avoimuus.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen otosjoukko jaettiin sijoittajiin ja käyttäjiin. Haastat

teluissa kuitenkin esiintyi sijoittajien mielipiteissä niin ristiriitaisia kommentteja, että 

sijoittajien jako rakennuttajiin ja kiinteistösijoitusyrityksiin on perusteltua. Kommen

teista käy ilmi, että asiakkaan tyytyväisyys toteutusmuotoon on vahvasti riippuvainen
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yrityksen liiketoiminnasta. Jos liiketoiminta on puhdasta sijoitustoimintaa, asiakkaan

mielenkiinto ei välttämättä kohdistu niinkään hankkeen toteutustapaan vaan loppu

tuotteen vastaavuuteen asetettuihin tavoitteisiin. Rakennuttajalla on puolestaan omaa 

projektinjohto-organisaatiota, jota tämä haluaa käyttää projekteissa.

Tyytymättömyyttä on aiheuttanut asiakasryhmälle epäsopivan toteutusmuodon käyttö. 

Olennaiseksi liiketilan asiakkaan asiakastyytyväisyyttä parantava keino on oikean pal

velutuotteen löytäminen oikealle asiakasryhmälle. Kun asiakkaalle on oikea käsitys 

hankkeen läpiviemiseksi tarvittavasta resurssipanoksesta, voi hän paremmin osallistua 

hankkeeseen projektin vaikuttajana, työntekijänä ja lähtötietojen esittäjänä. Silloin 

voidaan paremmalla todennäköisyydellä paremmin lunastaa asiakkaan odotukset 

hankkeen toteutukselle.
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3.3 Mallin testaus

3.3.1 Testattava malli: projektinjohtorakentamisen toimintamalli

Testattavan asiakaslähtöisenä mallina käytettiin yleisesti tunnettua projektinjohtora

kentamisen mallia. Tilaajalla säilyy päätösvalta toimittajista, toimitusten sisällöstä ja 

suunnitteluratkaisuista. Suunnittelu ja toteutusvaiheen limittyessä hankintoihin varat

tava aika pitenee mahdollistaen käyttäjälle päätöksenteon mahdollisimman myöhäises

sä vaiheessa, (kuva 3-1)

PERINTEINEN MALLI

Suunnittelu Toteutus

ntator

Hankkeen kokonaiskesto

YHTEISTYÖMALLI

Tarjouspyyntö

äpä pitenee
ankintatoimi

Hankkeen kokonaiskesto

Kokonaiskesto lyhenee

Kuva 3-1. Suunnittelun ja toteutuksen limittyessä hankintatoimelle varattava aika 
pitenee. Asiakkaalle jää enemmän aikaa tehdä yksityiskohtaisia valintoja hankin
noista. (Lähde Kiiras: rakennuttaminen kurssi, TKK 1995)
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Projektinjohtomallin keskeisen edut ovat tilaajalle:

- hankkeen toteutusajan lyheneminen

- kustannusten aleneminen

- hankkeen eri osapuolten asiantuntemuksen ja yhteistyön hyödyntäminen

- hankkeen ohjattavuuden parantaminen ja

- aliurakoiden tehokas kilpailuttaminen.

Hankkeen toteutusaika lyhenee, koska hankkeen varsinainen rakennustyö voidaan 

aloittaa heti rakentamispäätöksen jälkeen ensimmäisten suunnitelmien valmistumisen 

myötä. Suunnittelua ja rakentamista limittämällä hankintatoimeen varattava aika li

sääntyy ja hanke saadaan vietyä läpi nopeasti. Projektinjohtourakkamallilla saavute

taan kustannussäästöä, sillä suunnitelmienmuutosten kontrollointi on helpompaa. Yh

teistyönä syntyy erilaisia näkemyksiä, jotka ovat eduksi kun tehdään hanketta koskevia 

päätöksiä. Tilaaja voi myös halutessaan käyttää omia henkilöresurssejaan osana työ- 

maaorganisaatiota. Hankkeen ohjattavuus paranee, koska projektinohjausote säilyy 

rakennuttajalla koko ajan. Malli mahdollistaa joustavan yksityiskohtien ratkaisun 

suunnittelu-ja rakentamisvaiheessa ja joustavuuden suunnitelmauutoksiin aikaisessa 

rakentamisvaiheessa.

