
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Johtamisen laitos

HENKILÖSTÖRESURSSIEN KOHDENTAMINEN 

MARKKINASTRATEGIA VALINTOIHIN 

INSINÖÖRIKONSULTOINTIALOILLA

Helsingin
Kauppakorkeakoulun

Kirjasto

Organisaatiot ja johtaminen 

-aineen pro gradu -tutkielma 

Markku Niva 

Kevätlukukausi 1997

Johtamisen laitoksen johtajan päätöksellä 1 6 / 6 1997 hyväksytty

arvosanalla magna cum laude approbatur_____________
Tarkasta.iät: Kari Lilja ia Pertti Tiittula



TIIVISTELMÄHELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
Liiketaloustiede: Johtaminen 
pro gradu -tutkielma 
Markku Niva 8.6.1997

HENKILÖSTÖRESURSSIEN KOHDENTAMINEN M ARKKINASTRATEGIAV AL INTOIHIN 
INSINÖÖRIKONSULTOINTIALOILLA

Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella asiantuntijapalveluja käsittelevän 
viitekehyksen soveltuvuutta suomalaiseen insinöörikonsultointitoimialaan. Lisäksi 
tavoitteena oli selvittää valittuun toimialaan liittyviä erityispiirteitä 
markkinaehtoisesti.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa

Tutkielmassa selvitettiin toimeksiantokannan vaikutusta henkilöstöresurssien 
muokkaamiseksi ja tuloksellisuuden tavoittamiseksi insinöörikonsultointialoilla. 
Apuna tässä käytettiin D.H.Maister’n esittämää viitekehystä. Palvelutuotannon 
muutosta ajassa pyrittiin hahmottamaan Richard Norrman’n Value Constellation 
viitekehyksen avulla. Arkistotietona käytettiin Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen 
Liiton SKOL ry:n jäsenaineistoa. Valittujen viitekehysten teemojen puitteissa 
haastateltiin yritysten johtohenkilöitä insinöörikonsultointialoilla.

Tulokset
Tulosten mukaan D.H.Maister’n toimeksiantotyypit soveltuvat käytettäviksi 
suomalaisessa insinöörikonsultoinnissa. Niiden avulla yritys voi kohdentaa 
henkilöstöresurssit markkinoihin ja asiakaskuntaan nähden. Lisäksi ne auttavat 
yritystä arvioimaan henkilöstöresursseja tulevaisuudessa valitun strategian 
mukaisesti.

Tutkimuksen mukaan suomalainen insinöörikonsultointi on ajautunut 
laskusuhdanteen aikana vaikeaan hintakilpailuun. Alentuneiden katteiden seurauksena 
yritysten mahdollisuudet kehittää itse uusia palveluita ovat olennaisesti heikentyneet. 
Lyhyen toiminnallisen aikajänteen vuoksi yritysten mahdollisuudet luoda 
pitkäntähtäimen kehitysstrategioita ovat haastatteluaineiston perusteella heikot. 
Yritykset, jotka kuitenkin olivat strategisesti investoineet ainutlaatuisen osaamisen 
kehittämiseksi, olivat onnistuneet valtaamaan uusia markkina-alueita 
laskusuhdanteesta huolimatta. Valittujen viitekehysten avulla suomalainen 
insinööritoimisto pystyy erittelemään tulevaisuuden toimeksiantokentän ja sitä varten 
muodostettavan resurssipohjan sekä suuntaamaan ne uusien palvelujen 
kehittämiseksi.
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MATCHING THE HUMAN RESOURCE FOR CONSULTING ENTERPRISES IN 
ENGINEERING

Purpose
The main purpose of the study was to test the usefulness of particular frame of 
references for engineering consulting enterprises in domestic markets. In addition to 
this, the secondary purpose was to clarify special characteristics typical for the 
chosen business.

Sources and Methodologies

The influence of assignments for building up the human resource base in engineering 
enterprises in order to gain leverage was discussed. In this process D.H.Maister’s 
frame of reference, called the Leverage Structure, was used. For the improvement of 
engineering services in the future, the frame of reference called the Value 
Constellation introduced by Richard Norrman and Rafael Ramirez was used. The 
basic historical and archival data concerning the members of the Finnish Society of 
Consulting Engineers (SKOL ry) was exploited. With this source a hypotheses was 
established and used in interviews of chosen directors of engineering enterprises in 
Finland.

Conclusions
According to results introduced in the study, it was shown that the chosen frames of 
references are applicable for the strategic use in consulting engineering enterprises in 
the domestic market. In addition, they are helpful for designing the human resources 
for better compliance with client’s needs. They give indications for strategic use in 
market development.

According to the study, domestic engineering enterprises have recently suffered from 
fierce market competition and profits have decreased steeply. In this development, 
companies are not able to research and develop new engineering services to reach 
new markets. In this sense due to volatile workload it is difficult for these companies 
to develop new strategies in the long run. According to information based on 
interviews, those few companies which have restructured their companies according 
to strategies chosen have also been successful and reached the established goals.

Keywords Consulting, human resource, strategy
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1. Tutkimuksen lähtökohdat

1.1 Tutkimuksen tarkoitus

Insinöörisuunnittelussa ja teknisessä konsultoinnissa asiakkaan kokema lisäarvo 

saadaan henkilöpanoksesta. Lisäarvo koostuu tiedoista ja taidoista, jotka 

muodostuvat konsulttien koulutuksen ja oppimisen yhteisvaikutuksesta. Teknisessä 

konsultoinnissa, kuten myös muilla asiantuntijapalvelutoimialoilla, yrityksen 

palvelun elinkaari on identtinen siinä työskentelevien konsulttien tieto-taidon 

elinkaaren kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa 

asiantuntijaorganisaation osaamisprofiilin vaikutusta konsulttiyrityksen 

tuloksellisuuteen. Osaamisprofiililla tarkoitetaan tässä yhteydessä resurssipohjaa, 

joka koostuu ihmisistä, tiedoista ja taidoista. Tämän kokonaisuuden suhdetta 

verrataan työkannan vaativuuteen sekä yrityksen pitkäntähtäimen tuloksellisuuteen 

ja kannattavuuteen. Pääpaino käsittelyssä tulee olemaan ihmisresurssien 

arvioinnissa ja sovittamisessa markkinoiden vaatimuksiin. Samalla tutkitaan 

teknisen suunnittelutoimialan tilaa.

Tutkimuksessa käsitellään teknistä konsultointia Suomen markkinoilla. Toimiala on 

viime vuosina kohdannut hintakilpailun erittäin voimakkaana siten, että sen 

kannattavuus on ollut heikkoa. Hintakilpailuun, suunnittelupalveluiden 

hankintatapojen muutokseen ja markkinoiden supistumiseen ei ole ehditty sopeutua 

luomalla uusia palveluita. Kysynnän vähenemiseen on vastattu lähes yksinomaan 

henkilöstön vähentämisellä. Tämä on aiheuttanut lisääntyvää kilpailua, koska pieniä 

suunnitteluyksiköitä (alle 40 henkeä) on perustettu organisaatioista poistuneiden 

toimesta. Toimialalla tapahtunut voimakas rakenteellinen muutos on muokannut 

konsulttikenttää uudelleen synnyttäen paljon pieniä yhden tai muutaman hengen 

yrityksiä sekä lukumäärällisesti harvoja suuria yrityksiä. Pienten tehokkaiden 

yksiköiden nousu on supistuneen työkannan yhteydessä osaltaan laskenut 

konsulttiveloituksia. Tämä kehitys on johtanut sekä alan arvostuksen
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heikkenemiseen että alan mahdollisuuksien huononemiseen rekrytointimarkkinoilla. 

Tällöin mm. tulevaisuuden uhkana on henkilöstön ikärakenteen vääristyminen.

Suomessa osaamisresurssin vaikutusta insinöörikonsultoinnissa ei ole sellaisenaan 

arvioitu eri muodoissa, vaan joitakin viitteitä siihen on saatavissa muiden 

konsulttialojen tutkimustöistä sekä konsulttiyrityskohtaisista tutkimuksista. 

Tutkimuksessa painottuu markkinaehtoisuus. Tällä pyritään tuomaan esiin viime 

vuosina tapahtunut markkinatilanteen muutos suomalaisessa teknisessä 

konsultoinnissa sekä siihen sopeutuminen mm. resurssipohjaa muuttamalla. 

Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään Yhdysvalloissa julkaistun 

asiantuntijapalveluja käsittelevän kirjan viitekehyksen soveltuvuutta suomalaiseen 

teknisen konsultoinnin toimialan arviointiin. Lisäksi pyritään löytämään 

kotimarkkinoita koskevia erityispiirteitä.

1.2 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimus on rajattu käsittämään insinöörityöpohjaista intressiriippumatonta, 

teknistä konsultointia. Aineisto pohjautuu pääosin Suunnittelu- ja 

konsulttitoimistojen liiton, SKOL ry, jäsenyritysaineistoon sekä jäsenyritysten 

henkilöstön haastatteluihin. SKOL ry:n jäsenyritykset ovat toiminnaltaan enemmän 

suunnitteluyrityksiä kuin konsulttiyrityksiä laajassa merkityksessä. Jäsenyritysten 

henkilöstö koostuu pääasiassa insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutuksen saaneista 

henkilöistä. Tämän vuoksi voidaan katsoa heidän näkemystensä omasta 

liiketoiminnastaan ja sen kehittämisestä olevan samansuuntaisia. Aineisto 

muodostaa siten arvoiltaan ja lähtökohdiltaan homogeenisen tutkimusperustan, 

mikä auttaa rajaamaan sen käsittelyä. Tutkimuksessa eivät ole mukana 

julkisrahoitteiset, suunnittelua harjoittavat laitokset, jotka paikoitellen kilpailevat 

samoista toimeksiannoista yksityisen sektorin kanssa. Siinä ei käsitellä yksittäisiä 

yrityksiä, eikä myöskään erotella eri suunnittelun aloja, vaan koko suunnittelu- ja 

konsultointikenttää tarkastellaan kokonaisuutena. Tutkimuksessa ei käsitellä nk. 

asiantuntijapalvelua ammatinharjoittamisluonteisena yksilöllisenä toimintana. 

Konsulttiyrityksen organisaatiorakenteisiin ei myöskään oteta kantaa.
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Tutkimuksessa ei eritellä ongelmakenttää yrityskoon mukaan kuin 

esimerkinomaisesti.

1.3 Käsitteiden määrittelyt

Asiantuntijapalveluyrityksellä tarkoitetaan asiantuntijapalvelua haijoittavaa 
yritystä yleisesti. Asiantuntijapalvelusta käytetään samaa tarkoittavana sanana 
konsultointia.

Teknisellä konsulttitoimistolla tarkoitetaan riippumatonta, teknistä konsultointi- 
ja suunnittelutoimintaa haijoittavaa yritystä. Sisällöltään samaa tarkoittavana 
käytetään tekstissä sanaa insinööritoimisto.

Insinöörikonsultoinnilla tarkoitetaan teknistä konsultointia ja 
suunnittelutoimintaa tai vaihtoehtoisesti insinööripalveluita. Samaa asiaa 
tarkoittavana on käytetty ilmaisua tekninen konsultointi. Joissakin yhteyksissä on 
korostettu insinöörikonsultoinnin koostuvan sekä suunnittelutyöstä että 
konsultoinnista asiakkaan suuntaan.

Toimeksiannolla tarkoitetaan konsultin itsenäisesti suorittamaa tehtävää asiakkaan 
lukuun.

Seniorilla tarkoitetaan kokenutta konsulttia, joka vastaa asiakastoimeksiannon 
toteuttamisesta sekä asiakassuhteista.

Juniorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä senioria avustavaa nuorempaa konsulttia, 
joka toimii asiakastoimeksiannossa seniorin ohjauksessa.

Avustavalla työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole Suunnittelu- ja 
konsulttitoimistojen liiton luokituksen mukaista koulutuspohjaa, mutta joka 
työkokemuksensa ja taitojensa avulla pystyy ohjauksessa suorittamaan ohjelmoituja 
tehtäviä.

Resursseilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ensisijaisesti henkilöstöresursseja. 
Nämä koostuvat organisaation jäsenten tiedoista ja taidoista, mutta myös 
kehitetyistä ja heidän käyttämistään menetelmistä. Nämä pyritään hyödyntämään ja 
suuntaamaan konsulttiyrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti.
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2. Asiantuntijapalvelut

Asiantuntij apalveluita luonnehtivat sellaiset ulottuvuudet kuten aineettomuus, 

vuorovaikutteisuus, heterogeenisuus ja varastoimattomuus (Morgan 1991, 8). 

Erottamattomuus sisältää palvelutuotannon vuorovaikutteisuuden palvelun 

tuottajan ja asiakkaan välillä. Tässä molemmat muodostavat yhdessä 

palvelutuotannon. Asiantuntijapalvelua luonnehtivat myös sellaiset ulottuvuudet 

kuin tietointensiivisyys sekä henkilösidonnaisuus. Asiantuntijaorganisaatio jalostaa 

kertyneen tiedon taidoiksi yhdessä asiantuntijoiden kokemuksien kanssa. 

Konsulttiyrityksen varsinainen substanssi on siten sen osaava henkilökunta, joten 

yrityksen arvo ilman ihmisiä on mitätön (Lehti & Strömberg 1996, 142).

Asiantuntijapalvelun aineettomuudesta johtuen työ muodostuu monimutkaiseksi ja 

monitahoiseksi (Mintzberg & Quinn 1991, 703). Jollei palvelua ole pitkälle 

standardisoitu, ei palveluprosessin tilauksen yhteydessä voida olla varmoja työn 

lopputuloksesta. Tämän vuoksi asiantuntijapalvelua on siltä osin mahdollista 

kontrolloida vain taitoja standardoimalla, mikä pääosin tapahtuu muodollisen 

uranaikaisen koulutuksen sekä projektityöskentelyn avulla. Osa tästä ohjauksesta 

tapahtuu jo ammatillisen koulutuksen aikana ennen kiinnittymistä 

asiantuntijaorganisaatioon. Siinä toteutetun koulutuksen avulla synnytetään 

konsultin itsenäisyys asiakaspalvelussa sekä itseohjautuvuus työssä. Osa konsultin 

työnohjauksesta tapahtuu konsulttialan eettisten sääntöjen avulla (liite 1). Näissä 

säännöissä otetaan mm. kantaa ammattitaidon ylläpitämiseen, tapaan etsiä 

ratkaisuja asiakkaan ongelmiin sekä vastuuseen konsulttitoiminnassa. Näiden 

seikkojen avulla asiantuntijapalveluja voidaan ohjata epäsuorasti, mutta tämänkin 

jälkeen lopputuloksessa ja asiakastyytyväisyydessä ollaan riippuvaisia tilanne- ja 

henkilösidonnaisista seikoista, jotka eivät välttämättä ole toistettavissa palvelusta 

toiseen. Asiantuntijapalvelun suora kontrollointi on siis vaikeasti toteutettavissa. 

Eräs tapa lisätä ohjausta on toteuttaa palveluprosessi ohjelmoimalla sekä 

käyttämällä ongelman ratkaisuissa standardisoituja ”työkaluja” (esim. 

laskentamallit). Konsulttien itseohjautuvuutta voidaan lisätä myös kouluttamalla ja 

projektityöskentelyn kautta.
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Itseohjautuvuus tekee mahdolliseksi hierarkialtaan matalan organisaation, joka luo 

edellytykset myös päätöksenteon siirtämiseksi asiakaspintaan. Tällaista 

organisaatiomallia on kuvattu usein käänteisenä pyramidina (Mintzberg & Quinn 

1991, 707). Matala organisaatiomalli mahdollistaa tehokkaan vastauksen asiakkaan 

ongelmiin nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä. Toisaalta se pitää yllä 

autonomisuutta, joka korostetusti on luonteenomaista asiantuntijapalvelun 

toimintaperiaatteille. Säännöt ja ohjeet voivat estää konsulttia tekemästä työtään 

tehokkaasti (Mintzberg & Quinn 1991, 717). Valtarakenteessa

asiantuntijaorganisaatio korostaa osaamista ja kokemusta. Asiantuntijoita ei voi 

johtaa asemallaan. Heitä on mahdollista johtaa niin kauan, kuin johtajalla on 

näkemys ja tuntemus projektin kulusta (Jalovaara 1996). 

Asiantuntijapalveluyrityksen päähaaste on pystyä pitämään pätevimmät konsultit 

yrityksen palveluksessa ja houkutella uusia nousevia kykyjä. Täten erityisesti 

parhaat kyvyt hakeutuvat yrityksiin, jotka taijoavat mahdollisuuden olla mukana 

kehityksen aallonharjalla (Mintzberg & Quinn 1991, 725) ja mahdollisuuden 

kehittyä sekä kerätä taitoja.

Asiantuntijapalveluiden keskeinen ongelma-alue on se, että työ on luonteeltaan 

monimutkaista ja kuormitukseltaan epätasaista. Tämä merkitsee mm. tuotannon 

tehokkuuden mittaamisen ongelmaa. Kyse ei yksinomaan ole tuotoksen ja 

panoksen suhteesta, vaan mukaan on kytkettävä resurssien käyttöön ja 

kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Näiden tulos ei välttämättä ole mitattavissa 

vuositasolla, vaan niillä on pitkälle vieviä vaikutuksia kysynnän muuttuessa 

yrityksen selviytymisen kannalta. Asiantuntijapalvelun monimutkaisuutta voidaan 

vähentää moduloimalla se osaratkaisuiksi ja siten standardisoimalla prosessi. Tämä 

omalta osaltaan rajoittaa satunnaisuuden vaikutusta palvelutuotannossa vähentäen 

siten asiakkaan kokemaa epävarmuutta lopputuloksesta. Vastaavasti ongelmana 

koetaan resurssien pätevyyden mittaaminen, mikä vaikuttaa tuotannon 

tehokkuuteen. Konsultointialan työvuodet eivät välttämättä lisää konsultin 

pätevyyttä siinä määrin, minkä vaikutuksen ne antavat referensseinä.
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Työkokemuksista ei ehkä ole opittu tai niiden kulkua ei ole analysoitu. Koko 

toiminta on kuitenkin viimekädessä riippuvaista konsultista ja hänen kontaktistaan 

asiakkaan kanssa. Arvon luominen tapahtuu siten inhimillisen toiminnan kautta 

(Mintzberg & Quinn 1991, 728). Suunnittelu- ja konsulttitoimistossa menestys on 

siten keskeisesti riippuvainen asiantuntijoista ja heidän tiedoistaan ja taidoistaan. 

Lisäksi asiantuntijapalveluihin yleensä liittyy paljon tunne- ja arvolatauksia (Sipilä 

1992, 21).

2.1 Asiantuntijapalvelun tietointensiivisyys

Asiantuntijapalvelu on kertyneen tiedon ja kokemuksen jalostamista ja myymistä 

asiakkaalle siten, että se luo hänelle arvoa. Alaa voidaan luonnehtia näin 

tietointensiiviseksi, jossa tiedon muokkaamisesta uusiin käyttötarkoituksiin tulee 

keskeinen kilpailutekijä. Wikström & ai. (1994, 9) mukaan tieto on faktojen, 

totuuksien ja periaatteiden keräämistä ja tallentamista. Näiden tiedon osasten 

täytyy olla tunnettuja tai tunnistettavissa. Lisäksi tarvitaan tietoisuus niiden 

olemassaolosta.

