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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

λ Lämmönjohtavuus 

U Lämmönläpäisykerroin 

WIP Work in prosess= keskeneräiset työt prosessissa 

DMAIC ongelmanratkaisumenetelmä Lean Six Sigmassa 

Diplomityössä käytettävä λ (lambda), tarkoittaa eristeen lämmönjohtavuusarvoa. 

Lämmönjohtavuus λ wattikelviniä ja metriä kohti, W/(K·m) (standardisoimisliitto, 

2001). Mitä pienempi λ- arvo on, sitä pienempi lämmönjohtavuus on, eli sitä parempi 

eristyskyky on.  

Lämmönläpäisykertoimella U tarkoitetaan lämpövirran tiheyttä, joka jatkuvuustilassa 

läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ilmatilojen 

välillä on yksikön suuruinen. Yksikkönä käytetään W/(m2K). (Ympäristöministeriö, 

2008)  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet  

Tämä diplomityö sai alkunsa puukuitueristettä valmistavan Ekovilla Oy:n toimesta. 

Ekovilla-eristettä asentavat valtuutetut Ekovilla- palveluyrittäjät, joiden toiminta kattaa 

maantieteellisesti koko Suomen. 22 yrittäjästä koostuvan palveluyrittäjäverkoston 

kokonaisvaltaisen kartoituksen tarve huomattiin, kun jo pidempään laskussa ollutta 

Ekovilla- palveluyrittäjien omaa myyntiä tukemaan perustettu myyntiorganisaatio, sekä 

käynnistetty pilotti-projekti palveluyrittäjien oman myynnin kehittämiselle nosti esille 

muitakin haasteita palveluyrittäjä- toiminnassa. Suurimpana haasteena todettiin koko 

asennustoiminnan heterogeenisuus. Tänä päivänä teollisuus palveluvaltaistuu kovaa 

vauhtia ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen satsataan yhä enemmän. Koska 

Ekovillan kasvu ja kehitys ovat riippuvaisia palveluyrittäjä- toiminnasta ja sen vaikutus 

Ekovillan liikevaihdolle on merkittävä, päätti Ekovilla käynnistää diplomityön, jonka 

avulla kartoitetaan koko palveluyrittäjäverkoston nykytilaa ja etsitään kehitysideoita 

yhtenäisemmän palvelutuotannon mahdollistamiseen. 

Työn tavoitteena on löytää palveluyrittäjien toiminnasta ne tekijät, joita kehittämällä 

pystytään parantamaan Ekovilla- palveluyrittäjien liiketoiminnan kannattavuutta, 

tehokkuutta sekä kilpailukykyä markkinoilla ja näin ollen edesauttamaan Ekovillan 

kasvutavoitteita tulevaisuuteen. Ekovillan tulevaisuuden tahtotilana on tehokas 

asennuspalveluorganisaatio, joten tämän työn tavoitteena on pyrkiä yhtenäistämään 

asennustoimintaa, tiivistämään Ekovillan ja palveluyrittäjien välistä toimintaa sekä 

mahdollistamaan palveluyrittäjätoiminnan parempi seuranta. Yhtenäisellä 

asennustoiminnalla haetaan myös entistä parempaa asiakastyytyväisyyttä. 

1.2 Työn suoritustavat 

Työn teoreettinen viitekehys rakentuu nykypäivän teollisen palveluliiketoiminnan 

kehittämisestä ja mittaamisesta sekä palveluliiketoiminnan kilpailukykytekijöiden 

tarkastelusta. Työn empiirinen osuus suoritetaan Ekovillan palveluyrittäjille tehtävän 
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kyselyn avulla, sekä vierailuina palveluyrittäjien luo. Näiden avulla kartoitetaan heidän 

yritystensä sekä koko Ekovilla-palveluyrittäjäverkoston toiminnan tehokkuutta ja 

kannattavuutta. Ekovillan toimesta syksyllä 2015 käynnistetyssä pilotti-projektissa 

erään palveluyrittäjän toimintaa seuratessa, nousi esille palveluyrittäjän sijainti 

alueellaan. Sijainnilla on merkittävä vaikutus toiminnan kannattavuuteen, joten 

tarkasteluun otetaan myös palveluyrittäjäverkoston alueiden analysointia ja pohdintaa 

tulevaisuuteen. Työ sisältää tämän vuoksi myös tarkastelun rakentamisen ja 

väestöjakautumisen tulevaisuuden näkymiin. 