Hankkeen eri osapuolten ammattitaito hyödynnetään yhteistyöllä. Projektin] ohtoura- 

koitsijan monipuolinen tietämys rakentamisesta, rakennusmateriaaleista ja työvoiman 

saatavuudesta sekä suunnitteluun osallistuminen pystytään hyödyntämään hankkeen 

joka vaiheessa. Yhteistyönä synty erilaisia näkemyksiä, jotka ovat eduksi kun tehdään 

hanketta koskevia päätöksiä. (Kuvassa 3-2 esimerkki suunnitteluvaiheen organisaati

osta) 118

118 Landström (1990) s 17-18
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YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO

Käyttäjä

Rakennuttaja/

Omistaja

Tuoteosa- Suunnittelijat
toimittajat

Kuva 3-2. Yhteistyömallissa kaikkien hankkeen osallisten ammattitaitoa voidaan hyö
dyntää hankkeen kaikissa vaiheessa.(Lähde: Kiiras. Rakennuttaminen kurssin ope
tusmonisteet, TKK 1995)

3.3.2 Testauksen toteutus

Asiakastyytyväisyystutkimuksen otosjoukko koostui rakennuttamisen asiantuntijoista, 

joten se soveltui hyvin mallin testaukseen. Testaus toteutettiin tehdyn asiakastyytyväi- 

syyshaastattelun toisessa vaiheessa. Ensiksi haastateltavalle perusteltiin mallin asia

kaslähtöisyys edellisessä kappaleessa mainituin argumenteilla ja kuvilla. Sen jälkeen 

kysyttiin taulukossa 3-5 esitetyt kysymykset, joita tutkija analysoi asiakkaiden mielty

myksen selville saamiseksi.

Taulukko 3-5. Projektijohtorakentamismallin asiakaslähtöisyys.

Haastateltavalle perusteltiin projektinjohtourakkamuodon asiakaslähtöisyys liitteenä 2 olevilla ku

villa.

• Mitä mieltä olette projektinjohtorakentamisen asiakaslähtöisyydestä?

• Millaisia kokemuksia Teillä on projektinjohtourakoitsijan käytöstä hankkeissanne ?
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3.3.3 Palaute projektinjohtorakentamismallista

Usealla haastateltavista oli omakohtaisia kokemuksia projektinjohtorakentamismallis- 

ta. Perinteisen mallin tai muiden mallien kannattajat kritisoivat projektinjohtourakoit- 

sijan osallistumista suunnittelunohjaukseen ja tavoitehinnan aikaiseen määrittämiseen 

liittyviä kustannusriskejä. Lisäksi kritiikkiä esitettiin suunnittelukustannusten hallin

nasta.

"Käytännössä malli ei toimi. Suunnitelmia muutetaan koko ajan ja suunnit

telukustannukset eivät pysy asetetuissa rajoissa. Kun suunnittelu tehdä rau

hassa valmiiksi, suunnittelukustannukset pysyvät hallinnassa. Ei tule ottaa 

urakoisijaa sähläämään suunnitteluun!’’

...pystytään tekemään hankkeelle kustannusraamit, muttei määrittämään 

tarkkoja kustannuksia. Tästä johtuen urakoitsijalla on taipumus laatia ta- 

voitebudjetti varman päälle. Kustannusarviot tehdään niin, että ne alitetaan 

varmasti. Sitten voidaankin ylpeillä tavoitehinnan alittamisella. ”

Ristiriitaisena kommenttina edellisiin pidetään urakoitsijan sitouttamista hankkeeseen 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on kuitenkin tärkeää, jotta tämä voi paremmalla 

todennäköisyydellä saavuttaa tavoitehinnan.

"Urakoitsijalle saattaa syntyä pelko kattohinnan ylittämisestä. Tästä syystä 

urakoitsija tulisikin ottaa heti alussa suunnitteluun mukaan, jolloin hänellä 

on mahdollisuudet kustannusten kontrollointiin alusta alkaen. Merkittävien 

suunnitelmamuutosten seurauksena korjataan tavoite- ja kattohintaa. 

Osaurakat pyritään aina kilpailuttamaan. ”

Mallin etuina esille tulivat nopeus, joustavuus lisä- ja muutostöille, tilaajan vaikutus

mahdollisuus hankintoihin hankkeen loppuun saakka, avoimen kilpailuttamisen tuo-
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mat hintasäästöt sekä yhteistyömallin tuomat eri ammattilaisten osaamisien hyödyntä

minen hankkeen alusta lähtien.

”Projektinjohtourakassa tiedämme, mistä maksamme.... Laadun parantami

seen liittyviä toimenpiteitä voidaan tehdä niin kauan, kun kukkaro kestää. ”

"...Käyttäjä pysyy paremmin pysyy paremmin ajan tasalla muutoskustannuk- 

sista. ”

"PJU-mallin etuja ovat sen joustavuus ja ajankäytön tehokkuus. Nykyään on 

opittu laskemaan rakennusaikaisia kustannuksia. ”

"PJU -mallin etu on sen joustavuus suunnitelmien muutoksissa.

Limityksen ansiosta käyttäjälle jää enemmän aikaa päätöksen tekoon. ”

”... lisä-ja muutostöiden tekeminen on helpompi toteuttaa.

”..mahdollistaa päätöksenteon oikeaan aikaan eikä tehdä hätäisiä valintoja, 

niin kuin perinteisessä urakkamuodossa. ”

Mallin erityispiirteenä tuli esille sen korkea kokemuksen vaatimustaso niin rakennut

taja- kuin toteuttajaorganisaatiolle. Useampi haastateltava painotti projektijohtoraken- 

tamisurakan asiantuntijapalvelun luonnetta korostaen henkilöiden merkitystä toteutta

jaorganisaatiossa. Urakan saa se, joka pystyy nimeämään hankkeeseen tilaajan halua

man parhaiten hankkeeseen soveltuvan henkilöorganisaation.