Tieto voi olla luonteeltaan seuraavan tyyppistä (Wikström & Normarm 1994,

10):

- informaatiota, joka antaa vastauksen kysymyksiin, mitä, missä, kuka, kuinka 

monta, kuinka suuri, milloin

- tieto-taitoa, joka vastaa kysymykseen, miten toteutan sen

- selitys, joka antaa vastauksen miksi, miten se vaikuttaa, mikä on peruste

- ymmärtämystä siitä, miten eri asiat liittyvät toisiinsa, minkälaisia kytkentöjä 

muodostuu

Asiantuntijaorganisaatiossa tietoa kertyy ensisijaisesti projekteista, mutta lisäksi 

koulutuksen ja rekrytoinnin kautta. Erityisesti tieto-organisaatioissa tiedon 

kertyminen tulee nähdä luovana prosessina. Luovuus muodostuu tunnettujen 

asioiden (tiedon) yhdistämisestä uudella, arvoa luovalla ja ennakkoluulottomalla
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tavalla. Tuote tai palvelu on luovan ajatuksen (prosessin) materiaalinen tai 

immateriaalinen tulos (Poikolainen 1994, 13). Tieto-organisaatiossa erityisesti 

tietojäijestelmillä ja tietotekniikalla on tässä keskeinen merkitys, koska niiden 

taijoamien ominaisuuksien avulla voidaan käsitellä pirstoutunutta ja erityyppistä 

tietoa. Lisäksi ne tarjoavat projektityöskentelyssä aika- ja 

paikkariippumattomuuden sekä edistävät pitkälle erikoistuneiden resurssien 

kytkemisen tarjous- ja projektitoimintaan.

2.2 Asiantuntijapalvelujen merkitys asiakkaalle ja osana asiakasorganisaatiota

Asiantuntij apalveluiden merkitystä asiakkaalle voidaan tarkastella Norrman & 

Ramírez luoman viitekehyksen mukaan. Nykypäivinä tuotteen ja palvelun raja on 

hämärtymässä. Moni tuote sisältää palvelun osasia ja vastaavasti palvelu saattaa 

pitää sisällään esim. tietokoneohjelman tai muun konkreettisen metodin. Palvelua ei 

tänä päivänä tule nähdä yksipuolisena toimituksena, vaan toimittajan ja 

toimeksiantajan yhteisenä, vuorovaikutteisena (dynamiikka) ja samanaikaisena 

arvonmuodostuksena, jossa avun tarjoaminen on molemminpuolista (Norrman & 

Ramírez 1994, XVI). Asiakas voi olla toimittajansa resurssi.

Asiantuntijapalveluyrityksen on jatkuvasti pyrittävä kehittämään tarjontaansa 

oppimalla uusia asioita ja luomalla uusia palveluja ja kilpailuetua. Tällä tavoin se 

pystyy säilyttämään osan palvelutuotannostaan hintakilpailun ulkopuolella.

Norrman & Ramirezin esittämä Value Constellation -viitekehys korostaa 

asiakassuhteen integrointia. Keskeinen ajatus on se, että kehittyvä teknologia 

mahdollistaa aikaisemmin niukkoina tunnettujen resurssien tehokkaan käytön ja 

nostaa esiin uusia niukkoja resursseja (Norrman & Ramírez 1994, XV). 

Niukkoina resursseina tässä yhteydessä tarkoitetaan esim. paikka- tai 

aikasidonnaisia tekijöitä. Asiantuntijapalvelun keskeisinä tekijöinä kilpailukyvyn 

etsimisessä ja säilyttämisessä ovat tietojen ja taitojen varastointi, kartuttaminen ja 

yhdistäminen uudella tavalla. Mm. tietotekniikan avulla voidaan tiivistää 

asiakassuhdetta (organisaatioiden väliset tietojärjestelmät, verkottuminen). Se 

mahdollistaa jopa toimittajan ja asiakkaan liiketoimintaprosessien
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virtaviivaistamisen ja taijoaa jatkuvasti uusia välineitä organisaation oppimisen 

tehostamiseksi.

Perinteinen Porterilainen arvoketjuinani korostaa liiketoiminnan koostuvan toisiaan 

seuraavista erillisistä toiminnoista, joita yrityksen yleiset palvelut tukevat (Kotler 

1991, 292). Yrityksen sisällä eri osastoilla on ollut perinteisesti oma itsenäinen 

asemansa. Sisäiset suhteet on määrätty alavirran suuntaisesti siten, että asiakas on 

aina seurannut toimittajaa. Value Constellation viitekehyksen mukaan on 

samanaikaisesti molempia osapuolia hyödyttävän palvelun tuottamisessa 

periaatteessa tarpeetonta todeta, kumpi on asiakas ja kumpi on palvelun tuottaja 

(Norrman & Ramírez 1994, XV). Siten myös organisaatioiden väliset rajat jäävät 

hallinnollisiksi. Tavoitteena on, että molemmat osapuolet voittavat 

työskennellessään yhteisen tuloksen saamiseksi. Palvelun tilaaja saa 

määrittelemänsä asian projektinsa käyttöön. Palvelun tuottaja pystyy oppimisen 

kautta (rajoitteiden poistaminen) kartuttamaan osaamis- ja tietopääomaansa 

toteuttaen samalla ”investointia” tuleviin toimeksiantoihin. Olennaista 

viitekehyksessä on se, että konsultin tulisi tunnistaa ne rajoitukset, joita asiakas 

liiketoiminnassaan kokee ja keskittyä niiden poistamiseen. Vastaavasti tämä 

voidaan ulottaa käsittämään koko asiantuntijapalvelua liiketoimena ja tunnistamaan 

palvelun elinkaaren tila ja sitä kautta suuntaamaan konsulttiyrityksen resurssien 

hankinta.

Tietotekniikka on keskeisessä osassa asiantuntij apalveluyrityksen 

taijoustoiminnassa, koska se mahdollistaa palvelun taijoamisen tietorikkaampana 

kuin mikään muu teknologisen kehityksen tuote. Se murtaa siten rajoitteita 

palvelun toteuttamisesta ajassa ja tilassa (Norrman 1994, 19). Toinen keskeinen 

elementti tietotekniikan hyväksikäytössä on tieto- ja taitovar annon 

muodostuminen. Tämän avulla uuden tietouden tuottaminen on periaatteessa 

paikasta riippumaton ja varmistaa nopean palvelun sekä uusien tuotteiden luomisen 

(Norrman 1994, 19). Maailman monimutkaistuessa voidaan palvelu koota nopeasti 

hajautetusta aineistosta tai resursseista. Siten asiakkaalla on mahdollisuus saada
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yhä monimutkaisempaa, laaja-alaisempaa sekä erikoistunutta palvelua. 

Asiantunti] apalveluorganisaatio on tulevaisuudessa tiiviimpi osa tilaajan 

organisaatiota ja siksi sen on oltava yhä paremmin tietoinen kokemistaan 

ongelmista. Siten myös asiakkaan vuorovaikutus on yhä kiinteämpi osa 

palveluntuottamisprosessia. Vanhoista palvelukonsepteista saadaan jatkossa entistä 

huonompi kate ja ne tulevat olemaan suuremmassa määrin hintakilpailun piirissä.

2.3 Konsulttiyrityksen tuloksellisuus ja siihen vaikuttavat tekijät

Tässä tutkimuksessa asiantuntijapalvelujen tuloksellisuuteen johtavia osatekijöitä 

käsitellään David H. Maisterin kiijan Managing the Professional Service Firm 

viitekehyksen avulla (kuva 1). Maister käsittelee kiijassaan kaikkia 

asiantunti]apalvelualoja ja nostaa esiin yleisiä toimialaan liittyviä ongelmia, 

vaikkakin pääpainona esimerkeissä on yritysjohdon konsultointi. Kiijan 

viitekehyksessä konsulttiyrityksen tehtävä, riippumatta yrityksen koosta tai 

toimialasta, perustuu kolmen osatekijään: palvelun, taloudellisen menestyksen ja 

työtyytyväisyyden tasapainottamiseen markkinoilla (Maister 1993, 9). Markkinoilla 

menestymisen ehtona on palvelun sovittaminen asiakkaiden tarpeisiin, mutta myös 

kyky valita yrityksen resurssien kannalta oikeanlaisia projekteja, joissa 

konsulttiyrityksen osaamista voidaan oppimisen avulla uudistaa. D.H.Maisterin 

mukaan työtyytyväisyydellä on keskeinen merkitys konsulttiyrityksen 

menestymiselle markkinoilla ja pitkäntähtäimen taloudelliselle kehitykselle. 

Moraali, sitoutuminen ja tuottavuus ovat tiiviisti linkitettyinä toisiinsa 

konsulttitoiminnassa (Maister 1993, 19).
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Kuva 1. Konsulttiyrityksen tuloksellisuus

Asiakasmarkkinat
(Asiantuntijapalvelu)

Î
Asiakasprojektityypit

KONSULTTIYRITYKSEN TULOKSELLISUUS 
(LEVERAGE STRUCTURE)

Kustannukset ja Konsultin uramahdollisuudet
veloitushinnatz

Projektikate Henkilöstön työtyytyväisyys
(Menestys)

Lähde: Maister 1993, 9

Asiantuntijoiden työtyytyväisyys ja motivaatio syntyvät pääosiltaan 

konsulttiyrityksen resurssien suhteesta toimeksiantojen vaativuustasoon nähden. 

Asiantuntijapalveluyrityksen motivaatioj äij estelmä vaatii paneutumista ja 

selvittämistä johtojäijestelmien sekä käytäntöjen osalta rekrytoinnista alkaen; 

työtehokkuuden nostaminen, palaute, etenemiset tai sivuttaissiirtymiset ja 

sijoittaminen organisaation ulkopuolelle (Maister 1993, 166). Työtyytyväisyyttä 

pidetään yllä haasteellisilla toimeksiannoilla. Toimeksiannot jaetaan 

osaamisvaatimuksiltaan seuraaviin osiin (Maister 1993, 19):

- luovat toimeksiannot (alkuperäiskielinen termi brains)

- kokemusperäiset toimeksiannot ( ” gray-hair)

- ohjelmoidut toimeksiannot ( ” procedure)
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Nämä toimeksiantotyypit vaativat erilaisia valmiuksia ja kokemuskertymää niitä 

suorittavilta konsulteilta1. Tämä on seurausta toimeksiantotyyppien erilaisista 

luonteenpiirteistä (kuva 2).

Kuva 2. Toimeksiantotyypit ja niiden luonteenpiirteet

LUOVAT KOKEMUSPERÄISET OHJELMOIDUT
TOIMEKSIANNOT TOIMEKSIANNOT TOIMEKSIANNOT

Intensiivinen analyysi «------------------------------- ► Intensiivinen suoritus

Asiakaskohtainen i------------------------------- ► Ohjelmoitu

soveltaminen ratkaisunetsintä

Korkea asiakkaan Alhainen asiakkaan

kokema riski i------------------------------- ► kokema riski

Harvoja toimittajia i------------------------------- ► Tarjoajia runsaasti

Korkeat veloitushinnat i------------------------------- ► Hintakilpailu

Lähde: Maister 1993, 22

2.3.1 Luova toimeksianto

Luovassa toimeksiannossa tehtävän lopputulos ei ole ennakolta kenenkään 

osallistujan tiedossa. Projektin ongelmakenttä voi olla hyvin monimutkainen ja 

useimmiten siihen etsitään uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja. Siten se on myös 

luonteeltaan ennakoivaa proaktiivista ja tutkivaa. Ohjelmoimaton ratkaisu tarjoaa 

konsulttiorganisaatiolle mahdollisuuden oppimiseen ja luoviin ratkaisuihia 

Monimutkaisuus merkitsee yleensä sitä, että mahdollisuus virheisiin kasvaa 

eksponentiaalisesti, mikä voi johtaa kustannusseuraamuksiin (Mintzberg 1991, 

747). Riskiä lisää se, että tällaista toimeksiantoa ei ole välttämättä aikaisemmin

lilja, Pam & Tainio käyttävät tutkimuksessaan paperiteollisuuden toimialakonsuhoinnista (1993) luovista 

toimeksiannoista termiä ohjelmoimaton toimeksianto. Ohjelmoimattoman ja ohjelmoidun toimeksiannon välissä on osittain 

ohjelmoitu toimeksianto.
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suoritettu ja siksi se vaatii kokonaan uusia, totutusta poikkeavia lähestymistapoja ja 

luovuutta (rohkeutta) menestyksellisen toimeksiannon suorittamiseksi. Ennakolta ei 

myöskään pystytä sanomaan, kuinka konkreettisia elementtejä lopputulos tulee 

sisältämään, joten samanaikaisesti joudutaan kehittämään useita eri vaihtoehtoja, 

kunnes paras toteutettavissa oleva ratkaisu nousee esiin (Mintzberg 1991, 757). 

Tulos voi olla ainutkertainen, eikä sitä ehkä pystytä käyttämään tulevissa 

toimeksiannoissa. Keskeisenä tekijänä tällaisen toimeksiannon onnistumisessa on 

asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen Tällaiset projektit henkilöityvät vahvasti 

yrityksen kyvykkäisiin asiantuntijoihin yrityksessä sekä heidän henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiinsa (Maister 1993, 4). Luovia toimeksiantoja ovat tyypillisesti 

selvitykset, hanke- ja luonnossuunnittelutehtävät.

2.3.2 Kokemusperäinen toimeksianto

Kokemusta vaativat toimeksiannot tarvitsevat vähemmän luovaa 

suunnittelupanosta kuin luovat toimeksiannot. Toimeksiannon lopputulos voi olla 

epämääräinen, mutta tulokseen johtavat osatehtävät voivat olla samanlaisia 

aikaisemmin suoritettujen toimeksiantojen kanssa. Tehtävä voi siten olla tarkemmin 

määritelty kuin luova toimeksianto. Kokemusperäisessä toimeksiantotyypissä 

konsulttiyritys myy ensisijaisesti vastaavien projektien kokemustaustaansa ja 

tietouttaan (Maister 1993, 5). Toisaalta ensimmäisen ja uuttaluovan

projektitietouden tietämys voidaan kapitalisoida uusissa samantyyppisissä 

projekteissa (Maister 1993, 18). Täten uusi projekti voidaan laskuttaa samoilla 

yksikköveloituksilla, mutta se toteutuu kustannustehokkaammin. Projektikate 

syntyy periaattessa ennaltamäärättyjen (standardisoitujen) palvelun osien myynnistä 

(Maister 1993, 19). Kokemusta vaativissa toimeksiannoissa asiakkaan tietoisuus 

projektin luonteesta ja kulusta on kasvanut. Siten projektivastuun siirtäminen 

asiantuntijalle on asiakkaan kannalta riskittömämpi kuin tilaus luovissa 

toimeksiannoissa
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2.3.3 Ohjelmoitu toimeksianto

Ohjelmoidut toimeksiannot vaativat selkeästi määritellyn ongelman, jonka ratkaisu 

on entuudestaan selvä. Toimeksiannon tyyppi sallii vähäisessä määrin 

asiakaskohtaista soveltamista ja se on yleisesti ottaen reaktiivinen. 

Toimeksiannoissa keskitytään olemassa olevien prosessien ja ratkaisujen 

parantamiseen (Lilja, Penn & Tainio 1993, 8). Asiakkaan liiketoiminnan 

ymmärtäminen ei ole niin merkityksellistä kuin esim. luovissa toimeksiannoissa. 

Olennaista on kuitenkin se, että ratkaisusta on olemassa ohjeisto (koodi), jonka 

avulla juniorit ja avustavat työntekijät voisivat ratkaista ongelman ja se on myös 

helposti delegoitavissa. Tällainen toimintamalli on helposti tuotteistettavissa. 

Periaatteessa asiakas olisi tietämystasoltaan itse kykenevä suorittamaan sen, mutta 

oman resurssipulan tai ajanpuutteen takia tilaa sen ulkopuoliselta. Konsulttiyritys 

myy tässä tapauksessa tehokkuuttaan ja korkeaa käytettävyyttään. Tilaajan 

kannalta konsulttiyritys on se resurssi, joka joustaa. Tästä kytkennästä johtuen 

myös konsulttiyrityksen henkilöstöresursseihin kohdistuu joustopaineita. Delegointi 

on tässä projektityypissä entistä laajempaa ja helpompaa. Niukemmat 

yksikkökatteet ohjaavat myös delegoimaan junioritason henkilöstölle näitä 

toimeksiantoja. Palvelun elinkaaren myötä projektien luovuutta vaativat elementit 

muuttuvat vähitellen käytännöiksi ja siten ne muuntuvat ohjelmoiduiksi projekteiksi 

(Maister 1993, 27). Tämä mahdollistaa myös organisaation eriyttämisen luovia ja 

ohjelmoituja toimeksiantoja toteuttavaksi ja tarvittaessa myös 

sijaintiriippumattomaksi.

2. 3.4 Resurssien sopeutus toimeksiantojen vaatimuksiin

Konsulttiyrityksen menestys asiakasmarkkinoilla sekä pitkäntähtäimen 

taloudenpidossa riippuu sen kyvystä sopeutua vallitsevan toimeksiantokannan 

vaatimuksiin resurssien suhteen. Ääritilanteita voidaan kuvata D.H.Maister’n 

esimerkein kuvan 3 mukaisesti.
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Kuva 3. Toimeksiannon vaatimukset konsulttiyrityksen resurssipohjan suhteen. 

Kuvassa a) toimeksiannot liiaksi ohjelmoituja. Kuvassa b) toimeksiannot koostuvat 

liiaksi luovasta työstä.

Työkannan vaatima 
henkilöstöresurssi

b)a)

Lähde: Maister 1993, 6-7

Keskeinen kysymys on, kuinka seniori- ja junioritason resurssit saadaan sovitettua 

kulloisenkin toimeksiannon vaatimustasoon. Liian laaja resurssipohja on 

kannattavuusongelma, koska toimeksiantoa päätyvät suorittamaan liian pätevät 

henkilöt (seniorit), joiden henkilökustannukset työn tuottoarvoon nähden ovat 

korkeat (kuva 3 a). Siten yritys generoi vähemmän tuloa, kuin mitä se maksaa 

palkkoina (Maister 1993, 6). Tässä on oletettu, että vaatimattomammasta työstä 

voidaan tehokkaasti velottaa vähemmän. Tämä ei ole yksinomaan lyhyen tähtäimen 

kannattavuusongelma, koska tällainen töiden jäijestely sitoo senioriresursseja 

markkinoinnista, jonka tulisi edustaa noin puolta heidän ajankäytöstään (Maister 

1993, 59). Päinvastaisessa tilanteessa on kyseessä ilmiselvä laaturiski tuotoksen 

suhteen, kun vähemmän kokemusta omaavat henkilöt tekevät vaativia 

toimeksiantoja (kuva 3b). Syntyy sekä uskottavuus- että laatuongelma.