"Luotettavan yhteistyökumppanin löytäminen on olennaista, jotta saadaan 

hänet tosissaan istumaan samalla puolelle pöytää. ”
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’’....jotta kaikki pysyy käsissä, tulee projektinjohtourakoitsijalla olla riittä

västi kokemusta. ”

”...vaatii rakennuttajalta resursseja ja ammattitaitoa, mutta tuloksena saa

daan parempi tuotto sijoitukselle ja paremmin tavoitteita vastaava lopputulos 

kuin KVR -projektissa. Neuvottelukysymys on riskin jakautuminen rakennut

tajan ja urakoitsijan kesken... ”

”..Projektinjohtourakoitsija on tilaajan luottamushenkilö. ”

Mielipiteet olivat ristiriitaisia projektinjohtourakoitsijan kilpailuttamistarpeesta. Jotkut 

näkivät sen välttämättömyytenä ja toiset totesivat markkinoilla hintatason olevan niin 

hyvin selvillä, etteivät nähneet projektinjohtourakoitsijan kilpailuttamista aiheellisena. 

Kilpailuttamisella saavutetut säästöt projektinjohtourakoitsijan palkkiossa on kuitenkin 

murto-osa siitä, mitä osaurakoiden kilpailuttamisella voidaan saavuttaa. Tärkeää on 

saada hanke mahdollisimman nopeasti käyntiin ja optimoida suunnittelun ohjauksella 

ja hankintatoimella hankkeen edut. Julkisia rakennuttajia sitoo julkisen hallinnon kil

pailuttamista koskevat säännöt.

"En ole kilpailuttamisen kannalla, kilpailu ei tee autuaaksi...

”... soveltuu parhaiten toimistorakentamiseen. Toimistotalosta on markki

noilla niin hyvät hintatiedot, että asiakkaalle ei tule epävarmaa oloa hinta

tasosta. ”

"..palkkio markkinoilla on niin hyvin tiedossa, että oikea palkkion suuruus 

voidaan hakea neuvottelulla. Tässä vaiheessa rakennuttaja ja urakoitsija is

tuvat eri puolilla pöytää....valintaan pätee sama sääntö kuin asiantuntijava- 

lintaan yleensä; pitää löytää oikeat ihmiset toteuttamaan urakka. Palkkion 

tulee olla kohtuullisella tasolla, että se motivoi tekemään asiat hyvin... Kun 

palkkiosta ollaan päästy sopimukseen, projektinjohtourakoitsija siirtyy sa-
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malle puolelle pöytää. Sitten aletaan yhdessä kilpailuttaa aliurakoita niin

paljon kun osataan... ”

"Olennaista projektinjohtourakoitsijan valinnassa on työtä suorittavat hen

kilöt. Työn tekevät ihmiset ja yhteen hitsatulla tiimillä on parhaat edellytykset 

työn onnistumiselle... ”

"Valintaan vaikuttava seikka on, miten paljon urakoitsija haluaa saada ura

kan...."

"Yleisesti todettakoon, että ratkaisua ei tehdä hinnan perusteella. Projektin 

onnistumisen tekevät ihmiset, joten henkilön pätevyydellä ja henkilökemialla 

on merkitystä. Urakoissa toteutetaan ’open-books’ käytäntöä”

”Täytyy uskaltaa olla projektinjohtourakoitsija!”

Tulkintataulukkoon 3-6 on kerätty asiakkaiden mielipiteitä projektinjohtorakenta- 

misurakoinnista.
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Taulukko 3-6. Tulkintataulukko asiakkaan mielipiteistä SR- malleista lähtötiedoksi 
asiakaslähtöiselle mallille. S= Sijoittaja-asiakas, K= Käyttäjäasiakas. Suluissa oleva 
merkintä kommenttien perässä tarkoittaa mielipiteeseen yhtyvien haastateltavien 
määrää.

Sijoittajan mielipide pro- 
jektinjohtorakentamisesta

Käyttäjän mielipide projek- 
tinjohtorakentamisesta

Asiakkaan tarve

Yleistymässä, soveltuu parhaiten 
toimistotilojen rakentamiseen. 
Markkinoilla on hintatiedot niin 
hyvin selvillä, ettei asiakkaalle 
synny epävarmaa oloa hinta
tasosta. (IS)

Projektinjohtourakointiurakan 
hinnan määrääminen ongelmal
linen osa. (IS)

Toteutusvaiheen kilpailuttamisen 
uskottavuus kärsii, jos urakoit
sija sidotaan hankkeeseen jo 
hankesuunnitteluvaiheessa. ( 1 S)

Neuvoteltuja urakoita ei tehdä, 
koska julkisen hallinnon peli
säännöt sitovat. ( 1 S)

Kilpailuttaminen vie aikaa ja 
käyttäjän tarpeet helposti unoh
detaan. (IS)

Antaa käyttäjälle mahdollisuu
den tiedostaa valintojen kustan
nukset ja aikaa päätöksenteolle. 
(1K)

Neuvoteltuja urakoita ei tehdä, 
koska julkisen hallinnon peli
säännöt sitovat. (2K)

Päätösvalta suunnitteluratkai
suista ja materiaalivalinnoista 
riittävällä harkinta-ajalla

Hintatason määritys reaaliajas
sa.