Asiantuntijaorganisaatio joutuu jatkuvasti huoltamaan toimeksiantorakennettaan 

(Sipilä 1992, 27 ) sekä resurssivarantoansa. Toimeksiantorakenteen huollolla 

pyritään estämään liiallinen riippuvuus yhdestä tai muutamasta asiakkaasta tai
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yksipuolisesti painottuvista töistä. Resurssivarannollaan yritys vastaa niille 

markkinoille, joilla se haluaa toimia. Organisaation johtajien on jatkuvasti 

pohdittava resurssitarpeen laajuutta toimeksiannon vaativuuteen nähden. Kuvien 3a 

ja 3b mukaiset ääritilanteet esiintyvät korostetusti nousu- ja laskusuhdanteiden 

aikana. Lyhyellä tähtäimellä asiantuntijaorganisaation työkanta saattaa vaihdella 

näiden kahden vaihtoehdon välillä. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että jos 

konsulttiyritys voi tarjota palvelujaan suuremmalla toimeksiantokohtaisella 

junior/senior-suhteella, on sen mahdollista tarjota palvelua edullisemmin 

asiakkaalle (Maister 1993, 9). Samalla konsulttiyritys pystyy tehokkaammin 

siirtämään tietoja ja taitoja junioritason työntekijöille, jolloin se turvaa yrityksen 

jatkuvuuden. Lisäksi resurssit on pyrittävä ohjaamaan niin, että seniorien ja 

juniorien tekemän työn korkea laskutettavuus on optimaalista työkantaan nähden. 

Pelkistäen voidaan todeta, että yritys valitsee henkilöstörakenteensa oman 

strategiansa mukaisesti.

2.3.5 Konsulttiyrityksen elinkaari 

2.3.5.1T oimialasidonnaisuus

Elinkaarimallitarkastelua voidaan käyttää sekä asiantuntijapalveluyrityksen itsensä 

että sen palvelujen arvioimiseen. Konsulttiyrityksen työntekijät muodostavat tieto- 

taitoineen ja henkilökohtaisine ominaisuuksineen konsulttiyrityksen (ydin-) 

palvelutuotteen, jonka ajankäyttöä myydään. Siten henkilöstön osaaminen ja 

pätevyys sekä niiden kehittyminen kysyntää vastaavaksi muodostavat 

konsulttiyrityksen elinkaaren. Vastaavasti on olemassa kytkentä palveltavan 

toimialan sekä toimeksiantotyypin elinkaareen. Tämän mukaisesti 

konsulttiyrityksen metodiikan kehittymisestä tulee myös kuvaus yrityksen 

elinkaaresta (Maister 1993, 28). Konsulttiyrityksen muut funktiot sopeutuvat tähän 

kehitykseen. Siten kypsiä palvelutuotteen elinkaaren loppuvaiheilla olevia 

käytäntöjä tai menetelmiä tulisi myös hylätä. Taitojen kehittäminen liittyy siten 

konsulttiyrityksen pitkän tähtäimen tavoitteisiin markkinoilla turvaten
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asiantuntijaorganisaation kestävän kehityksen. Jos yritys ei kehitä 

työskentelymenetelmiään ja käytäntöjään, muodostuu niiden elinkaarista 

asiantuntijapalveluyrityksen elinkaari (Maister 1993, 28).

2.3.5.2 Asiantuntijapalveluyrityksen tavoitteet markkinoilla

Nykykäsityksen mukaan voidaan yleisellä tasolla todeta, että yrityksen tavoitteena 

on ylläpitää pysyvyyttä tai muuttua hallitusti (Jabe 1996, 52). Aikaisemmin 

markkinoiden ollessa kypsymättömät yrityksen ensisijaisena tavoitteena saattoi olla 

hyvä taloudellinen tulos. Muita merkittäviä päämääriä voivat olla yrityksen 

kehittyminen laajemmassa merkityksessä, kuten esimerkiksi yrityskoon kasvaessa 

maksuvalmiuden turvaaminen, arvostukseen liittyvät päämäärät (tulla 

ylivoimaiseksi alalla) sekä sosiaaliset päämäärät (Tikka 1984, 34). Erityisesti 

pienissä konsulttiyrityksissä (lähenevät ammatinharjoittamisen työskentelytapaa) 

päämääränä voi korostetusti olla ammattitaidon ja ”elämäntavan ” ylläpitäminen.

Kehittymisen kannalta merkittävänä tavoitteena markkinoilla voidaan pitää 

mahdollisuutta saada yhä vaativampia ja suurempia toimeksiantoja. Asiakkaan 

näkökulmasta yrityksen tai organisaation koko tarjoaa uskottavuutta ja 

tunnettuutta ja siitä tulee siten houkuttelevampi yhteistyökumppani. Vaativammat 

projektit edellyttävät, että asiantuntijapalveluyrityksen on kehityttävä sisäisesti joko 

hankkimalla lisää resursseja tai ulkoisesti liittoutumalla ja verkottumalla. Maister 

(1993, 16) näkee kasvun ensisijaisena tavoitteena asiantuntijapalveluyritykselle, 

vaikkakin toteaa samalla, että kasvu itsessään ei kuitenkaan varmista 

tuloksellisuutta (Maister 1993, 16). Liiallinen erikoistuminen kapeaan 

osaamisalueeseen saattaa varsinkin suomalaisessa asiantuntijapalvelukentässä 

johtaa markkinoiden ehtymiseen (Sipilä 1992, 68/ Yleisesti voidaan todeta, että 

kertynyt tieto menettää arvonsa nopeasti (Maister 1993, 144). Yleisen tiedon 

varaan toteutettu konsultointi (liiketoimena) ilman erityisosaamista ei ole 

liiketoimena mahdollista, koska tieto on kaikkien saatavissa ja erityisosaamista ei 

siinä siten ole. Teknisten taitojen ylläpitäminen on vähimmäisvaatimus 

mukanapysymiseen liiketoiminnassa (Maister 1993, 149). Taidot, jotka ovat
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sidotut proj ektipääomaan, säilyttävät arvonsa pidempään. Kuitenkin 

kilpailutilanteessa yhä enemmän uusia menetelmiä ja taitoja siirtyy ohjelmoiduiksi 

rutiineiksi, mikä merkitsee niiden osalta kasvavaa hintakilpailua tarjoustoiminnassa.

2.3.5.3 Tavoitteet henkilöstön suhteen

Sisäisesti konsulttiyritys voi kasvaa ja kehittyä ensisijaisesti hankkimalla lisää 

resursseja (Maister 1993, 16) ja toissijaisesti kasvattamalla tieto- ja 

projektipääomaa. Ulkoiset kasvumahdollisuudet ovat: verkottuminen ja resurssien 

vuokraus kollegayrityksiltä.

Asiantuntijapalveluyrityksen kasvu omaa henkilöstöä lisäämällä on kuitenkin 

rajallista, koska 75 % sen kuluista on palkkakuluja. Ennenkuin uusi henkilö alkaa 

tuottaa oman palkkansa, on se maksettava muiden tekemällä työllä tai 

kassareserveistä.

2.3.5.4 Toimeksiantotyppi

Maister (1993, 30) esittää, että hyvin harvalla yrityksellä on selvä käsitys siitä, 

miten heidän työkantansa jakautuu eri toimeksiantotyyppeihin. Tähän vaikuttaa 

osaltaan konsulttitoiminnan lyhyt aikajänne, jossa ollaan kiinni nykyhetkessä. 

Pitkäntähtäimen strategista suunnittelua tehdään tyypillisesti karkealla tasolla. 

D.H.Maister’n mukaan ongelmaksi muodostuu se, että asiantuntijapalveluyritykset 

valitsevat väärän johtamistyylin toimeksiantotyyppiin nähden. 

Asiantuntijapalveluyritykset saattavat yrittää johtaa liiketoimintaa luovien 

toimeksiantojen mukaisesti, vaikka niiden markkinat ovat lähempänä ohjelmoituja 

toimeksiantoja (Maister 1993, 30). Markkinoiden kehittyessä monissa yrityksissä 

juniorien työkuormaa voitaisiin lisätä yli 30 - 40 %. Nyt näiden töitä tekevät 

seniorit, kun organisaation ohjaus on lukkiintunut vanhaan rakenteeseen (Maister 

1993, 30). Tilanne havaitaan kehittymismahdollisuuksien puuttuessa juniorien 

laskevana moraalina ja motivaationa. Tämän mukaisesti voidaan todeta, että kasvu 

on välttämättöntä ohjelmoiduissa toimeksiannoissa, joita pääosin tekevät juniorit



18

(Maister 1993, 26). Kasvu ei ole luovissa toimeksiannoissa välttämätöntä, vaan 

luovat panokset voidaan pitää rajattuina.

Markkinakilpailun seurauksena kehitetty osaaminen siirtyy yhä nopeammin luovista 

ratkaisuista ohjelmoituihin ratkaisuihin (Maister 1993 28). Tämä aiheuttaa 

kokonaishintataijousmenettelyn lisääntymisen (Maister 1993, 26). Näiden

seikkojen takia tulisi konsulttiyrityksen tunnistaa projektityyppinsä ja seurata niiden 

elinkaarta luovista ohjelmoiduiksi projekteiksi ja valita yritysstrategia sen 

mukaisesti (Maister 1993, 16). Pitkän tähtäimen strategiaa on luonnollisesti vaikea 

luoda, jos riittävä laskutettavuus ja laskutettavien tuntien osuus läsnäolotunneista 

ei toteudu (Maister 1993, 35). Tällöin konsulttiyritys voi keskittyä vain 

selviytymiseen markkinoilla.

Miten sitten kasvu ja kehittyminen sekä samalla uusien resurssien hankinta tulisi 

jäljestää? Olisiko hankittava saman- vai erityyppisiä projekteja? Olettaen, että 

konsulttiyrityksen sisällä yrityksen resurssisuhteet (junior/senior) pysyvät 

samanlaisina, keskittyy yritys todennäköisesti jatkossa projekteihin, joita sillä jo on. 

Uudet ja ennen kokemattomat projektit saattavat aiheuttaa painetta muuttaa 

resurssisuhdetta, mikä voi lyhyellä tähtäimellä aiheuttaa vääristymää sekä 

kannattavuuden heikkenemistä, kun tavoitteena on korkea käyttöaste. 

Projektiresurssit tulee siten sovittaa näihin projekteihin optimaalisesti (Maister 

1993, 16). Asiantuntijapalveluyrityksen tavoitteena on säilyttää kouliintunut ja 

kokenut henkilöstö yrityksen palveluksessa (Maister 1993, 16). Tähän pyritään 

töiden monipuolistamisella tehtäväkierron ja vastuunlaajentamisen muodossa.
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3. Tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu

Tutkimusaineiston koonti perustuu toimialakohtaisen yhdistystasoisen aineiston 

analyysiin sekä toimialalla olevien valikoitujen yritysten johtohenkilöiden 

haastatteluihin. Tutkimus on valinnalla pyritty rajaamaan mahdollisimman 

yhtenäiseksi. Tutkimusaineisto sisältää myös kirjoittajan muodostamia omia 

kokemuksia ja näkemyksiä kymmenen vuoden ajalta suunnittelijan, 

projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Siten monien asioiden tulkintaa katsotaan 

juuri tästä henkilökohtaisesta kokemustaustasta unohtamatta kuitenkaan 

tutkimuksen alussa esiteltyjen viitekehysten esiintuomia ongelmia sekä niiden 

tunnistamista toimialatasoisesta aineistosta sekä objektiivisen tutkimuksen 

periaatteita. Tutkimuksen prosessointi tapahtui tutustumalla ensin kirjalliseen 

aineistoon. Samanaikaisesti alkoi toimialatasoisen arkistomateriaalin kerääminen ja 

tutkiminen. Vasta tutkimuksen loppuvaiheessa, kun ennakkoviitteitä oli ongelma- 

alueen erityispiirteistä, voitiin lähteä toteuttamaan haastatteluohjelmaa. Ennen 

varsinaista haastattelukierrosta käytiin joitakin koehaastatteluja ja nk. 

”käytäväkeskusteluja” sekä kahdenkeskisiä palavereja, joilla kartoitettiin 

tutkimuksen aihepiiriin liittyvät aiheen kiinnostavuus ja ajankohtaiset kysymykset.

3.1 Tutkimusaineiston valinta

Tutkimuskohteeksi on valittu kirjoittajan työkokemuksesta johtuen suomalainen 

insinöörisuunnittelu ja -konsultointi. Tutkimus kohdistui Suunnittelu- ja 

konsulttitoimistojen liiton, SKOL ry:n jäsenistöön, josta on kattavasti saatavilla 

historiallista ja tilastollista aineistoa. Lisäksi SKOL-jäsenyritykset hyväksyessään 

yhdistyksen säännöt suhtautuvat periaatteellisesti yritystoimintaan yhtenäisesti ja 

yleisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan. Jäsenyritysten henkilöstö koostuu 

pääasiassa insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutuksen saaneista henkilöistä. Tämän 

vuoksi voidaan pitää heidän näkemyksiään omasta liiketoiminnastaan ja sen 

kehittämisestä samanssisältöisinä. Murrostilanteessa mielenkiintoa herättää heidän 

kykynsä nähdä mahdollisuuksia muuttuvassa asiantuntijapalvelukentässä ja se, 

kuinka hyvin he pystyvät erittelemään toimialansa prosesseja ja tunnistamaan



20

mahdollisuuksia. Toimiala on kohdannut viime vuosina hintakilpailun erittäin 

voimakkaana siten, että alan yritysten kannattavuus on ollut heikkoa. 

Hintakilpailuun ja markkinoiden supistumiseen ei ole ehditty sopeutua luomalla 

uusia palveluita. Kysynnän laskuun on vastattu lähes yksinomaan henkilöstöä 

vähentämällä, joka on osaltaan hidastanut mahdollisuuksia kehittää palveluja ja 

uusia kehityskohteita uuden työkannan luomiseksi. Toimialan henkilöstö on 

ikärakenteen puolesta vahvasti yksipuolistunut ja se kokee ongelmaksi 

houkuttelevuuden puutteen junioritasoisten osaajien palkkaamiseksi.

3.2 Arkistotutkimusaineisto

Tutkimuksen arkistomateriaalin aikajänne on valittu siten, että ilmöitä tarkastellaan 

ajallisesti suunnittelutoimialan 1980-luvun lopun nousukaudesta, 1990-luvun 

laskusuhdanteen ja laman kautta aina vuoteen 1996. Näistä periaatteista ei ole 

voitu pitää kiinni joidenkin arkistotietojen kohdalla. Arkistotutkimuksen avulla on 

vertailtu koko asiantuntijapalvelun kenttää palvelutoimialan kehitykseen. Erityisesti 

kiinnostuksen kohteena ovat henkilöstöresurssissa tapahtuneet laadulliset 

muutokset, koska toimialan palvelu perustuu lähes yksinomaan henkilöpanosten 

myyntiin. Viitekehysten esiinnostamat ongelma-alueet on pyritty tunnistamaan 

alustavasti toimialakohtaisen aineiston avulla. Tämä koskee myös niitä 

erityispiirteitä, jotka ovat tyypillisiä suomalaiselle suunnittelu- ja konsulttikentälle. 

Valitulla toimialalla olivat 1990-luvulla koetun laman vaikutukset erityisen 

voimakkaita. Siitä johtuen suunnittelu- ja konsultointialan rakenteisiin aiheutui 

todennäköisesti vääristymiä, jotka saattoivat asettaa esteitä toiminnan elpymiselle.

3.3 Haastattelututkimusaineisto

Teemahaastattelujen tavoitteena on todentaa toimialakohtaisesta aineistosta tehdyt 

havainnot valittujen viitekehysten valossa. Haastattelututkimusaineiston koonnissa 

ensisijainen tavoite oli kerätä haastateltavat SKOL-jäsenyritysten piiristä. Tästä 

periaatteesta jouduttiin kuitenkin poikkeamaan yhdessä tapauksessa, jossa 

kirjoittajan ja haastateltavan henkilösuhteet sekä yhteiset kokemukset 

mahdollistivat aiheen syvällisen käsittelyn. Tutkimuksen perusteissa pyrittiin aiheen
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käsittely rajaamaan saman eettisen säännöstön piirissä oleviin yrityksiin, jotta niiden 

suhtautuminen markkinoihin olisi yhdenmukaista ja karkeasti ottaen saman 

normiston ohjaamia.

Haastateltavien valinnassa pyrittiin toisena sääntönä noudattamaan periaatetta, että 

haastateltava toimii johtoasemassa ja on toiminut vastaavanlaisissa tehtävissä 1980- 

luvulta lähtien haastatteluajankoiltaan saakka. Tämä sen vuoksi, että haastateltava 

on kokenut tutkimuksen tarkastelujakson aikaiset muutokset konsulttielämässä ja 

erityisesti nähnyt laskusuhdanteen vaikutukset siihen. Lisäksi tilanne tarjoaa 

otollisen hetken tarkastella tulevaisuuden näkemyksiä varsinkin, kun toimialan 

laskeva trendi on taittunut vuosina 1996 - 1997.

Haastateltavat on pyritty valitsemaan siten, että kultakin suunnittelutoimialalta olisi 

kaksi edustajaa ja mielummin eri yrityskokoluokista, vaikkakaan tutkimuksessa ei 

tuoda esiin yrityskoon merkitystä tutkimusongelman puitteissa muuta kuin 

esimerkinomaisesti. Tutkimuksessa ei ole mahdollista kattaa seikkaperäisesti 

kaikkia osa-alueita, eikä se tutkimusongelman kannalta ole tarkoituksenmukaista, 

koska viitekehykselliset lähtökohdat perustuvat yleisesti asiantuntijapalveluiden 

ongelma-alueiden tarkasteluun.

Etusijalle haastateltavien valinnassa on otettu kirjoittajan ja haastateltavan 

henkilökohtainen tuntemus. Tämä sen vuoksi, että teemahaastattelussa on voitu 

nopeammin päästä syvemmälle aiheeseen. Tilanteita ja tapahtumia on voitu 

käsitellä yhteisin termein ja esimerkein. Tämä on monesti mahdollistanut uusien 

näkökulmien esiintuomisen tapahtumien analysoinnissa.

Edellä mainitun henkilötason suhteiden vuoksi on tutkija saattanut painottaa 

erityisesti jotain tutkimuksen ongelma-aluetta tuntien haastateltavan 

kokemustaustan tai perehtyneisyyden. Haastattelut on kirjoitettu 

haastattelutilanteessa käsin muistiin ja ne on jälkikäteen kirjoitettu puhtaaksi sekä 

samanaikaisesti niiden sisältöä on tulkittu. Analyysissä ei ole viitattu yhteenkään
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haastateltavaan suoraan. Suoria lainauksia on käytetty anonyymisti joko 

kokonaisina lauseina tai muutamista sanoista koostuvina ilmaisuina. Myös 

epäsuoria viittauksia on käytetty. Anonyyminen käsittely johtuu siitä, että 

haastattelumateriaali sisältää paikoin syvätason strategisia kommentteja, joita 

yritykset katsovat kilpailutekijöikseen ja ne ovat siten salattavia. Myöskään ei ole 

ollut mahdollista viitata esim. toimeen, koska suunnittelualaa tunteva henkilö 

pystyy kommenteista päättelemään sen antajan. Haastatteluaineiston tulkinta on 

esitetty teemoina kappaleessa 5. Konsulttiyrityksen resurssien ohjaus käytännössä.

Haastattelurungon ovat muodostaneet seuraavat osa-alueet:

1. Markkinatilanne 1980-ja 1990-luvuilla ja siihen sopeutuminen

2. Työkannan jakautuminen toimeksiantoluokkiin ja muutokset niissä

3. Henkilöstöresurssin sovittaminen työkantaan ajassa

4. Asiantuntijapalveluyrityksen sekä henkilöstöresurssien strateginen kehittäminen 

tulevaisuudessa
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4. Resurssien kohdentaminen teknisessä suunnittelussa

4.1 Asiantuntijapalvelut Suomessa

Markkinavaatimusten monimutkaistuessa erilaisten palvelujen kysyntä tulee 

kasvamaan (kuva 4). Palvelujen nopeaa kehittymistä tukevat teknologian ja 

tietoliikenteen kasvu, teollisuuden rakennemuutos sekä hyvinvointipalvelujen 

kasvava ja monipuolistuva lisääntyminen (Järvinen 1996, 3). Palvelusektorin osuus 

Suomen bruttokansantuotteesta on nykyisin lähes 70 % (Järvinen, 5) ja kasvu on 

ollut tasaista, vaikka kasvuvauhti on laskusuhdanteen myötä hidastunut. Suomen 

taloudelle on ominaista elintasoon perustuva erikoistuminen. Palveluja tarjotaan 

yhä yksilöllisemmin, yhä pienemmille kohderyhmille. Myös keskittyminen 

ydinosaamiseen sekä tehokkuus- ja joustavuusvaatimukset perinteisillä toimialoilla 

ovat synnyttäneet organisaatioiden sisäisten toimintojen ulkoistamisprosessin. 

Tästä on esimerkkeinä mm. suunnittelu- tai tietotekniikkayksiköiden myyminen 

ulkopuolisille. Kehityssuunta johtuu osaltaan Suomen korkeasta kustannustasosta 

(Sipilä 1992, 30). Palvelualojen kehittyminen on tyypillistä korkean kustannustason 

maissa. Ulkopuolisten palvelujen käyttö lisääntyy mm. sen seurauksena, että 

tulosyksiköistetyissä organisaatioissa yrityksen sisäisillä asiantuntijapalveluilla ei 

ole enää monopoliasemaa (Sipilä 1992 30). Lisäksi omien mahdollisesti perinteisten 

näkökantojen uudelleen muokkaamiseksi halutaan uusia ulkopuolisia näkemyksiä.

Palvelualan kasvuun vaikuttaa myös se, että tiedonhankinta on tullut 

merkittävämmäksi yrityksen kilpailukeinona kuin aikaisempina vuosina. 

Asiantuntijapalveluiden tarjontaan vaikuttaa yhteiskunnan yleisen koulutustason 

paraneminen mm. siten, että perinteisten alojen asiantuntijat tulevat menettämään 

arvostustaan (Sipilä 1992, 31). Siten perinteiset asiantuntijapalvelusektorit ja 

menetelmät tulevat yhä suuremmassa määrin hintakilpailun piiriin. Tämän mukaan 

voidaan todeta, että tarve löytää uusia palvelumuotoja ja kehityssuuntia on 

ilmeinen.
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Massatuottajia on markkinoihin nähden liikaa eikä niinkään asiakkaiden ongelmien 

ratkaisijoita (Mintzberg 1991, 746).

Kuva 4. Palvelutoimialojen tuotannon määrä ja vuosimuutokset

Palvelutoimialojen tuotannon määrä
Ind.

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
sekä kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta

Kaikki yksityiset 
palvelut

200

150

Kauppa, ravitsemus- 
ja majoitustoiminta 
sekä liikenne

Lähde: ETLA 3/1996, 73

4.2 Tekninen konsultointi ja sen nykytila

Suunnittelu-ja konsulttialan laskutus vuonna 1996 oli 2,7 miljardia FIM (SKOL ry 

1996, 1), josta viennin osuus oli 0,9 miljardia FIM. Luvut sisältävät 

palvelutuotannon ilman laite- tai ohjelmistotoimituksia. Teknisellä suunnittelulla ja 

konsultoinnilla on siten merkittävä yhteiskunnallinen rooli Suomessa sekä 

perinteisesti vahva kytkentä tuotannollisiin investointeihin ja rakentamiseen. Lisäksi 

voidaan korostaa sen merkitystä Suomen viennille.

Tekninen konsultointi Suomessa on lamavuosien jälkeen ajautunut vaikeaan 

hintakilpailuun, jossa yksikkökatteet ovat romahtaneet ja yritysten kannattavuus 

vastaavasti heikentynyt merkittävästi. Kysyntä on asettunut 1990-luvun 

puolivälissä 1980-luvun lopun huippuvuosia selvästi alemmalle tasolle (SKOL ry:n 

toimintasuunnitelma 1997). Palkkakulut ovat suurin menoerä konsulttitoiminnassa
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(vit. 2.3.5 Konsulttiyrityksen elinkaari). Siten laskusuhdanteen aikana henkilöstön 

vähentäminen on merkittävin toimenpide sopeutua muuttuvaan 

markkinatilanteeseen. Tällöin henkilöstöä ei nähdä resurssimerkityksessä 

uusiutuvana voimavarana vaan kustannustekijänä.

Vuodesta 1991 vuoteen 1996 on henkilöstön määrä vähentynyt noin 11200:sta 

6500:een (SKOL 1996, 1). Osittain tämän vuoksi on alan arvostus siinä 

työskentelevien konsulttien, toimeksiantajien ja ammattitaitoisen työvoiman piirissä 

romahtanut. Siitä on muodostunut toimiala, jolta halutaan pois ja jonne ei 

mielellään hakeuduta. Viennistä ei ole saatu toivottua lisää täydentämään 

vajaakapasiteetin käyttöä (kuva 5). Tilanne on myös johtanut alan pirstoutumiseen, 

mistä jäljelle on jäänyt joitakin suunnittelu- ja konsulttialan suuryrityksiä ja suuri 

määrä pieniä dynaamisia suunnitteluorganisaatioita. Pahiten lama kohteli 

keskisuuria yrityksiä (henkilöstön määrä 41-100 henkeä). Suuret selviytyivät (yli 

100 henkeä), tosin laihdutettuina. Pienet toimistot (alle 40 henkeä) pystyivät 

nopeilla joustotoimilla selviytymään.

Kuva 5. Suunnittelu-ja konsulttitilauskantaja henkilöstö vuosina 1987... 1996

Lähde: SKOL ry 2/96, liite, osittain täydennetty

Joustovaatimuksiin on vastattu irtisanomisilla ja lomautuksilla. Vaikeiden 

lamavuosien aikana alalle syntyi merkittävä työvoimareservi (kuva 5), joka ilmenee
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työllistettyjen ja työsuhteessa olevien erotuksena. Tämä ammattitaitoisen 

työvoiman joukko, niin kauan kun se pysyy vapailla työvoimamarkkinoilla, on 

helposti kutsuttavissa organisaatioihin tasaamaan tilapäisiä kuormitushuippuja. 

Työvoiman ylitaijonta on osaltaan alentamassa alan työvoimakustannuksia. 

Toimiala keskittyi voimakkaasti selviytymiseen ja uuden liiketoiminnan (palvelun) 

kehittäminen resurssien huoltamisella jäi taka-alalle. Irtisanomiset vinouttivat 

organisaatioiden resurssirakennetta toimeksiantojen vaatimustasoon nähden. Tämä 

muodostaa selvän uhan yritysten pitkäntähtäimen likviditeetille, mikäli 

palkkajoustoja ei toteuteta samanaikaisesti. Lisäksi epätasapainoinen ikäjakauma 

tulee aiheuttamaan konsulttiyrityksissä jatkuvuuden ongelman, kun tietyt ikäluokat 

saattavat puuttua yrityksistä. SKOL- jäsenyritysten keskuudessa keski-ikä on 

muuttunut taulukon 1 mukaisesti:

Taulukko 1. SKOL-jäsenyritysten henkilöstön keski-ikä

Vuosi Keski-ikä (vuosia)

1985 35

1991 36

1997 40

Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri

Heikkoa likviditeettiä rasittaa myös toimialalla vallitseva voimakas hintakilpailu, 

suunnittelun hankintatapojen muutokset ja alan sopeutuminen niihin. Jotta yritykset 

olisivat selviytyneet, ovat ne ottaneet toimeksiantoja tappiollisin hinnoin. Periaate 

lyhytaikaisen jatkuvuuden turvaamiseksi on ollut ”otetaan nyt tämä vielä”. Näin 

menetellen olemassa oleva osaaminen ulosmitataan ja uuden tieto-taidon luominen 

kehitysvarojen puutteessa on jäänyt vähäiseksi. Kireä hinnoittelu on johtanut 

vastaavasti toimeksiantojen suunnittelu- ja konsultointipanoksen vähentymiseen 

toimeksiannoissa. Pitkäjänteinen kehitys on myös heikentynyt sen seurauksena, että 

toimeksiantojen keskipituus on lyhentynyt. Tämä on osaltaan siirtämässä 

painopistettä lyhyen ajan tavoitteisiin. Kiristynyt kilpailu on asiakkaan kannalta 

johtanut mm. seuraaviin toimeksiantosuhteen ongelmiin:
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- Luovien ratkaisujen puuttuminen

- Varmojen toistoratkaisujen tekeminen

- Palvelun laadun ongelmat

- Joustojen puuttuminen

- Sopimuserimielisyydet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää esitettyjen ongelmien 

riippuvuussuhteita valittujen viitekehysten avulla. Tämä pyritään toteuttamaan 

kulloistakin markkinatilannetta vastaavaksi ottaen korostetusti huomioon 

laadulliset seikat. Tekninen suunnittelu tarjoaa tässä suhteessa hyvän kohteen, 

koska markkinoiden muutokset ovat kohdistuneet siihen voimakkaina.

4.2.1 Tekninen asiantuntijapalveluja teollisuuden investoinnit

Kässi on (1996) käsitellyt tutkimuksessaan nk. engineering-toimialaa. Tähän 

toimialaan on sisällytetty insinööritoimistot, jotka tuottavat perinteisiä 

insinööritoimistopalveluj a ja muita teknispainotteisia asiantuntij apalveluita. 

Toimialaan sisältyvät myös yritykset, jotka toteuttavat investointiprojekteja ottaen 

siinä hoitaakseen eri laajuisia vastuita investointiprojektien toteuttamisessa. Kässin 

(1996, IV) tutkimuksen empiirisen aineiston muodostivat 22 yritystä tai 

organisaatiota, joista osa on suunnittelutoimistoja ja osa kokonaistoimituksia 

tarjoavia projektitoimistoja. Tästä joukosta vain yksi ei kuulunut Suunnittelu- ja 

konsulttitoimistojen liittoon, joten tutkimuksen havaintoja voi pitää relevanttina 

tämän tutkimuksen tavoitteiden kanssa. Kässin mukaan engineering-ala kytkeytyy 

voimakkaasti investointihankkeiden eri vaiheisiin aina valmistelusta toteutukseen 

saakka. Engineering-palvelua tarvitaan silloin, kun teollisuusyritys aloittaa 

investoinnin valmistelun, suunnittelun ja sitten varsinaisen investoinnin toteutuksen. 

Yrityksellä itsellään ei ole hankkeen toteuttamisen vaatimia resursseja tai riittävän 

osaavaa henkilökuntaa (Järvinen 1996, 6). Engineering-yritys voi tässä prosessissa 

toimia joko myyjän tai ostajan toimesta. Yleensä voidaan todeta, että 

investoinneissa suunnittelutyö aloitetaan noin 1-2 vuotta aikaisemmin ennen



28

suunniteltua investoinnin aloitusajankohtaa. Tätäkin pidempiä aikajänteitä voi 

esiintyä esim. suurissa investointihankkeissa. Investointien ja insinöörikonsultoinnin 

toimialasidonnaisuus on aidoimmillaan havaittavissa mm. paperiteollisuudessa, 

jossa suunnittelutoimeksiannot seuraavat kiinteästi paperiteollisuuden 

investointisyklejä.

Investointien suunnitteluprosessissa paikallisuus ja paikallisten olojen tunteminen 

on insinööritoimistoilla vahvuustekijä (Järvinen 1996, 22). Vastaavasti korostuu 

suhdannetekijöiden ymmärtäminen suhteessa palvelun muokkaamiseen. 

Suunnittelutoimiston perustamiskynnys on suhteellisen matala (Järvinen 1996, 33). 

Pohjana on oma osaaminen ja referenssit ja se, että palveluille on kysyntää. 

Yrityksen perustaminen ei edellytä huomattavia investointeja (Järvinen 1996, 33).

Engineering-toimialan kehitys Suomessa sattuu varsinaisesti investointivetoisen 

kasvun aikaan (kuva 6). Ennen tätä vaihetta engineering-palvelut tuotettiin 

teollisuuden omien osastojen toimesta, ns. in-house insinööripalveluina (Kässi 

1996, 28). Kysytyt insinööripalvelut olivat 1950... 1970-luvuilla teknistä 

perussuunnittelua, teknisten projektien toteutussuunnittelua ja toteutuspalvelua 

(Kässi 1996, 29). Ennen vuotta 1965 oli vain poikkeustapauksissa engineering- 

toiminta organisoitu erilliseksi kokonaisuudeksi tai yritykseksi (Kässi 1996, 178). 

Engineering-yritysten kehitykseen voi 1980-luvulla liittää sellaisia käsitteitä kuin 

erikoistuminen ja teknologiaan panostaminen. Lisäksi esiin nousivat ATK-pohjaista 

osaamista tarjoavat systeemi-integraattorit, ohjelmisto- sekä logistiikkapalvelut.

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten riippuvuus rakennus-, kone- ja 

laiteinvestoinneista nähdään kuvasta 6. Vuosina 1990 - 1995 investoinnit 

vähenivät voimakkaasti aikaisempiin jaksoihin verrattuna. Ne investoinnit, joita 

vuosina 1990 - 1995 tehtiin, olivat pääosin luonteeltaan kapasiteetin

korvausinvestointeja sekä rationalisointiin liittyviä investointeja, mikä ei siinä 

määrin työllistä suunnittelu- ja konsultointialaa kuten kapasiteetin lisäämiseksi 

tehtävät investoinnit tekevät.



29

Kuva 6. Suomen teollisuuden kasvuun vaikuttaneet tekijät eri aikoina

TEOLLISUUDEN KEHITYS TAANTUMINEN

RAAKA-
AINEIDEN
KÄYTTÖÖN
PERUSTUVA
KASVU
1850 - 1950

VARALLI
SUUDEN AI
KAANSAA
MA KASVU 
1985 -

INVESTOIN
TIEN VETÄ
MÄ KASVU 
1950 - 1985 -

INNOVAA- 
TIOPOHJAI- 
NEN KAS
VU 1980 -

ENGINEERING-YRITYSTEN KEHITYS

• LAITE- JA 
LAITOSTEK- 
NOLOLOGI- 
AN TUONTI

• IN-HOUSE 
ENGINEERING

• MAASSA 
KORKEA 
INVESTOIN
TIASTE

• ENGINEERING- 
ALA SYNTYY

• TIETOJA 
OSAAMISPOH- 
JAISET 
PALVELUT

• AUTOMAATIO
• OHJELMOINTI
• SYSTEEMI- 

INTEGROINTI
• DIFFEROINTI- 

JA FOKUS- 
STRATEGIAT

YHÄ
ERIKOISEMMAT
PALVELUT
HYVINVOINTI JA
PALVELUSEKTORIT
ASIAKKAINA
SAIRAALA- JA
TERVEYSPALVELUT

Lähde: Kässi 1996, 26

Yleisesti voidaan todeta, että suunnittelukustannukset ovat hankkeen 

investointikustannuksiin ja koko elinkaaren kustannuksiin verrattuna pieniä 

(muutamia prosentteja hankkeen kokonaisarvosta). Kehityksen kulkiessa kohden 

2000-lukua nähdään mahdollisesti uusien palvelumuotojen esiin nouseminen ja 

varallisuuden kasvun generoima kasvutrendi (kuva 6).

Vuodesta 1985 lähtien tapahtunut varallisuuden aikaansaama kasvu on ajanjaksolle 

tyypillinen sekä kysynnän painottuminen hyvinvointihyödykkeisiin ja palveluihin.
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Erityisesti telekommunikaation ja multimedian kehitys tulee olemaan merkittävä. 

Investointien painopiste siirtyy reaali-investoinneista finanssi-investointeihin (Kässi 

1996, 30). Tekninen konsultointi on toimialana kehittynyt huomattavasti 

aikaisemmin kuin esim. liikkeenjohdon konsultointi (Lilja, Perm, Tainio 1993, 5), 

joka on selvästi kasvava toimia-ala tällä hetkellä, kun liikevaihdon kasvu on 20 % 

kolmenkymmenen kärkiyrityksen osalta (Talouselämä 1997, 21).

Engineering-yritykset jaetaan suunnittelutoimistoihin ja projektitoimistoihin. 

Sunnittelutoimistot ovat itsenäisiä ja omistukseltaan riippumattomia yrityksiä, jotka 

markkinoivat palvelujaan usein monien eri toimialojen yrityksille. Projektitoimistot 

ovat yleensä konsernin erillisiä tulosyksiköitä, jotka markkinoivat palvelujaan 

muille yksiköille ja ulkopuolisille asiakkaille (Järvinen 1996, 33). 

Suunnittelutoimiston synty perustuu suunnittelutyön myymiseen. Menestystekijöinä 

ovat aiemmat referenssit sekä asiakkaiden luottamus (Järvinen 1996, 33).

Teknisen palvelun yritys ei useinkaan ky купе laskuttamaan riittävästi omasta 

erityisosaamisestaan (Järvinen 1996, 36). Liike-elämän palvelusektorissa vuonna 

1995 alan kannattavuustaso oli heikoimpia (Järvinen 1996, 39). Alan katetaso on 

(keskim. noin 10 %, mikä on 5 prosenttiyksikköä pienempi kuin esim. atk-alan) 

vain tyydyttävä, jonka seurauksena toimiala ei aktiivisesti panosta pidemmän 

aikavälin kehittämistoimintaan. Yritykset toimivat pääasiassa lyhytjänteisesti ja 

tässä päivässä, mikä huonontaa yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä 

aikavälillä (Järvinen 1996, 46).
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Kuva 7. Suunnittelualan yritysten ja henkilöstön määrä suhteessa rakennus-, kone
ja laiteinvestointeihin vuosina 1986.. .1996, kun vuosi 1990 saa arvon 100

Yritykset
Rak.inv, Yritykset

Ind 60 Henkilöstö
Rak.inv,Koneinv.

Koneinv,

Lähteet: SKOL ry ja ETLA 1/1996, 43

Suunnittelutoimistojen henkilöstön määrä supistui lähes puoleen lamavuosien 

aikana investointien vähentyessä voimakkaasti. Kuitenkin toimistojen määrän 

väheneminen oli joitakin kymmeniä, joten perustellusti voidaan todeta, että eri 

toimeksiantotyyppejä (sivu 10) tuotetaan entistä suppeammalla henkilöstöllä. 