Tavoitehinnan ja kattohinnan 
aikainen määritys.

Avoin kilpailuttaminen.

Kilpailuttamisesta aiheutuvien 
haittojen eliminointi.

Etuna lyhyen kokonaiskeston 
lisäksi muutostöiden joustavam
pi toteutus. Liikkeelle lähdetään 
viitesuunnitelmilla ja niitä tar
kennetaan hankkeen edetessä. 
(S2)

Nopea toteutus.

Muutostöiden joustava toteu
tus.

Edellyttää ammattitaitoista ra
kennuttajaa, avoimutta kaikilta 
osapuolilta sekä tiukkaa kustan
nusten ja ajanhallintakykyä. 
Vaatii vetäjältä paljon koke
musta. (3S)

Edellyttää ammattitaitoista ra
kennuttajaa, avoimutta kaikilta 
osapuolilta sekä tiukkaa kustan
nusten ja ajanhallintakykyä. 
Vaatii vetäjältä paljon koke
musta. (2K)

Avoimuus.
Riittävät referenssit kohtee
seen.
Oikeat henkilövalinnat.
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Sijoittajan mielipide pro- 
jektinjohtorakentamisesta

Käyttäjän mielipide projek- 
tinjohtorakentamisesta

Asiakkaan tarve

Ei toimi käytännössä, koska jat
kuvat suunnitelmien muutokset 
johtavat suunnittelukustannuksi
en käsistä karkaamisen. Suun
nittelu tulee tehdä rauhassa etu
käteen. (IS)

Vaiheistettu päätöksentekopro
sessi, jolla karsitaan uudelleen 
tekemistä.

Valintaan vaikuttaa käsitys ko
konaiskustannuksista ja perehty
neisyys hankkeeseen. (IS)

Edellyttää urakoitsijalta riittä
västi riskinkantokykyä. ( 1 S)

Valintaan vaikuttaa käsitys ko
konaiskustannuksista ja perehty
neisyys hankkeeseen.(lK)

Panostaminen tarjoukseen ja 
perusteellinen valmistautumi
nen neuvotteluihin.

Kannattavuus.
Organisaation riskinkantokyky.

Urakoitsijalle saattaa syntyä pel
ko kattohinnan ylittämisestä. 
Tästä syytä urakoitsija tulisikin 
mahdollistaa kustannusten kont
rollointi heti suunnittelun alku
vaiheessa. (IS)

Urakoitsijan osallistuminen 
suunnittelunohjaukseen ja ris
kinkantokyky.

Dokumentointi palvelee enem
män tuotantoa kuin rakennutta
jaa. (IS)

Suunnitteluraportit paremmin 
asiakasta palvelevaksi. Järjes
täminen asiakasta tyydyttävä 
määrä suunnitelma- ja työmaa- 
katselmuksia.

Rakennuksen käyttö- ja huolto- 
opas puutteellinen sisältäen yh
teen nidottuna vieraskielisiä 
esitteitä. (2S)

Käyttö- ja huolto-oppaiden 
kehittäminen. Tarve rakennuk
sen hoito- ja käyttökoulutuk
selle.

Urakoitsijan toimintaa kritisoivat mielipiteet on kerätty taulukkoon 3-7.

Taulukko 3-7. Asiakkaan kritiikkiä urakoitsijan toiminnalle projektinjohtorakentami- 
sen malleissa (PJU-malli).
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Mielikuva
Urakoitsijasta
PJU-urakoissa

Lisä- ja muutostyölaskelmia laaditaan turhan pienistä korjaustöistä 
ei laadi vaihtoehtolaskelmia ja tuoteosakauppojen vertailuja tar
peeksi havainnolliseksi
tiedottaa puutteellisesti investoinnin kokonaiskustannusten muu
toksista rakennuttajalle
pänttää vaihtoehtoista suunnitteluratkaisua suunnittelun ohjauk
sessa
ei pyydä riittävästi lisätarjouksia, jos ensimmäisen tarjouspyyntö- 
kierroksen edullisin hinta ei tyydytä rakennuttajaa 
on vaikeuksia toimia tilaajan edunvalvojana kaikissa tilanteissa, 
puuttuu rohkeutta asettua tilaajan asemaan 
Sijoittaja: Ei korvaa rakennuttajakonsultin roolia, koska intressi 
hankkeessa erisuuntainen rakennuttajan kanssa 
Käyttäjä: Voi korvata rakennuttajakonsultin, jos tuntee jo aiem
mista urakoista käyttäjän tarpeet ja toimintatavan 
Teknillistaloudellinen tarkkailija, joka on velvoitettu tiedottamaan 
edullisimmista suunnitteluratkaisuista, suunnittelun piilokustan
nusten syntymisestä ja vaikutuksesta aikatauluun 
koska arkkitehdillä ei yleisesti ole käsitystä hankkeen kokonais- 
teknisestä hallinnasta, on urakoitsijan tärkeä kustannus- 
taloudellinen tarkkailija ja
suunnitteluratkaisujen vaikutus tuotantoteknisiin seikkoihin, vaih
toehtojen esittely ja hintavertailujen tuottaminen päätöksenteon 
pohjaksi.