Esiintynyt volyymin lasku kohdistui voimakkaimmin niihin keskisuuriin ja suuriin 

suunnittelutoimistoihin, jotka pääasiassa esiintyivät kotimaan markkinoilla 

(Järvinen 1996, 18). Kuvasta 7 nähdään myös, että henkilöstöresurssi alkoi joustaa 

vasta yli vuosi senjälkeen, kun investoinnit lähtivät jyrkästi vähenemään. Osaltaan 

tähän vaikuttivat laman ennakoimaton voimakkuus sekä Suomen 

työmarkkinajäykkyydet. Hidas reagointimahdollisuus johti siten vaikeisiin 

taloudellisiin ongelmiin, kun henkilöstökulujen osuus korostui entisestään.
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4.2.2 Tekninen asiantuntijapalveluja toimeksiantojen palkkiomuodot

Ikääntyneet palvelut tulevat entistä enemmän hintakilpailun piiriin (Sipilä 1992, 

31). Luovien toimeksiantojen innovaatiot muuttuvat ajan kuluessa menetelmiksi 

(ohjelmoiduiksi). Hintakilpailu ja kokonaishinnoittelu kohdistuvat voimakkaimmin 

ohjelmoituihin toimeksiantoihin, joissa taijonta on runsainta. Luovissa 

toimeksiannoissa hintakilpailu on harvinaisempaa (Maister 1993, 18). Kuvasta 8 

nähdään, että kokonaispalkkion suhteellinen osuus on kasvanut vuodesta 1990 

vuoteen 1995. Kokonaispalkkioiden osuuden kasvu on kuitenkin taittunut vuonna 

1996. Tähän on osittain vaikuttanut laskusuhdanteen loppuminen sekä myös 

palvelujen erikoistumisen puute.

Kuva 8. Palkkiomuotojen prosenttiset osuudet SKOL-jäsenyritysten

toimeksiantojen laskutusperusteina

Palkkiomuotojen osuus %

□ Aika palkkiot 

В Kokonais palkkiot 

В Muu peruste

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Vuosi

% 40

20

Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri

Saman aineiston perusteella voidaan todeta, että mitä pienempi konsulttiyritys on 

kooltaan, sitä enemmän se joutuu kohtaamaan hintakilpailua 

kokonaispalkkiohinnoittelun perusteella (kuva 9). Suurilla yrityksillä on paremmat 

mahdollisuudet taijota asiakkaalle kokonaisratkaisua, jonka se voi hinnoitella 

yksilöllisemmin aikapalkkioperustein. Lisäksi niillä on paremmat mahdollisuudet 

veloittaa asiakkaalta kehitystyötä. Pienemmät suunnittelutoimistot tuottavat 

asiakkaalle lähinnnä avustavia tarkoin rajattuja toimeksiantoja, joissa
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laskutusperuste on kokonaispalkkio. Lisäksi ne toteuttavat alihankintatöitä suurille 

suunnitteluyksiköille.

Kuva 9. Palkkiomuotojen prosenttinen osuus eri konsulttiyrityskokoluokissa 1995

PALKKIOMUODOT % ERI KOKOLUOKISSA

70

60

Yli 100 41-100 11-40 1-10 Kaikki

Yrityksen koko henkilöstön määrän mukaan

Lähde: SKOL ry

4.2.3 Tilauskanta ja laskutettavuus

Suhteutettaessa henkilöstö tilauskantaan saadaan käsitys resurssin sovittamisesta 

konsulttiyrityksen tulevaan toimintaan nähden. Jos kuvan 5 (sivu 25) mukaan 

suhteutetaan työllistetyt kokonaistilauskantaan, saadaan vuonna 1987 suhteeksi 

noin 200000 mk/hlö. Vuonna 1991, jolloin tilauskanta oli korkeimmillaan, on 

suhde pysynyt ennallaan 200000 mk/hlö. Vuonna 1996 suhde oli noin 160000 

mk/hlö. Tämä merkitsee sitä, että toimeksiannon sisällön pysyessä vakiona se on 

tehty lyhyemmässä ajassa tai henkilöstöresurssisopeutuminen on ollut hidasta. 

Suhde on pysynyt entisenlaisena tilauskannan vakiintuessa, mikä merkitsee, että 

organisaatioissa kapasiteetti on ollut vajaatyöllistettynä. Vastaavana ajankohtana 

laskutusaste on ollut kuvan 10 mukainen.
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Kuva 10. SKOL-jäsenyritysten laskutusaste

Laskutettavuus %

78,0
77,0
76,0
75,0

73,0
72,0
71,0 -
70,0
69,0

Lähde: SKOL ry: n 2/96, liite

Karkeasti määritellen laskutusaste koostuu laskutettavien tuntien osuudesta 

läsnäolotunteihin. Kuvista 5 ja 10 voidaan vain todeta, että jos henkilökunnan 

määrä on pysynyt viimevuosina lähes vakiona ja tilauskanta on ollut myös 

vakiintuneella tasolla, on laskutettavuusaste parantunut yli 1980-luvun 

huppuvuosien arvojen. Laskutusaste on ollut vuonna 1996 78 %. Paraneminen on 

todennäköisesti saatu aikaan työelämän joustoilla, koska aikaisemmin todettiin 

henkilöstön määrän pysyneen parina viime vuonna lähes vakiona. Tämä merkitsee 

mm. sitä, että sisäinen koulutus ja kehittämistyöt ovat vähentyneet.

SKOL-jäsenyritysten kustannusrakenne oli vuonna 1991 tehdyn selvityksen 

mukaan kuvan 11 kaltainen. Taulukosta voidaan päätellä, että noin 10 - 15 % 

edustaa sellaisia menoeriä, joihin konsulttiyritys voi itse vaikuttaa. Tällaisia 

menoeriä ovat ei-veloituskelpoiset palkat (12,3 %), vapaaehtoiset sos.kulut (osuus 

vain 1,4 %), hallinto (2 %). Veloituskelpoisten palkkojen osuus on siten 73 %. 

Pienillä toimistoilla (alle 40 henkeä) vastaava luku on muutaman prosenttiyksikön 

korkeampi.
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Kuva 11. Kustannusrakenne suunnittelutehtävissä, kun tuntiveloitushinnaksi on 

oletettu n. 345 mk/tunti

Prosenttia
laskutuksesta

350

250

mk/intti

310

295

275

205

Tuotto-odotus

Rahoitus/korot

Kalusto/poistot

Muut yleiskulut

Toimistotarvikkeet ja palvelut

Toimitilat

Sosiaalikulut yleiskustarmuspalkoista

Y1 ea sku starmu spalkat

Työpalkasta lasketut 
sosiaalikustannukset

Suunnittelutyön työpalkka

7%

4,5%

6%

7,5 %

6,9 % 

6,6% 

5,5%

11%

30%

ATK-laitteet ja 
toimistokalusto

Hallinto- j a АЖ-pølvelut 
Henkilöstön koulutus 
Verot ja vakuutukset 
Markkinointi ja PR

Kuljetukset
Huoneistomenot, vuokrat, 
yhliövastikkeet, siivous

Kehitystoiminta, hallinto, koulutus, 
ATKn ylläpito j a kehittäminen 
sekä näihin käytetty työpalkat 
sosiaalikuluineen

Lähde: SKOL ry

Kuvan 11 mukaan voidaan todeta, että suunnittelutyössä vaikeuksien kohdatessa 

joustavin ja nopein tapa vaikuttaa konsulttiyrityksen kustannuksiin, on tinkiminen 

yleiskustannuksista (11 %). Tämä merkitsee mm. sitä, että samalla tingitään 

koulutuksesta, toiminnan kehittämisestä sekä markkinoinnista. Muut kuvassa 11 

esitetyt tekijät ovat suhteellisen joustamattomia ja niihin voidaan vaikuttaa vain 

pitkällä aikavälillä.
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4.2.4 Henkilöstörakenne

Teknisen suunnittelun henkilöstörakennetta voidaan tarkastella toimialan 

henkilöryhmittelyn avulla (liite 2). Siinä tehtävänimikkeet on jaoteltu tehtävien ja 

pätevyysvaatimusten mukaisesti. Pätevyydessä huomioidaan koulutus ja 

kokemusvuodet kunkin tehtävän hoitamisessa. Tehtävien luokittelussa korostuu 

ao. henkilön vastuutaso projektissa. Henkilöstöjakauman avulla (kuva 12) on 

mahdollista tarkastella asiantuntijaresurssien sopivuutta tilaajalle, kun tunnetaan 

tilaajan resurssien jakauma. Lisäksi henkilöstöryhmittelyn avulla voidaan arvioida 

resurssien soveltuvuutta tulevaisuuden strategioihin markkinoilla. Karkeasti ottaen 

yrityksen ikäjakaumaa heijastaa suunnittelijan eteneminen kokemusvuosien mukaan 

ryhmittelyssä ylemmäksi (numeroiden mukaan laskevassa jäijestyksessä). 

Henkilöstöjakauma määrittelee väljästi asiantuntijan yksikköveloitushinnan ja sitä 

kautta hänelle maksettavan palkan.

Kuva 12. SKOL-jäsenyritysten henkilöstöjakauma vuonna 1996

SKOL-jäsenyritysten henkilöstöjakauma (%)
1996

30 

25 

20 
% 15 

10 

5 

0
E1234 56789

Henkilöstöluokka

Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri



37

Henkilöstöluokissa on tapahtunut laskusuhdanteen aikana poistumaa, joka on 

keskittynyt määrällisesti runsaslukuisena luokkiin 04 - 07 (Taulukko 2) Näiden 

luokkien edustajat toimivat useimmiten rutiiniluontoisissa töissä yleensä 

vanhemman asiantuntijan ohjauksessa. D.H.Maister’n luokitusta mukaillen voidaan 

>04 luonnehtia juniori-termillä. Vastavalmistuneet korkeakoulu-, 

ammattikorkeakoulu- tai opistotason tutkinnon omaavat sijoitetaan ryhmiin 05 - 

08. Sen sijaan ryhmät 03 - E (konsultit, vanhemmat konsultit, johtavat konsultit ja 

asiantuntijat) edellyttävät itsenäisesti suoritettavan, vaativan suunnittelu- ja 

tutkimustyön hallintaa. Näiden ryhmien osuus on muuttunut suhteellisesti vähiten 

verrattuna kokonaispoistumaan. D.H.Maister’n luokituksen mukaan nämä voidaan 

yhdistää seniori-luokkaan. Siirtyminen seuraavaan ryhmään kestää noin neljä 

kokemusvuotta (liite 2). Käytännössä voidaan karkeasti todeta, että alaa on 

kohdannut viiden vuoden rekrytointilama ja suuri osa muutoksesta on tapahtunut 

ryhmien 05-08 poistuman kautta (taulukko 2). Tämä on siten kasvattanut ryhmän 

04 suhteellista osuutta. Tosin taulukosta 2 nähdään, että määrällisesti ryhmässä 04 

tapahtunut vähennys on kolmanneksi suurin verrattuna muihin ryhmiin.

Jos oletetaan, että työtehtävien vaativuus on pysynyt samanlaisena vuodesta 1992 

vuoteen 1996, niin silloin suunnittelu- ja konsultointialan sopeutuminen 

markkinoiden supistumiseen on tapahtunut siten, että tehtäviä toteuttavat osin 

ylipätevät resurssit. Aineiston tarkastelussa on huomioitava, että tietotekniikan 

käytön lisääntyminen on osaltaan vähentänyt alimpien luokkien resurssitarvetta. 

Lisäksi on huomioitava, että hintakilpailu on myös aiheuttanut paineita pudottaa 

(tarjoustilanteissa) henkilöresurssien veloitusluokkaa, vaikka pätevyys edellyttäisi 

korkeampaa veloitusta.
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Taulukko 2. SKOL-henkilöstöryhmien määrällinen muutos vuosina 1992 - 1996

Ryhmä Henkilöt-92 Henkilöt-96 Muutos (hlö) Muutos % Osuus
poistumasta
%

E 30 7 -23 -77 0,7
1 300 204 -96 -32 3,0
2 1000 816 -184 -18 5,7
3 1500 1224 -276 -18 8,6
4 2400 1904 -496 -21 15,4
5 1500 952 -548 -37 17,0
6 1200 748 -452 -38 14,0
7 1000 340 -660 -66 20,5
8 200 68 -132 -66 4,1
9 900 544 -356 -40 11,0

Kaikki 10030 6807 -3223 -32 100,0

Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri

Taulukosta 3. havaitaan, että henkilöstön koulutuspohjan mukaan arvioituna 

SKOL-jäsenyritysten keskuudessa ammattikorkeakoulu ja opistoasteen 

koulutuspohja on lisääntynyt. Sen sijaan ammattikoulupohjaiset ja ei-ammatilliset 

ryhmät ovat supistuneet. Näiden ryhmien voidaan katsoa toimineen avustavissa ja 

rutiinitehtävissä. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on vuosien aikana 

pysynyt lähes vakiona. Tämän mukaan markkinoiden kiristyessä on yrityksissä 

painotettu koulutettuun henkilöstöresurssiin.

Taulukko 3. SKOL-jäsenyritysten henkilöstö koulutuspohjan mukaisesti

Prosenttiset osuudet Otosvuosi

Koulutuspohja 1996 1995 1994 1990 1989 1985 1984
Korkeakoulututkinto 24,6 24,5 25,6 20,6 22,4 26,8 26,3
Ammatillinen korkea-aste 38,0 39,1 36,4 34,5 33,9 34,4 34,5
(ins.)
Opisto (teknikko) 21,6 20,3 20,0 20,9 18,9 12,5 12,6
Opiskelu kesken 2,2 1,7 1,9 2,3 2,1
Ammattikoulu 7,8 8,5 9,4 14,9 14,3 15,8 16,3
Ei ammatillista koulutusta 5,7 5,9 6,7 6,8 8,4 10,5 10,3

Yhteensä 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri
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Kuvassa 13 nähdään esimerkkiyrityksen henkilöstön koulutuspohjan jakauma 

verrattuna SKOL-jäsenkunnan keskiarvoon. Kyseisen suuren konsulttiyrityksen 

toimialasta on 42 % vientimarkkinoilla, joilla kaikki toimeksiannot ovat 

selvitysluonteista (luovat toimeksiannot). Erityisesti tämä näkyy 

korkeakoulupohjan omaavien henkilöiden määrässä (41 %). Kuvassa 14 nähdään 

saman yrityksen henkilöstön jakauma SKOL-henkilöstöluokituksella ilmaistuna. 

Kuvan 14 mukaisesti erottuvat merkittävinä luokat E, 01, ja 02, jotka ovat 

esimerkkiyrityksen kannalta keskeisissä rooleissa ulkomaan taijoustoiminnassa.

Kuva 13. Henkilöstön jakautuma koulutuksen mukaan eräässä esimerkkiyrityksessä 
1996 verrattuna SKOL jäsenkunnan keskiarvoon

%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Korkeakoulu

A mmattikorkeakoulu 

Teknillinen opisto 

Opiskelu lesken 

Ammattikoulu

Б ammatileulutusta

I . . !..

□ Yritys 

■ SKOL

E
Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri

Koulutuksen sisällön mukaan muutosta ei ole merkittävästi tapahtunut. Siten 

voidaan todeta, että SKOL-j äsenyritysten piirissä markkinoiden on nähty 

rakennemuutoksesta huolimatta pysyneen palveluvaatimukseltaan tasaisena.
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Kuva 14. Henkilöstön jakauma eräässä esimerkkiyrityksesä SKOL- 

henkilöstöluokituksella verrattuna SKOL-keskiarvoon

5 02

!5 03
□ Y rilys 

■ SKOL
2 04

« 07

Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri

Toisaalta rakennemuutos on pakottanut paneutumaan ydinosaamiseen sekä 

perinteisiin insinöörisuunnittelumenetelmiin, mikä on resurssilähtökohdista 

arvioituna johtanut uudistamattomuuteen (irtsanomiset).

4.3 Teknisen asiantuntijaorganisaation kehittäminen

4.3.1 Koulutus ja oppiminen

Oppiminen on keskeinen tekijä asiantuntijaorganisaation kehittämisessä. Oppimisen 

ehtona on kyseenalaistaminen ja kokeilu sekä jatkuva ”häirintä” (Hokkanen & 

Kivikko 1996, 33). Se on myöskin tyypillisimmillään yksilön kyky ja ominaisuus. 

Organisaatiossa oppimista voi tapahtua vähintään kahdella tavalla. Strategista 

oppimista yrityksessä syntyy silloin, kun havaitaan markkinoilla ulkoinen muutos ja 

päätetään sopeutua siihen. Organisaatiossa oppiminen taas auttaa luomaan uutta 

osaamista ja toimintatapaa organisaation eri tasoille (Kässi 1996, 212).
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Teknisessä asiantuntijapalvelussa suhtautuminen koulutukseen on perinteisesti ollut 

vähättelevää. Koulutus on ollut satunnaista ja se on yleensä ajoitettu hiljaisille 

aikakausille tai se on ollut palkintona henkilöstölle hyvistä työsuorituksista. 

Hiljaisempina aikoina koulutusta käytetään henkilöstön tekemisen ylläpitämiseksi. 

Valitut kurssit saattavat olla satunnaisesti valittuja ja liittyvät useimmiten omaan 

toimialaan, eivätkä siten ole taijoamassa osaamispohjan laajentamista. 

Koulutussuunnittelusta puuttuu strateginen näkemys, jolla yrityksen resurssit 

kehitettäisiin tulevaisuuden projektikantaa vastaavaksi. Noususuhdanteen aikana ei 

ehditä jäljestää koulutusta tulevaisuuden hyväksi. Usein kuulee kommentoitavan, 

että tekniset asiantuntijat elävät tässä päivässä, eikä pitkälle meneviä 

koulutustavoitteita kannata valmistella. Toisaalta laskutusasteet pyritään pitämään 

korkeina (yli 90 %), mikä on omiaan luomaan ilmapiiriä, jossa kehittymisen 

tarvetta ei tunnisteta. Myös yksikön (ryhmä tai osasto) tulostavoitteet, joissa vetäjä 

saa tulospalkkion, aiheuttavat samansuuntaisen kehityksen. Koulutusbudjetti on 

karkeasti ottaen pois tulospalkkiosta. Järjestelmän mukaan noususuhdanteen 

aikana ei ole kannustinta henkilöstön kouluttamiseen ja laskusuhdanteen aikana ei 

ehditä enää uusiutua. Tuloksena on, että ei ehditä sopeutua uuteen 

markkinatilanteeseen. Eräs syy tähän on myös se, että koulutuksen vaikutukset 

ovat vaikeasti mitattavissa tai arvioitavissa vuositasolla.

Teknisen palvelun kehittämistarpeita on kartoitettu Kauppa- ja 

teollisuusministeriön toimialaraportissa yrityksille suunnatulla kyselyllä (Taulukko 

4). Taulukosta havaitaan, että keskeiseksi kehittämisen esteeksi koetaan 

henkilöstö. Tämä määriteltiin tutkimuksessa pätevyyden puutteeksi (Järvinen 1996, 

29). Mahdollisuudet kehittää omaa henkilöstöä ovat vähäiset niukkojen 

taloudellisten reservien vuoksi. Tämän mukaan tekninen asiantuntijapalvelu 

korostaa henkilöstöresurssin kehittämisessä organisaation ulkopuolelta saatavaa 

lisäystä. Osaltaan tähän johtavat myös toimialan vähentyneet katteet. 

Markkinoinnin kehittämistarve kuvannee tutkimuksen mukaan alalla vallitsevaa 

kovaa kilpailutilannetta. Markkinointi ymmärretään näissä yrityksissä toiminnasta 

irrallaan olevaksi funktioksi. Samalla se ilmaisee myös tarpeen erottautua
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markkinoilla. Kuitenkin henkilöstö resurssina on tässä keskeinen tekijä kuten myös 

palvelun kehittämisessä.