3.3.4 Johtopäätökset

Haastateltujen positiivinen suhtautuminen haastattelupyyntöön osoittaa, että asiak

kailla on kysymättä jäänyttä palautetta rakentajille ja halua löytää paremmin hankkeen 

osapuolia palveleva toimintamalli. Hankkeen osapuolilla löytyy paljon arvokasta kri

tiikkiä toteutetuista projekteista, joilla on suuri merkitys asiakastyytyväisyyden paran

tamiselle.

Testausosuudessa osoittautui, että otosjoukosta (n=23) 76 % oli käyttänyt projektin- 

johtourakkaa hankkeiden toteutusmuotona. Suurin osa haastateltavista yhtyi haastatte

lijan esittämiin perusteluihin mallin asiakaslähtöisyydestä. Mallin valintaan kuitenkin 

vaikutti vahvasti suhdannetilianne markkinoilla ja hankkeen kiireellisyys. Jatkuvasti 

rakentavat käyttäjäasiakkaat pitivät mallia parhaiten soveltuvana etenkin sen jousta-
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vuuden ja nopeuden ansiosta. Sijoittaja-asiakkaat perustelivat mallin käyttöä sen käyt

täjäystävällisyyden ja nopean toteutuksen tuomien hyötyjen perusteella.

Useat rakennuttajat, joilla ei ollut kokemusta projektinjohtourakasta hankkeen toteu

tusmuotona, valitsivat mieluiten perinteisen toteutusmuodon, koska oma rakennuttaja- 

organisaatio pystyy korvaamaan urakoitsijan osaamisen hankkeessa. Näissä ko. organi

saatiossa työskenteli useita urakointitaustan omaavia henkilöitä.

Asiakasryhmittäin täysin poikkeavat mielipiteet hankkeiden ominaisuuksista ja niiden 

soveltuvuuksista eri projekteihin osoittavat tarpeen asiakassegmentoinnille, palvelujen 

osittaiselle standardoinnille, informaation saatavuuden helpottamiselle ja palvelujen 

tuotteistamiselle. Toisaalta ne osoittavat, että riskien, vastuiden, maksuperusteiden, 

suoritusvelvollisuuksien sopimuskohtaisilla määrittelyillä voidaan saavuttaa eri urak- 

kamuotojen sopivuus eri rakennuttajaorganisaatioille, käyttäjille ja hankkeille niiden 

ominaispiirteiden mukaan.

Projektinjohtourakoitsijaa valittaessa ei korostunut niinkään yrityksen imago vaan 

henkilöiden kyvyt ja referenssit vastaavista projekteista. Lisäksi henkilökemia, pereh

tyneisyys tarjoukseen ja mahdollisten riskien esiintuominen urakkaneuvotteluissa vai

kuttivat lopulliseen valintaan. Perinteisissä ja SR -malleissa käytetään kaksivaiheista 

valintamenetelmää. Esivalinnassa karsittiin urakoitsijat, joilla ei uskottu olevan mah

dollisuuksia työn laadukkaalle toteutukselle, toisessa vaiheessa tarjouksista valitaan 

edullisin.

Rakennuttajilla oli negatiivisia kokemuksia taloudellisesta kädenväännöstä urakoitsi

jan kanssa erinäisissä hankkeissa ja urakoitsijan huonosta elinkaaritietämyksestä ja 

tuotantokeskeisestä ajattelusta, josta puuttuu asiakaslähtöinen näkökanta. Urakoitsijan 

ansioina asiakkaat listasivat yhteistyömalleissa esiin tulevat taidot vaihtoehtoisten
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edullisten suunnitteluratkaisujen esille tuojana, tärkeänä teknillis- taloudellisena asi

antuntijana, kustannustiedon haltijana ja viranomaiskoordinoinnin ja suunnittelunoh- 

jauksen kokeneena edustajana. Yhteenveto urakoitsijan toiminnan kehittämiselle:

• Selkeä ja läpinäkyvä toimintamalli lisä- ja muutostöiden määrittämiselle
• Käyttäjän osallistuminen koko hankkeen ajan suunnitteluun on välttämätöntä.
• Avoin kilpailuttamisen toetutuminen hankkeissa tärkeää
• Rohkeutta esittää innovatiivisia vaihtoehtoratkaisuja kaivataan
• Panostettavaa :
- Dokumentoinnissa ja vertailulaskelmissa
• Työmaan organisoinnissa ja siisteydessä

I - Huoltokirjan käyttäjälähtöisyydessä ja käyttökoulutuksessa

4 ASIAKASSEGMENTIT JA PALVELUTUOTE

4.1 Asiakassegmentin ja palvelutuotteen määrittely

Haastatteluissa erottui selkeästi asiakassegmentit, joilla on samankaltaiset tarpeet pal

velumalleille. Ensimmäiseen segmenttiin kuuluvat kertarakennuttajat ja organisaatiot, 

joilla ei ole paljon kokemusta rakennuttamisesta. Organisaation ydinosaaminen on 

muualla ja asiantuntijapalvelut pyritään kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolelta. 

Ryhmän odottamat hyödyt palvelutuotteella on:

- tuotemaisuus 

helppous 

nopeus

kiinteä hinta aikaisessa vaiheessa

Asiakasominaisuuksiltaan ryhmää voisi verrata uusiin asiakkaisiin, joille on tärkeää
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mittava informaation saanti alkuvaiheessa. Asiakkaalle tulee erityisen hyvin selventää

vaikutusmahdollisuudet ja toimintamalli hankkeessa. Tämä asiakasryhmä on kannatta

va ja helposti lähestyttävissä oleva ns. pehmeä asiakassegmentti, joihin laajan tuoteva

likoiman palveluyrityksen tulee erityisesti panostaa. Tähän ryhmään kuuluu suuri osa 

käyttäjäasiakkaista ja rakennuttajaorganisaatiot, joille kiinteistösijoittaminen ei ole 

pääsijoitusmuoto.

Pehmeille asiakkaille sopiva palvelutuote on suunnittelun ja rakentamisen malli (SR- 

malli). Asiakas päättää vuokran suuruuden, sijoittaja tuottovaatimuksen ja urakoitsijan 

avustuksella rakennukselle voidaan arvioida tavoitehinta tai kiinteä hinta. Hanke to

teutetaan yhteistyömallilla, jossa kaikkien osallisten ammattitaito hyödynnetään hank

keen alusta lähtien.

Toinen asiakassegmentti koostuu kokeneista rakennuttajaorganisaatioista, joiden ydin- 

liiketoiminta on kiinteistön kehittäminen ja sijoittaminen. Ryhmällä on tarve päästä 

vaikuttamaan suunnitteluvalintoihin, suunnitteluratkaisuihin ja materiaalivalintoihin. 

Organisaatiolla on syntynyt jo henkilösidoksia tiettyihin henkilöihin palveluorganisaa

tiossa. Nämä asiakkaat ovat normaaleja asiakkaita, joiden referenssi- ja oppimisarvo 

on huomattava. Projektien kannattavuus ei kertasuorituksena välttämättä ole paras 

mahdollinen, mutta palvelun tarjoajalla on myös hyvät mahdollisuudet saada pitkä

kestoinen, uskollinen asiakas, solmia uusia asiakaskontakteja ja kehittää osaamistaan. 

Tällä asiakkaalla on myös merkittävä suusanallisen informaation leivittäjänä kentällä, 

joten epäonnistuminen hankkeessa voi aiheuttaa negatiivisen referenssin.

Koska sijoittajaorganisaatiolla on tarve päästä vaikuttamaan suunnittelijavalintoihin, 

suunnitteluratkaisuihin ja materiaalivalintoihin, sopivin palvelutuote sijoittajaorgani- 

saatiolle on projektinjohtorakentamisen malli.

Projektinjohtorakentamisen mallin hyödyt asiakkaalle:
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- päätösvalta säilyy tärkeimmistä toimittajavalinnoista, suunnitteluratkaisuista ja 

materiaalivalinnoista hankkeen loppuun saakka

kilpailuttaminen 

toiminnan läpinäkyvyys 

avoimuus

- elinkaariajatteluun panostaminen 

organisaatioiden henkilöityminen, henkilökemia

Kolmantena asiakasryhmänä ovat kovat asiakkaat, jotka vannovat hintakilpailun ni

meen. He käyttävät perinteistä urakkamuotoa, koska se on tuttu ja siinä on selkeät 

vastuut. Näissä urakoissa korostuu juridiset asetelmat, sillä sopimus on lyöty lukkoon 

tietyillä asiakirjoilla ja kaikista asiakirjoihin tulevista muutos- tai lisätöistä on sovitta

va erikseen. Asiakasryhmän 3 hyödyt palvelutuotteessa:

- kilpailutettu hinta 

osallistuminen suunnitteluun 

selkeät vastuut

- tuttu urakkamuoto

Tutkimuksen alussa jaettiin otosjoukko sijoittajiin ja käyttäjiin. Tämä jako ei asiakas- 

tyytyväisyyden selvittämiseksi ole kuitenkaan riittävä, sillä tutkimuksen tuloksista il

menee että sijoittajien ja rakennuttajien mielipiteissä on suuria ristiriitaisuuksia. Asia

kassegmenttien muodostaminen on perusteltua, sillä näin voidaan asiakastyytyväisyys

kyselyt kullekin asiakasryhmälle räätälöidyllä sisällöllä.