Taulukko 4. Teknisen palvelun yritysten kehittämistarpeet ja kehittämisen esteet 
Kauppa- ja teollisuusministeriön Pk-toimialabarometrin mukaan

TEKNISEN PALVELUN YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET JA 

KEHITTÄMISEN ESTEET KTM:N 

PK-TOIMIALABAROMETRIN MUKAAN

Kehittämistarpeet Kehittämisen esteet

(1-2 tärkeintä) % (1-3 tärkeintä) %
Markkinointi 49 Henkilöstö 58
Henkilöstön kehittäminen 33 Suhdannetilanne 51
Tuotekehitys 31 T uotanto/tuotekehitys 32
Kansainvälistyminen 30 Rahoitus 29

Lähde: Keijo Järvinen 1996, 29

Vähättelevää asennetta koulutukseen ilmentää mm. se, että joissakin 

suunnitteluyrityksissä on käytäntönä, että koulutettava kustantaa puolet 

koulutusajasta työtunteina. Tämä osaltaan heikentää kouluttautumis- ja 

uusiutumishalukkuutta. Lisäksi tällainen periaate viestittää johdon taholta, että 

koulutusta ei pidetä tärkeänä, eikä sillä ole tulevaisuuteen tähtääviä vaikutuksia.

K.Lilja toteaa (Lilja 1996, 94), että insinöörivaltaisissa organisaatioissa investoinnit 

uusimpaan teknologiaan ovat monien asiantuntijoiden mielestä parasta 

henkilöstöjohtamista. Niiden suunnittelu ja toimeenpano luo innostuneen ilmapiirin 

ja luottamuksen tulevaisuuteen. Ne tempaisevat kehityskykyisiä asiantuntijoita 

mukaan projektiorganisaatioihin. Toisaalta uuden teknologian investoinnit 

pakottavat uusimaan hyppäyksellisesti.

Jos ihmiset eivät koe kehittyvänsä ja myyntiarvonsa säilyvän toimimalla vuodesta 

toiseen samassa tehtävässä, tuntevat he myös syrjäytyvänsä työelämän 

vaatimuksista ja alkavat polkea paikallaan (Kainulainen 1996, 126). Vain jatkuva
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kehittyminen takaa pitkäjänteisen motivaation ja on samalla happokoe 

osaamisvoimavarojen kehittymisestä (Lehti & Strömberg 1996, 156). Asiakkaalle 

tämä merkitsee uudistuvaa palvelua. Isoissa yrityksissä henkilöstön 

suunnitelmallinen ja järjestelmällinen kierrättäminen on mahdollista. Tekemällä 

samanlaisia projekteja, vaikkakin menestyen, ei konsultti pysty oppimaan ja siten 

uusiutumaan. (Maister 1993, 144). Pitkällä tähtäimellä osaaminen ulosmitataan 

tällä tavoin.

4.3.2 Verkostoituminen

Asiantuntijapalveluyrityksen resurssien uudistaminen voi myös tapahtua 

asiantuntijaorganisaatiolle tyypillisesti ulkoisten verkostosuhteiden avulla. 

Teknisesti tämä on mahdollista sijainti- ja paikkariippumattomasti. 

Verkostoituminen mahdollistaa keskittymisen omaan ydinosaamiseen. 

Verkostoitumalla tuotetaan laajennettua palvelua asiakkaalle. Tarjoustoiminnassa 

tämä merkitsee yhä kattavampien kokonaisratkaisujen tarjoamista teknisessä 

suunnittelussa ja optimaalisten resurssien kytkemistä siihen. Lisäksi sen avulla on 

mahdollista tavoitella yhä laajempia joustoja kapasiteetin ja kattavaa jakoa 

projektiriskin suhteen. Verkostoitumisella pienten yritysten on mahdollista 

toimiessaan alikonsultteina saada projektireferenssejä, joilla on merkitystä 

tulevaisuuden projektihankinnassa. Tämä johtaa myös omien pätevyyksien 

kriittiseen tunnistamiseen (vrt liite 1, kohta 5) ja työn jakamista edelleen, jos omat 

pätevyydet eivät ole riittävät. Verkostoitumisessa on myös mahdollista päästä 

osallistumaan muiden yritysten kanssa kehitysprojekteihin ja jakamaan 

kehityskustannuksia osallistuvien kesken.

Verkostoitumisen esteenä voidaan pitää asennoitumista, jossa läheisillä tai jopa 

samalla toimialalla toimivat ovat kilpailijoita, eikä heitä sensijaan nähdä kollegoina. 

Tästä johtuvat useimmiten kokemukset, että tietoa on vaikeasti saatavilla 

suomalaisissa verkostoissa. Helpoimmin pystytään toimimaan eri toimialojen välillä 

sekä ulkomaisten kollegayritysten kanssa, jolloin ollaan mahdollisimman etäällä 

kilpailuasetelmista. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton jäsenkunnassa
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verkottamista voidaan peilata yhdistetyn tuloslaskelman vieraiden palvelujen 

käytön avulla (kuva 15). Tämän mukaan vieraat palvelut ovat olleet vuosina 1993- 

1994 hienoisessa kasvussa, mutta vuoteen 1991 verrattuna on taso lähes 

kolminkertaistunut.

Kuva 15. SKOL-jäsenyritysten vieraiden palvelujen käyttö prosenteissa 
liikevaihdosta

Vieraat palvelut 
Prosentteja liikevaihdosta

Vuosi

Lähde: SKOL ry:n jäsenrekisteri
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5. Konsulttiyrityksen resurssien ohjaus käytännössä

Suunnittelualan hämmentävää tilannetta kuvaa erään suuren suunnittelutoimiston 

johtajan kommentti syksyltä 1996:” Muuttuneessa markkinatilanteessa ei ollut 

malleja toimia”. Yrityksissä vallinneet ohjeet ja käytäntö olivat erilaiset verrattuna 

kohdattuun markkinatilanteeseen. Kommentti kuvastaa osaltaan insinöörivaltaisilla 

aloilla vallitsevaa kyvyttömyyttä luoda visioita markkinoihin nähden ja sitä kuinka 

inhimilliset resurssit sekä niiden kehittäminen saataisiin kytkettyä siihen. 

Markkinoita pidetään annettuina. Ala on vastannut muuttuneeseen 

markkinatilanteeseen pudottamalla hintoja ja vähentämällä henkilöstöstä aiheutuvia 

kustannuksia, vaikka asiantuntijapalvelussa arvonlisä syntyy henkilöpanoksesta. 

Uuden osaamisen hankintaa kaivataan, mutta sen määrittelemiseksi ei ole 

apuvälineitä. Eräässä kommentissa vaikeata tilannetta kuvataan 

”markkinahäiriöksi”. Kommentti kuvastaa, että tilanne tulkitaan väliaikaiseksi, 

josta ehkä selvitään tuotannollisin supistuksin. Kyseessä saattaa kuitenkin olla 

pysyvä muutos, johon voidaan vastata uudistetulla palvelulla sekä entistä 

parempien ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavien vaihtoehtojen tarjonnalla. Toinen 

käytetty asenteellinen ilmaisu on kilpailun vääristyminen hintoja polkemalla ja 

toivotaan ”terveiden konsulttitoiminnan markkinoiden” paluuta. Kilpailun 

vääristymisestä ei kuitenkaan ole kyse, koska kilpailutilanteessa ei ole mitään 

rajoitetta, joka estäisi asiakkaalle edullisimman tarjouksen valinnan tai 

valintajärjestyksen luomisen (Purasjoki 1996, 2). Siten asiakkaiden preferenssit 

toimivat ja kyse on lähinnä samansisältöisten palvelujen ylitarjonnasta. Jos 

kohdataan kilpailua, on unohduttu paikoilleen (Salusjärvi 1996, 1).

5.1 Sopeutuminen suunnittelu-ja konsultointimarkkinoiden muutokseen

Suunnittelualan konsulttien yksikkökatteet olivat 1970- ja 1980-luvuilla selvästi 

korkeammalla tasolla kuin 1990-luvulla. Osittain se johtui yhtenäishinnoittelusta. 

Kotimarkkinat elivät investointien kasvun vetämää aikaa. Katteet sallivat myös 

henkilöstön ylläpitämisen, vaikka työkanta saattoi vaihdella. Tilannetta selventää 

erään haastatellun johtajan toteamus: ”Hiljaisina aikoina henkilöstöllä teetettiin 

kehitystöitä toiminnan ylläpitämiseksi”. Kommentti kuvastaa lyhytjänteistä ja osin
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välinpitämätöntä suhtautumista toiminnan kehittämiseen esim. henkilöstön 

koulutuksella. Nykyisin insinöörikonsultoinnin yrityksillä ei ole varaa panostaa 

tämän tyyppiseen toimintaan. Käyttöasteen on oltava korkealla. Konsulttiyritykset 

toimivat korostetusti lama-aikana lyhyellä aikajänteellä pyrkien nopeasti 

vastaamaan markkinatilanteeseen. Lyhyt aikajänne painottaa entisestään 

asiantuntijapalvelujen varastoimattomuuden ongelmaa, missä ilman selkeätä 

visiota ei pystytä tuottamaan tulevaisuuteen tähtäävää kehitystyötä. Lyhyt 

tarkastelu]änne perustuu osittain konsulttiyrityksen talouden rakenteeseen, jossa 

henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat 75 % menoista. Esimerkiksi uuden 

työntekijän palkkaamisessa täytyy tällöin pystyä heti osoittamaan hänelle jatkuva 

projekti, joka generoi palkkarahat ilman, että syntyy koko yritystä rasittavaa 

kouluttamisen aikaista menoa. Vastaavasti talouden rakenne ei mahdollista helposti 

reservien syntymistä, mikä taijoaisi hiljaisina aikoina yritykselle ja työntekijöille 

jatkuvuutta. Se ei myöskään mahdollista yrityksen riskinsietokykyä, joka turvaisi 

itsenäisen päätöksenteon myös asiakkaan suuntaan.

Lyhyen tähtäimen strategisen suunnittelun painottuminen voimistaa 

asiantuntijapalveluyrityksen tilannetta olla ”markkinoiden armoilla” ja siten 

toimintaa markkinaseuraajana. Tyypillinen kommentti strategisesta suunnittelusta 

on: ” Markkinat muuttuvat nopeasti ja strategioilta putoaa pohja pois”. Tällainen 

näkemys oli esimerkillistä yrityksissä, joiden työkanta painottuu ohjelmoituihin 

toimeksiantoihin. Lyhyen tähtäimen strategisessa suunnittelussa on uhkana se, että 

yritykset ajautuvat helposti muoti-ilmiöihin ja virheisiin. Haastateltujen yritysten 

edustajista kaksi totesi lähes samansisältöisesti, että ne jotka olivat tehostaneet ja 

kehittäneet toimintaansa, päijäsivät laman yli. Näille yrityksille oli tyypillistä vahva 

visio ja differoitu palvelu. Laman jälkeiseksi ongelmaksi muodostuu se, että 

laskusuhdanteen ja hintakilpailun jäljiltä asiakkaiden kasvaneen hintatietouden 

seurauksena heille on syntynyt käsitys: ”Insinööritoimistosta saadaan ostettua 

palvelut tiettyyn hintaan riippumatta suunnittelun alasta ja toimeksiannon 

luonteesta (luova, ohjelmoitu toimeksianto)”. Tässä haastatellut yritysjohtajat eivät 

helposti nähneet mahdollisuuksia kehittää toimintaansa monipuolistamalla ja
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luomalla uusia palveluja, jotka voidaan hinnoitella yksilöllisemmin. Toisaalta 

insinööri- ja konsultointimaailmassa on toiminta noususuhdanteen jälkeen 

perustunut pitkälti ohjelmoituihin toimeksiantoihin, missä toimeksiantaja on 

tilannut tarkoin määrittelemänsä toimeksiannon.

5.2 Työkannan jakautuminen toimeksiantotyyppeihin

Suunnittelu- ja konsulttiyrityksien työkanta on D.H.Maister’n luokituksen mukaan 

jaettavissa resurssivaatimuksiltaan erityyppisiksi. Konsulttiyritykset tunnistavat 

nämä tyypit, vaikka niistä ei ole aktiivisesti käytetty tällaista luokittelua tai niitä ei 

ole konkretisoitu. Tähän on syynä varmasti lamavuosien aiheuttama painottuminen 

ennenkaikkea selviytymiseen. Haastateltavien yritysedustajien mukaan tarkastelua 

voidaan kuitenkin soveltaa konsulttitoiminnan työkantaan. Yleisesti voidaan 

todeta, että yritykset eivät suunnittelutuotannossaan ole profiloituneet yksinomaan 

johonkin toimeksiantotyypeistä, vaikka projektityypien painotukset saattavat 

vaihdella.

Lamavuosien aikana konsulttiyrityksissä muodostui pääsääntöisesti kuvan 16 

tilanne, jossa yrityksen resurssit ja erityisesti sen terävin kärki eivät vastanneet 

toteutettavien projektien vaativuustasoa (resurssit olivat ylikvalifioituneet). 

Saneerausvuosien aikana avustavat ja ”kasvamassa olleet” juniorit irtisanottiin tai 

lomautettiin. Tämä näkyi erityisesti haastateltavien kommentteina alan henkilöstön 

ikääntymisestä.

Kuva 16. SKOL-jäsenyritysten resurssit työkannan vaatimustasoon nähden

Yrityksen henkilöstöresurssi

Työkannan vaatima 
henkilöstöresurssi
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Syntynyt ”kokemuskuilu on riski” ja tämä tulee noususuhdanteen aikana 

aiheuttamaan pulaa kokeneista ja organisaation suunnittelukulttuurin oppineista 

suunnittelijoista ja konsulteista (projektin johdosta vastaavat). Yritykset, jotka 

onnistuivat tehostamaan toimintaansa ja pystyivät löytämään uusia markkina- 

alueita, ovat korostetusti kuvan 3 b) (sivu 14) tilanteessa, jolloin vaatimustason 

täyttävää henkilöstöä on jo vaikea saada palkatuksi. Erään viime vuosina uusille 

markkina-alueille voimakkaasti etabloituneen yrityksen toimitusjohtajan 

näkemyksen mukaan tämä ongelma koskee heidän osaltaan ohjelmoidun 

toimeksiannon suorittajatasoa. Yleensä haastatellut yritysjohtajat totesivat, että 

nousuhdanteen aikana esim. 1980-luvulla toimeksiantorakenne oli helpompi pitää 

tasapainossa. Kuvan 3b) (sivu 14) mukaista aliresurssointitilannetta ei kuitenkaan 

nähdä asiakkaan suuntaan niin ongelmallisena, että siitä syntyisi merkittäviä 

menetyksiä tarjoustoiminnassa.

Yrityksillä on selvä tavoite pyrkiä saamaan luovia ja kokemusperää vaativia 

toimeksiantoja jo parempien projektikatteiden vuoksi, mutta myös henkilöstön 

osaamistason ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Tilanteen tunnistamista kuvaa 

kommentti: ”Luovilla toimeksiannoilla saatiin korjattua hintatasoa, sekä 

onnistuttiin korjaamaan yrityksen kate”. Kyseisen yrityksen työkannasta noin 

puolet tulee ohjelmoiduista toimeksiannoista. Luovissa toimeksiannoissa on yleensä 

paremmat mahdollisuudet saada jatkotilaus, kun taas ohjelmoidut toimeksiannot 

ovat pääosin luonteeltaan kertatilauksia. Ne, jotka olivat laman aikana pystyneet 

laajentamaan palveluaan luoviin ja kokemusta vaativiin toimeksiantoihin, olivat 

tämän toimeksiantotyypin avulla kasvattaneet laskutustaan. Yritykset, jotka 

kokivat nämä toimeksiantotyypit strategisesti tärkeiksi, olivat myös valmiit 

investoimaan niihin. Luovien toimeksiantojen asiakaskohderyhmä on poikkeuksetta 

suuryritykset ja instituutiot, joiden omasta organisaatiosta ei löydy vastaavaa 

asiantuntemusta. Siten luovien töiden markkinointiponnistelut ovat 

pitkäjänteisempiä ja -kiertoisempia kuin ohjelmoitujen toimeksiantojen hankinta.
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Tässä on ensiarvoisen tärkeätä pyrkiä tunnistamaan asiakasorganisaation (tilaajan) 

oma resurssipohja ja pyrkiä omalla organisaatiolla vastaamaan täydennettäviin 

alueisiin. Joistakin haastatteluyritysten esimerkeistä huomataan, että varsinkin 

suuryritykset eriyttävät luovien ja ohjelmoitujen toimeksiantojen tuotannon erillisiin 

organisaatioihin. Menettelyä perustellaan erilaisella johtamistyylillä sekä 

kustannusten tehokkaammalla kohdentamisella. Työkannan ja tulorahan 

varmistamiseksi muilla kuin suuryrityksillä on ohjelmoitujen toimeksiantojen 

volyymin oltava riittävä, jotta markkinointiponnisteluiltaan pitkäkiertoisempiin, 

luoviin toimeksiantoihin voitaisiin investoida.

Yleisesti voidaan todeta, että suomalaisessa konsulttikentässä luovien ja 

kokemusperäisten toimeksiantotyypien erot ovat vähäisiä. Insinöörikonsultoinnissa 

nähdään tämä seuraavan kommentin mukaisesti: ”Pitää olla kokemukseen 

perustuvien toimeksiantojen toteutustaustaa, jotta hahmottaa asioista luovan 

toimeksiannon ratkaisumallit”. Luovat ratkaisut edellyttävät siten onnistuakseen 

henkilöstöltä monipuolisuutta ja laaja-alaisuutta.

5.3 Resurssien käytännön sovittaminen työkantaan

5.3.1 Puutteellinen delegoiminen ja vakituiset resurssit

Haastatellut johtajat pitivät puutteellista delegointia konsulttitoimistojen keskeisenä 

ongelma-alueena. Delegoinnin tehokkuutta on vaikea valvoa ja sen kytkeminen 

kannusteisiin on lähestulkoon mahdotonta. Eräänä mahdollisuutena on 

ryhmäkohtainen ja kuukausittainen tuntiseuranta, josta näkyy viitteellisesti 

kuormituksen epätasaisuus. Syiden selvittäminen on vaikeampaa. Ongelmien 

tunnistamista haittaa resurssien lainaus ryhmästä toiseen. Ongelma-alue kiteytyy 

siihen, että organisaation toiminnan ylläpitovastuu on vetäjillä sekä johtavilla 

konsulteilla, jotka asemansa vuoksi tekevät liikaa eri ryhmille kuuluvia töitä 

delegoimatta niitä edelleen. Lama-aikana delegoimattomuus johtuu siitä, että 

henkilötasolla halutaan näyttää hyvää projektituntien osuutta läsnäolotunneista.
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Noususuhdanteessa konsulttien työkuorma kasvaa niin paljon, että ”on pakko 

delegoida”. Luonnollisesti eri asiantuntijoiden henkilökohtaiset 

projektinhankintakyvyt ja epätasainen kokemusperusta korostavat ilmiötä. 

Syntynyt resurssikuilu korostaa töiden epätasaista jakaantumista. Ryhmä- tai 

työpari-jäijestetyillä voidaan ehkäistä puutteellista delegointia.

Vääristynyt tilanne on pysynyt vakiona 5-6 laskusuhdannevuoden ajan, kun uusia 

insinöörejä ja diplomi-insinöörejä ei ole palkattu suunnittelu- ja 

konsulttitoimistoihin. Tilapäisten kuormitushuippujen hoito on toteutettu ulkoa 

ostetuilla palveluilla. Nämä hankinnat ovat korostetusti luonteeltaan ohjelmoituja 

toimeksiantoja ja sijoittuvat siten vaativuutensa puolesta kuvan 16 

resurssipyramidissa alimpiin kerroksiin. Toinen tasapainon palautumista hidastava 

seikka on se, että lamavuosien jäljiltä entistä pienemmät resurssit toimivat entistä 

tehokkaammin tyypillisissä projekteissa verrattuna 1980-luvun nousukauteen. 