Asiakasryhmien segmentoidaan aina kapeampiin sektoreihin toimialojen ja asiakasor

ganisaatioiden ominaisuuksien perusteella. Kun segmentointi etenee yritystasolle



81

muodostuu asiakkuuksista asiakassalkkuja. Asiakassalkkujen ylläpito vastuutetaan 

nimetyille henkilöille, jotka ylläpitävät niitä keräämällä tietoa asiakkaasta ja ottamalla 

asiakkaaseen ajoittain yhteyttä. Asiakassalkuista muodostuu yrityksen hyvin doku

mentoitu asiakasmuisti, jolla saavutetaan merkittävää kilpailuetua. Etuna on myös 

että systemaattisella asiakassuhdedokumentoinnilla tai tietojen päivittämisellä asia

kasmuisti on kaikkien yrityksen työntekijöiden käytössä ja ei katoa, vaikka avainhen

kilöt yrityksessä vaihtuvat.

Asiakassegmentointi ja palvelutarjonnan valinta kannattaa aloittaa käyttäjästä, jonka 

tilantarpeesta hankkeet saavat alkunsa.

4.2 Asiakassegmentoinnin ja palvelutuotteen hyödyntäminen

Hankekehitys alkaa käyttäjän tilatarpeesta. Kirjallisuusosassa on esitetty rakennuspal

velujen ostoprosessi, jonka ensimmäisenä vaiheena on rakennustarpeen toteaminen. 

Riittävän kapealla asiakassegmentoinnilla, aktiivisesti ylläpidetyllä asiakasmuistilla ja 

oikean palvelutuotteen tarjoamisella urakoitsijalla on hyvät mahdollisuudet päästä 

hankekehitykseen jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kuvassa 3-3 on esitetty 

toimintakaavio ensimmäisestä asiakaskontaktista jatkotoimenpiteisiin.
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___________ Vaihtoehdot

Käyttäjän 
tilatarve

Urakoitsija lähestyy 
asiakasta oikealla 
hetkellä oikealla 
palvelutuotteella

JATKOTOIMENPITEET

Kustannustarkastelut-Pääsuunnittelijavalinta-Tavoitetason määritys- 
Tuottovaatimus-Vuokran määritys-Tontin etsintä-Tilaluettelo- 

Rakennusosa-arvio

Tavoitteena

•Urakoitsija löytää käyttäjän 
•Sijoittaja etsii urakoitsijaa.

SEGMENTTI
PALVELUTUOTTEET

Sijoittaja

Asiakasmuisti
Muut

tiedonlähteet

Kuva 3-3. Asiakassegmentoinnin, palvelutuotevalinnan ja asiakasmuistin hyödyntä
minen.

4.3 CASE: ICL:n Patja-talo 

4.3.1 Projektin tausta

Patja-talohanke on käyttäjän, urakoitsijan ja rahoittajan neuvottelupohjalta kehittynyt 

hanke. Hankkeelle ei ole tehty investointi- tai rakentamispäätöstä, mutta sen esisuun

nittelu on käynnistetty. Käyttäjänä hankkeessa on ICL, rahoittajana NN, pääsuunnitte

lijana Arkkitehdit Tommila Oy, suunnittelunohjaajana ja kustannustarkkailija NCC 

Puolimatka Oy ja talotekniikkaurakoitsijana ABB Installaatiot Oy sekä tontinomistaja

na ABB Current Oy.

Arkkitehdit Tommila Oy on suunnitellut 1996 valmistuneen NCC Puolimatka OY:n



83

urakoiman ICL:n pääkonttorin, joten Patja-hankkeen suunnittelutiimillä on kokemusta

aikaisemmista yhteistyöstä.

4.3.2 Käyttäjän tausta ja tarpeet

ICL:n liiketoiminta Suomessa jakautuu kahteen pääalueeseen, järjestelmäpalveluihin 

ja perustietotekniikan palveluihin. ICL määrittelee itsensä tietoyhteiskunnan palvelu- 

toimittaja, jonka tavoite on rohkaista asiakkaitaan näkemään verkkoyhteiskunnan tar

joamat mahdollisuudet liiketoiminnalle.

Suomen ICL toimii paitsi kaikkialla Suomessa myös Pohjois-Euroopan alueella, jossa 

se palvelee kansainvälisesti toimivia asiakkaita. Suomen ICL kuuluu ICL plc - 

konserniin, jonka pääomistaja ja tekninen taustavoima on japanilainen Fujitsu Ltd.