Tämä ilmiö näkyy erityisesti ohjelmoiduissa toimeksiannoissa, joissa ”tietotekniikka 

auttaa rutiinisuunnittelua”. Tietotekniikkapohjainen menetelmien kehitys toimii 

tässä merkittävänä muutosajurina.

Resurssien kierrättäminen talon sisällä läheisille suunnittelualoille on parasta 

ohjaamista, motivointia sekä toiminnan laaja-alaistamista. Valmentaminen on 

pääsääntöisesti toteutettu projektitoiminnan ohessa. Insinöörien moniroolisuus 

korostuu ensisijaisesti resurssien kierrättämisessä. Sama henkilö voi toimia 

projektissa sekä vetäjänä että erikoisosaajana. Roolit voivat olla päinvastoin 

seuraavassa projektissa. Tavoitteena on myös pitää henkilöstö tasa-arvoisena 

ilman, että ”syntyy erottautuvia huippuja, jotka saattavat olla yrityksen toiminnalle 

jatkuvuusriski”. Lisäksi erottuvuuteen liittyvää johtamisongelmaa kuvaa seuraava 

toteamus: ”Huiput haluavat loistaa ja heidät on pidettävä sopivan kaukana 

toisistaan”.

Insinööritoimistoissa eivät taloudelliset resurssit tai katteet mahdollista 

projektitoiminnan ulkopuolella toteutettua valmennusta. Ilmiö ei ole näin
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korostunut suurissa yrityksissä. Tässä tilanteessa joidenkin yrityksien ja toimialojen 

on mahdollista saattaa opinnäytteillä uutta palvelua markkinoille. Näin yhdistyvät 

sekä henkilön omat oppimistavoitteet ja panostukset että yrityksen kannalta 

motivointi ja uuden tietouden luominen. Lisäksi selvitysluonteisten opinnäytteiden 

avulla on mahdollista kytkeä omat resurssit kehitystyönomaisesti asiakkaan 

toimintaan. Tulokset ovat selvästi luoviin toimeksiantoihin tähtääviä.

Uusien palvelumahdollisuuksien esiinnouseminen näkyy joidenkin suunnittelun 

toimialojen selvitysluonteisissa toimeksiannoissa siten, että muita kuin insinöörejä 

on palkattu projektityöhön. Näiden uusien resurssien avulla on saatu uutta 

asiakaskantaa ja uusia verkostosuhteita. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja on 

todennäköistä, että muun koulutuspohjan kuin teknisen koulutustaustan omaavien 

osuus on tulevaisuudessa kasvava luovien toimeksiantojen toteutuksessa.

5.3.2 Organisaation ulkopuoliset resurssit ja verkottuminen

Resurssien lainaamista verkottumismielessä on suunnittelu- ja konsultointialalla 

käytetty jo I960- ja 1970-luvuilla työkuormituksen tasaamiseksi. Tuolloin 

menettely nähtiin ongelmattomana nousevalla toimialalla. Asiakkaat eivät 1980- 

luvulla erään näkemyksen mukaan olleet valmiit verkottumiseen, vaan 

suuntauksena oli eri suunnittelualojen koonti saman organisaation alle 

kokonaispalvelutaijonnaksi. Tämän voi todeta seuraavasta kommentista: ” Nyt 

hyväksytään resurssien kasaaminen ulkopuolisista lähteistä, mutta 10 vuotta sitten 

sitä ei hyväksytty asiakkaiden taholta”.

Yleensä verkottuminen on viime aikoina saanut aikaan hyviä tuloksia muilla 

toimialoilla. Suunnittelu- ja konsultointialojen verkottumisessa on selvästi havaittu 

vaikeuksia kotimaisissa yrityksissä. Osaltaan tähän on johtanut se, että 

”verkottumiseen tähtäävät yritykset nähdään kilpailijoina”. Kotimaassa 

verkottuminen toimii vain pitkälle erikoistuneissa yrityksissä, jolloin ei synny 

kilpailevaa asetelmaa esim. projektitietouden tai henkilöstön osalta. Erityisesti 

omistajavetoisissa yrityksissä näkyy projektitietouden suojaus. Lisäksi haastatellut



52

johtajat korostavat henkilökemiallisten ja yrityskulttuurillisten tekijöiden 

yhteensopivuutta. Luottamus ja työskentelyn vahvuus ovat merkittäviä asioita 

yhteistyössä. Ulkomaisten kollegayritysten kanssa tehdyt projektit ovat olleet 

molempia osapuolia tyydyttäviä. Nämä kollegayritykset eivät koe suomalaisia 

osapuolia kilpailijoiksi.

Suurilla konsulttiyrityksillä on mahdollisuus hakea kokemuksia verkostoitumisesta 

ja luoda sitä varten rutiineja sisäisten toimipisteiden välille verkkoratkaisujen 

myötä. Toimipisteiden välillä pystytään helposti siirtämään tuotoksia tietoverkkojen 

avulla panosten pysyessä paikallaan. Pienten konsulttiyritysten roolina

verkottumisprosessissa on tarjota pitkälle erikoistunutta osaamista. Tässä on myös 

niiden mahdollisuus saada näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Tietoverkkoavusteisen verkottumisen päätavoitteet ovat sijainti- ja 

aikariippumattomuus. Mahdollisuudet ovat erityisesti ohjelmoiduissa 

toimeksiannoissa, joissa työmenetelmät ovat rutiinivaltaisia. Luovissa

toimeksiannoissa keskeinen tekijä on aivoriihityyppinen työskentelytapa. 

Verkottumisella ei voida kuvitella saavutettavan vastaavaa henkilökohtaista 

projektikontaktia innovatiivisuuden synnyttämiseksi. Yleinen suuntaus on se, että 

projekteja tullaan tekemään tulevaisuudessa fyysisesti enemmän muualla kuin 

kiinteästi toimistossa. Projektituotannon tietoverkkojen käyttäjät ovat 

pääsääntöisesti tyytyväisiä. Ongelmana on tällöin lähinnä sitoutumisen ja yrityksen 

suunnittelukulttuuriin liittyvien tekijöiden välittäminen. Erään toteamuksen 

mukaan: ”Verkkojen välityksellä integroidut ihmiset eivät koe kuuluvansa 

pääorganisaatioon”. Tämä vaatii mahdollisesti uudenlaista professionaalista 

asennoitumista. Työrutiineihin liittyvät ongelmat ovat tällöin yleensä 

informoinnissa, mistä tarvittava tieto tai metodit löytyvät.

Yleensä tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaan verkottumiseen suhtaudutaan 

epäilevästi, vaikka ymmärretään, että merkitys tulee kasvamaan muiden toimialojen 

kautta. Työvoiman helppo saatavuus hidastaa tällä hetkellä verkottumisprosessia.
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Lisäksi palvelun ostajan tulee hyväksyä verkostoituminen mm. tiedon salassapidon 

vuoksi.

5.3.3 Resurssien joustomahdollisuudet

Konsulttiyritysten elinehto on henkilöstökustannusten hallinta (kuva 17). Kaikki 

muut toiminnan kustannukset ovat marginaalisia. Tämän tyyppiset ajatukset esitti 

insinööritoimiston johtaja, jonka yrityksen toiminnan tuloista yli 50 % tulee 

ohjelmoiduista toimeksiannoista. Esitetyt toteamukset ovat kuitenkin relevantteja 

kautta koko toimialan sen henkilökustannuspainotteisuuden vuoksi. Siksi 

henkilöstöresurssi oustoj en luonti on ehdottoman tärkeätä. Yrityksen projektikanta 

vaihtelee voimakkaasti. Kuormituksen tasaamisen ongelma on korostunut, kun 

aikataulut ovat lyhentyneet ja resurssien tarvekäyrät jyrkentyneet. Projektien väliin 

syntyvä työnpuute on hyvin todennäköinen. Erityisesti lama-aikana joustojen 

merkitys korostui.

Kuvassa 17. on esitetty eräässä kohdeyrityksessä käytössä oleva tapa joustojen 

toteuttamisesta. Johtavilla konsulteilla ja osastopäälliköillä on tulospalkkauksen 

osuus suurempi kuin ”pienipalkkaisilla” suunnittelijoilla, koska projekteissa 

korkealla palkalla on suhteellisesti suurempi vaikutus kuin pienellä. Tulospalkka 

lasketaan määrävälein ja voittopalkkio vuositasolla. Tulospalkka on joitakin 

kymmeniä prosentteja peruspalkasta. Avustavien työntekijöiden osuus on 

muutamia prosentteja ja yksikön vetäjät yltävät suurimpaan osuuteen. Tämän 

mallin mukaan joustot toimivat molempiin suuntiin. Vakiohenkilökunnan avulla 

pyritään kuormitustilanteessa venymään mahdollisimman pitkälle käyttöasteen 

ylittäessä 100 %. Ylitöitä teetettäessä voidaan yleisesti todeta, että katekäyrä 

nousee loivasti. Rajana on ainoastaan ihmisten venymiskyky. Sen loppuessa 

kapasiteetti on ostettava ulkoa.
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Kuva 17. Esimerkki palkkajoustojen toteuttamisesta työmäärän vaihdellessa

Alihankinta

----V----

Siirtotunnit

Peruspalkka

Joustojen muodostaminen on tärkeätä, koska siten saadaan konsulttiyrityksen 

taloussuunnitteluun pidempi aikajänne tarkasteltavaksi verrattuna projektin 

luonteeseen. Liiketaloudellisesti arvioiden jouduttaisiin useissa yrityksissä pitämään 

yllä jatkuva lomautusvaroitus, koska tilauskantaa on osoitettavissa keskimäärin 

vain kahdelle seuraavalle kuukaudelle. Tämä aiheuttaa mm. sen, että 

lisähenkilöstöä ei voida rekrytoida tilauskannan perusteella. Tällöin tulisi sitoutua 

pitkäaikaisempaan vuosia kestävään kehitykseen, jossa lomautus- ja 

irtisanomismenettelyt haittaavat varmasti sitoutumista. Tällä hetkellä toiminnan 

rakentaminen lisärekrytoinnilla perustuu käytännössä uskoon markkinoiden 

kasvusta.

Nykyisin lisäkapasiteettia saa helposti markkinoilta, joilla toimii lukuisia pieniä 

konsulttiyrityksiä. Nämä eivät rasita tilaajaorganisaatiota 100 %:sesti. Keskimäärin 

voidaan todeta, että insinööritoimiston pitkäaikainen kapasiteetti on hyvä mitoittaa 

noin 110 %:n käyttöasteelle. Osittain tämä johtuu siitä, että mentäessä
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käyttöastekuvaajalla alle 100 % sen kulmakerroin jyrkkenee, jos palkat eivät jousta 

samassa tahdissa (kuva 17). Pienissä yrityksissä palkkajoustojen tarve on 

kassareservien puuttuessa ilmeinen. Suuret yritykset pystyvät joustamaan 

projektikannallaan ja resurssien kohdentamisellaan. Joustojen tarvetta voidaan 

ehkäistä hankkimalla pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä suuria projekteja. Tulee 

myös pyrkiä etsimään sellaisia palvelumuotoja, joissa kiinnitytään entistä tiiviimmin 

asiakasorganisaatioon ja turvataan siten tasainen projektituloraha. Yleisesti ottaen 

palkkajoustojen luominen Suomessa on hidasta. Negatiiviseen suuntaan toimivat 

joustomallit ovat harvinaisia.
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6. Tutkimuksen tulokset

6.1 Konsulttiyrityksen tuloksellisuus

6.1.1 Toimeksiantoluokittelu

Tutkimuksen mukaan D.H.Maister’n toimeksiantoluokittelua on mahdollista 

soveltaa suomalaiseen suunnitteluun ja konsultointiin insinöörialoilla. Kotimaan 

markkinat ovat kuitenkin niin suppeat, että voitaisiin todeta yritysten keskittyvän 

palvelutuotannossaan johonkin näistä toimeksiantotyypeistä. Laskusuhdanteen 

jäljiltä insinööritoimistot tuottavat koko skaalalla painottaen 

päätoimeksiantotyyppiä eri tavoin. Haastateltavien yritysten edustajissa ei ollut 

ketään, joka olisi voinut todeta yrityksensä keskittyvän yksinomaan luoviin 

toimeksiantoihin. Projekteihin on aina sekoittunut joitakin piirteitä kokemusta 

vaativista toimeksiannoista. Erityisesti haastattelujen yhteydessä korostettiin 

insinööritoimiston omaa osaamista. Lisäksi sen osuuden tulee olla enemmistönä 

palvelutuotannossa ja eri toimeksiantotyypeissä.

Viitekehyksen toimeksiantoluokittelun avulla on mahdollista arvioida ja ohjata 

palvelujen ja niitä tuottavien resurssien laatua suhteessa tilaajaorganisaation 

resurssipohjaan. Tällä tavoin voi luoda myös tilaajan kannalta ainutlaatuista 

osaamista. Lamavuosien jäljiltä resurssirakenne toimeksiantojen vaativuuteen 

nähden on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ylikvalifioitunut. Tämä 

merkitsee sitä, että korkean yksikköveloituksen omaavat, johtavassa asemassa 

olevat konsultit tekevät vähemmän pätevyyttä vaativia töitä. Pitkällä aikavälillä 

tämä ajaa yrityksen likviditeettikriisiin. Tilanteeseen on jouduttu osittain 

lamavuosien henkilöstösaneerauksien vuoksi ja osittain tuntitavoitteiden 

seurauksena. Henkilöstösaneeraukset ovat koskeneet erityisesti kehittyvää 

insinöörikuntaa sekä avustavia työntekijöitä. Heidän tehtäviään ovat ylipätevät 

henkilöt tehneet jatkossa. Saneerausten seurauksena on nähtävissä nousukauden 

näkymä, jossa yrityksen jatkuvuus on uhattuna, kun poistuvien ikäluokkien tilalle ei
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ole saatavilla riittävän kokemusperän omaavia projektin vetäjiä ja asiantuntijoita. 

Tämä saattaa muuttaa tilanteen vastakkaiseksi, tällöin asiakkaalle korostuvat 

uskottavuusongelmat sekä projektituotannon laadulliset puutteet. Vain harva 

haastatelluista henkilöistä totesi tilanteensa muistuttavan tätä ja silloin heidän 

havaitsemansa ongelmat liittyivät pätevän suoritusportaan henkilöstön 

palkkaamiseen. Ongelmat eivät niinkään koskeneet terävän käijen kyvykkyyttä, 

kuten D.H.Maister tilanteen esittää. Sensijaan toimialalla koetaan vaikeaksi löytää 

sopivaa suorittajaporrasta työvoimamarkkinoilta resurssipohjan laajentamiseksi. 

Tässä suorittajaportaalla tarkoitetaan lähinnä kokeneita projektityöntekijöitä, jotka 

ovat Maister’n viitekehyksen mukaan joko senioreja tai kokeneita junioreja.

Likviditeettikriisin uhka on suomalaisessa konsulttitoiminnassa ilmeinen, koska 

henkilöstökulut ovat keskimäärin 75 % kaikista toiminnan kuluista. Laman jäljiltä 

ovat yritysten kassareservit niukat ja toiminnan kate alhainen. Kun tällä hetkellä 

yritykset pyrkivät ottamaan kaikki mahdolliset saatavissa olevat toimeksiannot, ei 

resurssien kohdentaminen ole siten mahdollista jäljestää D.H.Maister’n 

viitekehyksen esittämällä tavalla. Toinen vaihtoehto on jäljestää pelivaraa 

rakentamalla palkkajoustoja. Palkkajoustojen merkitys korostuu suomalaisessa 

konsulttitoiminnassa, jossa toimeksiannot alkavat ja loppuvat äkillisesti sekä ovat 

suhteellisen lyhytkestoisia. Tällöin joustojen avulla ohjataan kapasiteettia ja 

käyttöastetta projektin aikana sekä sen jälkeen, kun uusi projekti ei ole vielä 

alkanut.

6.1.2 Resurssien muodostaminen ja sovittaminen toimeksiantoihin

Joustojen muodostaminen on keskeinen ongelma konsulttiyrityksen toiminnassa 

kotimaisilla markkinoilla, kuten on todettu edellisessä kappaleessa. Koska hyvin 

harvojen yritysten toimeksiantokannan voi todeta koostuvan jostakin kolmesta 

toimeksiantotyypistä, ei yrityksen resursseja voi rakentaa näiden painotusten avulla. 

Tämän vuoksi suomalaisen insinöörikonsultoinnin resurssiohjausta leimaa vahvasti 

tasapainottamisen ongelma teknisen erikoistumisen tai projektikoordinaatiokykyjen 

välillä. Yleinen ajatusmalli on se, että vahvaa osaamista pitää olla saatavissa omassa
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organisaatiossa. Pitkälle vietyä erikoistumista kapealle sektorille pyritään 

välttämään ja tällaiset palvelutarpeet pyritään hoitamaan alihankintoina. Yrityksen 

terävimmässä kärjessä ovat harvalukuiset projektikoordinaattorit, mutta näiden 

kehittyminen asiakkaan hyväksymiksi kestää vuosia ja siksi tämän ryhmän 

konsulttiyritykset ovat haavoittuvaisimpia. Asiakkaat saattavat esittää vaatimuksen 

näiden henkilöiden läsnäolosta projekteissa ja asiakkaat voivat myös seurata 

mukana näiden vaihtaessa organisaatiota. Siten voidaan todeta, että tällaiset 

resurssit muodostavat konsulttiyrityksen ydinpalvelun. Tämän mukaan 

”projektinjohtomalli” insinöörikonsultointiresurssien ohjaamisessa saattaisi tarjota 

parhaimman joustomahdollisuuden sekä mahdollisuuden kytkeä parhaimmat ja 

erikoistuneimmat resurssit toimeksiantoon, jos markkinatilanne ei salli 

erikoistumista johonkin toimeksiantotyyppiin. Asiakaskunnan hyväksymisen 

saaminen on mallin toimivuuden kannalta keskeistä. Lisäksi yrityksen tulee tällöin 

pohtia eri suunnittelukulttuurien yhteensovittamisen ongelmaa projektituotannossa.

6.1.3 Tuloksellisuuden ohjaus

Konsulttiyrityksen tuloksellisuus ei koostu ainoastaan henkilökatteesta. Yrityksen 

pitkäntähtäimen tuloksellisuuteen kuuluu resurssien kehittäminen sen eri 

muodoissa. Tällä tarkoitetaan resurssien uudistamista tai niiden kokoonpanon 

sovittamista markkinakysyntää vastaavaksi. Näiden seikkojen strategisen 

suunnittelun ongelmaksi muodostuu konsulttitoiminnan lyhyen ja pitkäntähtäimen 

suunnittelun olemassaolon samanaikainen tarkastelu. Tässä erityisesti lyhyen 

tähtäimen vaatimukset dominoivat. Pitkäntähtäimen resurssistrategioiden 

suunnittelu on lähes mahdotonta kun tilauskanta ulottuu muutaman kuukauden 

ajalle. Tämän vuoksi toiminta perustuu voimakkaasti ”ajan hermolla” olemiseen ja 

tulevaisuuden näkemykseen. Resursseja muutetaan vasta, kun tilauskantaa nähdään 

kuukausiksi eteenpäin. Tavoitteena on hyödyntää oman henkilöstön kapasiteetin 

joustomahdollisuuksia mahdollisimman pitkälle. Lyhyen tähtäimen dominointi estää 

kuitenkin yrityksen pitkäjänteisen kehittämistyön ja tuo siihen vahvan 

satunnaisuuden leiman. Tämä ilmenee mm. siten, että markkinoiden muutoksia 

(heikkoja signaaleita) ei pystytä tunnistamaan ajoissa eikä vastaamaan niihin. Kun
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huomataan markkinoiden olevan jyrkässä kasvussa, ollaan liikkeellä 

markkinaseuraajan roolissa muiden yrittäjien joukossa. Siten mahdollisuudet 

merkittäviin voittoihin markkinoilla ovat vähäiset. Lisäksi tilanne ei kannusta uuden 

palvelun luomiseen, koska konsulttitoimistojen riskinsietokyky laman jäljiltä ja 

konsulttien talouden rakenteellisten seikkojen vuoksi on olematon. 

Riskinkantokykyä ei pääse muodostumaan henkilökustannusvaltaisuuden vuoksi. 

Tähän vaikuttaa myös projektikannan voimakas vaihtelu ja alaspäin tapahtuva 

palkkajoustojen puuttuminen.

6.2 Palvelun muodostaminen sekä aika-ja paikkasidonnaisuus

Perinteisistä toimintamuodoista pyritään murtautumaan ulos ja asettamaan 

uudelleen palvelutuotannon pelisäännöt. Muutos on mahdollista tehdä tekniikka- 

avusteisesti, mikä pakottaa löytämään uusia toimintamuotoja ja innovoimaan. 

Norrman’n mukaan keskeisenä tavoitteena palvelutuotannossa on aika- ja 

paikkasidonnaisuuden rajojen siirtäminen. Tämä merkitsee samanaikaisuutta 

riippumatta palvelutuotannon sijainnista. Erityisesti tietointensiivisessä toiminnassa 

korostuu tietotekniikan ja tietoverkkojen merkitys. Tietotekniikan avulla on 

mahdollisuus rutinoida tehtäviä ja menetelmiä. Ne yritykset, joiden 

palvelutuotannossa ohjelmoidut toimeksiannot olivat merkittävinä tekijöinä, 

totesivat, että ainoa mahdollisuus pitää katetaso yllä, on siirtää rutiineja entistä 

enemmän tietotekniikan hoidettaviksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tarvittaessa 

ne luodaan omana kehitystyönä ja siten saavutetaan kilpailuetua. Tietotekniikan 

avulla on myös pystyttävä vastaamaan luovien ja kokemusta vaativien 

toimeksiantojen vaatimuksiin.

Tietotekniikka mahdollistaa myös sijaintiriippumattomuuden. Suuret kansainvälistä 

projektitoimintaa haijoittavat konsulttiyritykset hyödyntävät sitä ja on selvää, että 

ajanmittaan rutiineja siirretään hoidettavaksi myös pienten ja keskisuurten yritysten 

tietoverkkoihin. Erityisesti tämä tulee kytkeytymään kollegayritysten väliseen 

kommunikointiin. Tämä vaatii myös menetelmien kehittymistä ja uudenlaista 

asennoitumista. Muilla toimialoilla on päästy lähemmäksi asiakasorganisaatiota
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tietoverkkojen välityksellä. Tätä kautta on onnistuttu paremmin ymmärtämään 

asiakkaan liiketoimintaa sekä saatu sovitettua palvelu tehokkaammaksi tarpeisiin 

nähden.

6.3 Kehitysmahdollisuudet

Oppimisen kehittyminen tapahtuu insinöörikonsultoinnissa perinteisesti 

projektitoiminnan kautta. Markkinoiden muuttuessa nopealla tahdilla voidaan 

kysyä, onnistuuko uuden osaamisen synnyttäminen tällä tavoin ja sen vaatimalla 

aikajänteellä. Lisäksi voidaan kysyä, onko tällöin kyse suunnitteluprosessien 

parantelusta, joka ei välttämättä luo uutta liiketoimintaa. Uusien 

palvelumahdollisuuksien tunnistaminen on keskeinen asia toimialalla. 

Konsulttiyritysten niukat kassareservit hankaloittavat pysyvän henkilökunnan 

systemaattisen uuteen palveluun tähtäävän koulutuksen jäijestämisen, eikä 

profiloinnissa pystytä saamaan aikaan muutosta lyhyellä tähtäimellä. Tämän vuoksi 

konsulttiyrityksien keskeinen uudistumiskeino on hankkia uusia resursseja 

organisaatioiden ulkopuolelta. Tällä hetkellä jotkut yritykset ovat tunnistaneet näitä 

piirteitä ja hankkineet henkilökuntaansa jopa perinteisen insinöörikoulutuspohjan 

ulkopuolelta olevia henkilöresursseja. Kokemukset ovat olleet positiivisia. 

Edellytyksenä on kuitenkin se, että tulokkaat omaavat mahdollisimman laajan 

koulutus- ja ymmärtämyspohjan sisäistääkseen insinööritoimiston 

suunnittelukulttuurin. Kokemuksien mukaan näillä rekrytoinneilla on onnistuttu 

saavuttamaan uusia ja perinteistä poikkeavia asiakassuhteita. Erityisesti nämä uudet 

resurssit on kytketty luoviin selvitystyyppisiin toimeksiantoihin. Keskeinen seikka 

resurssien muovaamisessa, huolimatta lyhyen aikajänteen toiminnasta, on 

muodostaa markkinaperusteisesti visio siitä, mihin yritys on menossa. 

Pääsääntöisesti ne, joilla oli vahva ja eritelty näkemys, olivat myös sen 

toteuttamisessa onnistuneet. Lyhyt aikajänne tuo mukanaan sen, että 

konsulttiyrityksellä ei voi olla vain yhtä strategiaa, vaan sillä on lisäksi oltava 

joitakin vaihtotehtoisia strategioita, jotka otetaan käyttöön markkinatilanteen 

muuttuessa merkittävästi. Useimmiten tämä merkitsee uusien kohderyhmien 

löytämistä, mutta myös uudistetun palvelun tarjontaa vanhoille asiakkaille.
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7. Yhteenveto

Insinöörisuunnittelussa ja teknisessä konsultoinnissa asiakkaan kokema lisäarvo 

saadaan henkilöpanoksesta. Lisäarvo koostuu tiedoista ja taidoista, jotka 

muodostuvat konsulttien koulutuksen ja oppimisen yhteisvaikutuksesta. Teknisessä 

konsultoinnissa, kuten myös muilla asiantuntijapalvelutoimialoilla, yrityksen 

palvelun elinkaari on identtinen siinä työskentelevien konsulttien tieto-taidon 

elinkaareen. Tämän vuoksi konsulttiyrityksen on jatkuvasti huollettava ja 

kehitettävä henkilöstöresurssiaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Jotta tämä tavoite 

toteutuisi, on suunnittelu- ja konsulttiyrityksen pyrittävä erottamaan 

toimeksiantotyyppinsä markkinoilla ja sovitettava resurssihankintansa niiden 

mukaisesti. Toimeksiantotyypit ovat:

- luovat toimeksiannot

- kokemusta vaativat toimeksiannot

- ohjeiston mukaan suoritettava toimeksianto

Konsulttiyritys voi näihin toimeksiantotyyppeihin sovitetun henkilöstöresurssin 

avulla tunnistaa sen soveltuvuuden asiakasorganisaation tarpeisiin, kun tunnetaan 

vastaava resurssirakenne asiakkaan puolelta. Innovaatiot ja uudet palvelut syntyvät 

luovien toimeksiantojen yhteydessä, josta ne ajan kuluessa siirtyvät menetelminä 

ohjeiston mukaan suoritettaviksi toimeksiannoiksi. Luovat toimeksiannot 

kehittävät uutta liiketoimintaa ja sen vuoksi konsulttiyritys kohtaa siinä kilpailun 

vähäisenä. Ohjeiston mukaan suoritettavat toimeksiannot ovat voimakkaan 

hintakilpailun vuoksi pienikatteisia ja niissä kehitystyö keskittyy rutiinien 

automatisointiin.

Kotimainen suunnittelu- ja konsultointitoimiala on kohdannut voimakkaan 

hintakilpailun kannattavuutta heikentävänä. Hintakilpailuun ja markkinoiden 

supistumiseen ei ole ehditty sopeutua luomalla uusia palveluita. Kysynnän 

vähenemiseen on vastattu lähes yksinomaan henkilöstön vähentämisellä. Tämä on 

myös aiheuttanut lisääntyvää kilpailua, kun pieniä suunnitteluyksiköitä on
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perustettu organisaatioista poistuneiden toimesta. Kilpailu on entisestään 

korostanut toimialalla tyypillisenä esiintyvää palvelutuotannon nopeatempoisuutta 

ja lyhytaikaisuutta. Näiden seikkojen seurauksena lyhyen tähtäimen tavoitteet 

dominoivat strategista suunnittelua ja vaikeuttavat markkinamuutosten 

ennakoimista tai omien palveluvisioiden muodostamista. Tämän mukaan 

markkinoihin ei pystytä vastaamaan kuin hintakilpailun avulla, kun uutta palvelua ei 

pystytä luomaan pitkäntähtäimen strategioiden puuttuessa. Lisäksi 

palvelutuotannossa ei ole mahdollisuutta keskittyä yhteen toimeksiantotyyppiin.

Vähentyneet projektikatteet ovat osittain johtuneet henkilöstöresurssien 

vähennyksestä, jossa kehittyvää ja avustavaa projektihenkilöstöä on saneerattu 

organisaatioista. Tämä on aiheuttanut henkilöstöresursseissa epätasapainoa, jossa 

kokeneiden insinöörien osuus on ylikorostunut. Ylikorostuneisuus on johtanut 

siihen, että kokeneet projektityöntekijät toteuttavat vähäisemmän vaatimustason 

osatehtäviä projekteissa ilman samanaikaista palkkajoustoa. Tämä aiheuttaa 

pitkällä tähtäimellä likviditeettiongelmia, koska henkilöstöpalkkakulut ovat 

keskimäärin 75 % kaikista kuluista. Lisäksi ongelma tulee muodostamaan uhan 

konsulttiyritysten jatkuvuudelle, kun tulevaisuudessa on ilmeinen pula kokemusta 

omaavista projektityöntekijöistä, joilla on pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Niukat taloudelliset resurssit eivät salli omien uutta palvelua luovien resurssien 

kasvattamista, vaan pohjaa on hankittava esim. uusilta aloilta rekrytoimalla tai 

verkottumalla tiiviimmin kollegayritysten kanssa. Tietotekniikka mahdollistaa 

tämän kehityksen aika- tai sijaintiriippumattomasti. Lisäksi nämä ominaisuudet 

tarjoavat mahdollisuuden rajoitusten murtamiseksi uuden palvelun luomisessa ja 

antavat siten tilaisuuden toimia entistä lähempänä asiakasorganisaatiota sekä 

ymmärtää sen toimintaa entistä paremmin.
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Liite 1

SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN EETTISET SÄÄNNÖT
(Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry)

Konsultin tulee:

1. Hyväksyä ammatillinen vastuu yhteiskunnalle
2. Etsiä toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja
3. Jatkuvasti ylläpitää konsulttialan arvostusta ja mainetta
4. Ylläpitää ammattitaitoaan erityisesti teknologian kehityksen, lainsäädännön ja 

liikkeenjohdon aloilla sekä palvella tilaajia huolellisesti, ahkerasti ja parhaalla 
mahdollisella taidolla

5. Pidättyä tarjoamasta sellaisia palveluita, joihin ei omaa riittävää pätevyyttä
6. Toimia tilaajan laillisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä suorittaa toimeksiannot 

rehellisesti ja uskollisesti
7. Olla puolueeton antamissaan neuvoissa, arvioinneissa ja tekemissään päätöksissä
8. Tiedottaa tilaajalle kaikista toimeksiannon suorittamisessa ilmenevistä ristiriidoista
9. Olla tarjoamatta ja kieltäytyä vastaanottamasta palkkiota, joka

a) vaikuttaa konsultin valintaprosessiin tai
b) vaikuttaa konsultin riippumattomaan toimintaan

10. Edistää pätevyyden perusteella tapahtuvaa konsultin valintaperiaatetta
11 Olla vahingossa tai tahallaan häiritsemättä muiden osapuolten liiketoimintaa tai 

vahingoittamatta heidän mainettaan
12.011a suoraan tai välillisesti pyrkimättä syrjäyttämään toista samaa toimeksiantoa 

suorittavaa konsulttia
13.011a ottamatta toiselle konsultille annettua toimeksiantoa ilman yhteydenottoa 

kyseiseen konsulttiin ja ennen tilaajan päätöstä ja ilmoitusta toimeksiannon 
siirtämisestä

14. Tarkastaessaan toisten työsuorituksia suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti ja 
oikeudenmukaisesti

15. Toimia hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa näiden selvittäessä mahdollisia 
väärinkäytöksiä



Liite 2

HENKILÖRYHMITTELY RAKENNUSALAN SUUNNITTELUSSA (SKOL ry)

E Johtavat asiantuntijat/erityisasiantuntijat
Tehtävät: - Erittäin suuren ja laajaa kokemusta vaativan hankkeen johtaminen tai sen pääsuunnittelu

- Erityisasiantuntemusta vaativa selvitys tai suoritus
Pätevyys: - Koulutustaso korkeakoulututkinto sekä täyttää SNIL/Senior-pätevyysvaatimukset

- Näyttöjä korkeimman tason tekniikan, arkkitehtuurin tai tieteen alojen toimeksiantojen pätevästä suorituksesta

01 Johtavat konsultit / johtavat erikoissuunnittelijat
Tehtävät: - Suuren tai vaativan hankkeen johtaminen tai sen pääsuunnittelu

- Vaativa tekninen johtamistehtävä tai erikoisalan vaativa konsulttityö 
Pätevyys: - Koulutustaso korkeakoulututkinto sekä täyttää SNIL-pätevyys-vaatimukset

- Näyttöjä vanhemman konsultin (02) henkilöryhmässä pätevästi suoritetuista toimeksiannoista vähintään 4 vuoden ajalta

02 Vanhemmat konsultit / vanhemmat erikoissuunnittelijat
Tehtävät: - Hankkeen tai sen laajan osatehtävän johtaminen tai sen pääsuunnittelu

- Korkean tason asiantuntijatehtävä tai vastuullinen konsulttityö
Pätevyys: - Koulutustaso korkeakoulu - tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä täyttää SNIL-pätevyysvaatimukset

- Näyttöjä konsultin / erikoissuunnittelijan (03) henkilöryhmässä pätevästi suoritetuista toimeksiannoista vähintään 4 
vuoden ajalta

03 Konsultit / erikoissuunnittelijat
Tehtävät: - Hankkeen tai sen osan päällikkötehtävä tai sen erityistä kokemusta vaativa suunnittelutehtävä

- Erikoisalan asiantuntijatehtävät tai vastuullinen konsulttityö 
Pätevyys: - Koulutustaso korkeakoulun tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

- Näyttöjä vanhemman suunnittelijan (04) henkilöryhmässä pätevästi suoritetuista toimeksiannoista vähintään 4 vuoden 
ajalta.

04 Vanhemmat suunnittelijat
Tehtävät: - Kokemusta ja ammattitaitoa edellyttävä, itsenäisesti suoritettava, vaativa suunnittelu-ja tutkimustyö 
Pätevyys: - Koulutustaso korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto alalta sekä näyttöjä suunnittelijan (05) 

henkilöryhmässä pätevästi suoritetusta työstä vähintään 3 vuoden ajalta tai teknillisen opiston tutkinto alalta sekä 
näyttöjä suunnittelijan (05) henkilöryhmässä pätevästi suoritetusta työstä vähintään 5 vuoden ajalta

05 Suunnittelijat
Tehtävät: - Suunnittelu- tai tutkimustyö kokeneemman johdolla ja valvonnassa
Pätevyys: - Koulutustaso ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai teknillisen opiston tutkinto alalta sekä näyttöjä nuoremman 

suunnittelijan (06) henkilöryhmässä pätevästi suoritetusta työstä vähintään 3 vuoden ajalta

06 Vanhemmat teknilliset avustajat / nuoremmat suunnittelijat 
Tehtävät: - Aloittelevan suunnittelijan tai tutkijan tehtävä

- hyvää kokemusta vaativat tekniset avustajatehtävät
Pätevyys. - Koulutustaso teknillisen opiston tutkinto alatta tai ammattitutkinto sekä kelvollisia näyttöjä teknillisen avustajan 

tehtävästä henkilöryhmässä (07) vähintään 8 vuoden ajalta

07 Tekniset avustajat
Tehtävät: - Piirtäjän, laborantin, laskijan, teknisen sihteerin, työnjohtajan, kartoittajan ja kairaajan työt. Projekteissa ryhmän henkilöt 

tekevät yleensä piirtämis- ja laskentatehtäviä, tekstinkäsittelyä sekä kenttä- ja laboratoriotutkimuksia.
Pätevyys: - Koulutustaso yleensä vähintään virallisesti hyväksytty ammattikoulutus, joka mukaanlukien kokemusta vaaditaan 

vähintään 3 vuotta.

08 Nuoremmat tekniset avustajat
-Ryhmään sijoitetaan aloittelevattai vähäisen kokemuksen omaavat tekniset avustajat sekä piirtäjäharjoittelijat, 
laboratorioharjoittelijat, kairaajat yms. projekteihin osallistuvat henkilöt.

HENKILÖRYHMITTELYN KÄYTTÖOHJEITA
1. Konsulttisopimusta solmittaessa tulee ensisijaisesti arvioida toimeksiannon kohteen vaativuus, jolloin työtä suorittamaan on 

kiinnitettävä aina tehtävän edellyttämän pätevyyden omaava henkilö. Mikäli henkilö ei täytä tehtävän edellyttämää 
vaatimustasoa, ei häntä tule myöskään palkkiossa nostaa todellista pätevyyttään korkeampaan henkilöryhmään. Mikäli 
hankkeeseen perusteettomasti kiinnitetään ylipätevä henkilö, hänestä ei suoriteta tehtävän edellyttämää pätevyysryhmää 
korkeampaa palkkiota

2. Esitetyt perusteet henkilöiden sijoittamiseksi eivät ole täysin sitovia esim. koulutuspohjan ja kokemusajan osalta, vaan 
yksittäisissä tapauksissa esitettyjen perusteiden ohella otetaan huomioon henkilön erityisosaaminen, ammattipätevyys, kokemus, 
tehtävän vaativuus, itsenäisyys ja työpanos.

3. Korkeakouluopiskelijat sijoitetaan ryhmiin 08-05, ammatillisen korkea-asteen opiskelijat 08-06 ja opiston opiskelijat ryhmiin 08- 
07 ottaen huomioon henkilökohtainen alan työkokemus ja edistyminen opinnoissa

4. Uuden 1.8.1988 voimaan asuneen asetuksen teknillisistä oppilaitoksista (nro 500/87) mukaisesti teknillinen opisto vastaa entistä 

teknillisen koulun (teknikko, rakennusmestari) tutkintoa ja ammatillinen korkea-aste teknillisen opiston (insinööri) tutkintoa.