ICL on nopeasti kasvava yritys, joka lanseeraa parhaillaan uutta PATJA- toimintamal- 

liaan markkinoille. PATJA -toimintamalli koostuu joukosta palveluita, tuotteita, pro- 

jektitoimituksia ja asiakasyrityksen henkilöiden tietotekniikkakoulutusta. Patja on 

kumppanuussopimus, jossa ICL ottaa järjestääkseen asiakkaansa perustietotekniikan 

kiinteää työasemien ja käyttäjien määrään perustuvaa summaa vastaan.119

ICL:n omaa rakennuttajaorganisaatiota ei suoranaisesti ole ja sen toimintamalli on 

yleensä käyttää asiantuntijan apua tarpeiden selvittämisessä.

119 http://www.icl.fi/--patja
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4.3.3 PATJA-projektin asiakassegmentointi

ICL:n osalta täyttyy asiakassegmentin 1 ”PEHMEÄT” kriteereistä pääosa:

'S Ei omaa rakennuttajaorganisaatiota 

S Ydinosaaminen muualla 

'Y Tarpeet selvillä jo alkuvaiheessa 

S Standardikohteen rakentaminen

^ Tarve saada tieto kokonaiskustannuksista jo alkuvaiheessa

Asiakas ydinosaaminen muualla, eikä omaa rakennuttajaorganisaatiota. Tommila Ark

kitehdit Oy on suorittanut mittavan asiakastarvekartoituksen jo edellisen hankkeen 

aikana, joten asiakastarpeet on hyvin selvillä jo alkuvaiheessa. Toisaalta ala on nope

asti kehittyvää, joten lisä- ja muutostöihin tulee varautua. Organisaatiolla on tarve 

osallistua suunnolla selvillä kustannuksista jo alkuvaiheessa

Esisuunnitteluvaiheen suunnittelunohjauksesta ja kustannusselvityksistä on vastannut 

projektinjohtourakoitsijan roolissa ollut NCC Puolimatka Oy. ICL on palkannut edus

tajakseen rakennuttajakonsultin, joka on ollut aikaisemmassa ICL:n toimitaloprojektis- 

sa vastasi suunnittelun ohjauksessa.

Rakennuttajakonsultti kuuluu asiakassegmenttiin 3 ”KOVAT” . Palvelutuotteen sel

ville saamiseksi tarkastetaan seuraavat kriteerit rakennuttajan ja hankkeen osalta:

S Ammattirakennuttaja 

S Urakoitsijatausta 

S Standardi tai vaativa kohde 

S Tarpeet ei selvät alkuvaiheessa 

S Tiedossa vähän lisä- ja muutostöitä

S Tarve päättää toimittajavalinnoista ja toimitusten sisällöstä 

S Tarve saada tieto kokonaiskustannuksista jo alkuvaiheessa
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Hankkeen tuleva sijoittaja kuuluu oletettavasti asiakasryhmään 2 ”NORMAALIT”, 

jolloin hankkeessa on edustettuna kaikki asiakassegmentit.

4.3.4 Asiakkaan tavoittelema hyöty

Käyttäjäorganisaation kiinteistöstrategian tavoitteena on tilatarpeen tyydyttäminen 

siten, että tilat ja niihin liittyvät palvelut mahdollisimman hyvin palvelevat käyttäjää. 

Käyttäjällä on selvästi rajattu PATJA -tiimi sijoittumassa tiloihin, joten toiminnat voi

daan suunnitella pitkälti tämän tiimin tarpeisiin. Tiimin toimenkuvaan kuuluu paljon 

koulutusta, asiakaspalvelupisteitä ja asiakasyrityksissä suuren osan ajasta viettäviä 

työntekijöitä. Käyttäjän ja arkkitehdin laatiman tarveselvityksen pohjalta saadaan 

suunnittelulle lähtötiedot. Suunnitteluun sitoutunut käyttäjä pystyy vaikuttaa loppu

tuotteeseen ja viihtyy todennäköisesti toimitilassa hyvin.

4.3.5 Palvelutuote

Rakennuttajalle ja urakoitsijalle hanke on itsenäinen liiketoiminta-alue, sijoittajalle 

yksi sijoitusmuodoista ja käyttäjälle toimitila on yksi tuotannontekijöistä. Jotta hank

keen kaikki osapuolet voitaisiin tyydyttää on parasta organisoida yhteistoimintamalli

na. Urakoitsijalla ja rakennuttajalla on osittain sama toiminta-alue, joten on tärkeää 

saada vastuunjako selväksi ennen toteutusta häiriöiden välttämiseksi.

Käyttäjä on halukas osallistumaan suunnitteluun jo alusta alkaen, joten sopiva palve

lutuote olisi helppo ja nopea SR-malli. Käyttäjä määrittelee vuokransuuruuden, si

joittaja haluamansa tuoton ja jäljelle oleva summa käytetään suunnitteluun ja rakenta

miseen. Ratkaistavaksi jää miten vastuut urakoitsijan ja rakennuttajan välillä jaetaan.
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