1.3 Työn rajaus 

Työssä keskitytään Ekovillan palveluyrittäjä- organisaatioon eikä kiinnitetä syvällistä 

huomiota Ekovillan omaan organisaatioon tai toimintaan. Organisaatioiden välistä 

rajapintaa ja yhteistyötä käydään kuitenkin läpi. 

Ekovillalla samanaikaisesti käynnissä olevissa pilotti-projekteissa seurataan 

kulloisenkin palveluyrittäjän päivälaskutusta, toimintatapoja ja tehokkuutta. Pilotti-

projekteista otetaan viitteitä tähän työhön. Tämä työ sisältää empiriavaiheessa esille 

nousseiden toimintatapojen analysointia, koko verkoston yhteistyön tilaa sekä 

markkinoilla liikkuvien asiakkuuksien hallintaa. Lisäksi käydään läpi käytössä olevan 

kaluston nykytilaa ja sen vaikutusta palveluyrittäjätoimintaan. 

1.4 Tutkimusote 

Tämä diplomityö on laadullinen tutkimus joka sisältää useita eri 

tiedonhankintamenetelmiä: kyselylomake, haastattelut ja havainnointi vierailuiden 

aikana. Kyselylomakkeen muutamat numeeriset vastaukset käsitellään tilastollisesti. 

1.5 Tutkimuskysymykset 

Ekovilla painottaa kuluvana vuotena erityisen paljon asennuspalvelun kehittämiseen ja 

tätä työtä ohjaa seuraavat tutkimuskysymykset:  
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1. Miten asennuspalveluverkostoon kuuluvien palveluyrittäjien toimintatavat saadaan 

yhtenäistettyä? 

2. Miten palveluyrittäjien toimintaa pystytään seuraamaan paremmin? 

3. Voidaanko Ekovilla- palveluyrittäjien tiiviimmällä yhteistyöllä saavuttaa hyötyjä? 

4. Miten saavutetaan palveluyrittäjien parempi asiakkuuksien hallinta? 
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2 RAKENNUSTEOLLISUUS 

2.1 Rakentaminen Suomessa 

Noin 40 % Suomessa vuosittain valmistuvista asunnoista on pientaloja, kerrosalassa 

mitattuna yli 60 %. (Pientaloteollisuus, 2016) Normaali vuosina Suomessa rakennetaan 

10 000- 15 000 uutta omakotitaloa. Talopakettien suosio rakentamistapana on 

kasvattanut tasaisesti suosiotaan viime vuosina ja talopakettitoimituksena toteutettujen 

pientalojen osuus onkin nykyään jo noin 75 prosenttia.  (Energiatehokas koti, 2016) 

Vapaa-ajan asuntoja rakennetaan vuosittain n. 5000 ja näistä mökkipakettien osuus on 

yli 60 %. (Pientaloteollisuus, 2016). Karjalaisen (2016) mukaan Suomeen rakennetaan 

kerrostaloasuntoja vuosittain noin 15 000. Koko rakennuskannasta asuntorakentamisen 

osuus on noin 65 % (kerrosalan mukaan) (Karjalainen M., 2016).  

2.2 Kausivaihtelut ja suhdannekatsaus 

Rakentaminen on supistunut neljä vuotta peräkkäin, vuonna 2015 se supistui prosentilla. 

Tilastokeskuksen joulukuussa 2015 julkaistujen tilastojen mukaan rakennusinvestoinnit 

supistuivat kausitasoitettuna 2,9 prosenttia tammi-syyskuussa 2015. 

Talonrakennusinvestoinnit vähenivät 5,1 prosenttia, mutta investoinnit maa- ja 

vesirakennuksiin kasvoivat 5,8 prosenttia. Rakennuslupia myönnettiin tammi-

marraskuussa kuitenkin 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, samoin 

talonrakennustöiden aloitukset olivat prosentin kasvussa edellisvuodesta. 

Uudisrakentaminen väheni tammi-marraskuussa asuinrakennusten osalta 5,2 prosenttia 

ja toimitilojen puolella 5,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kuluvan vuoden tammikuussa 

rakentamisen luottamus laski hieman vuoden lopusta, mutta on selvästi vuoden takaista 

korkeammalla tasolla. Rakennusyritysten suhdannetilanne on kohtuullinen vaikkakin 

tilauskanta pysyttelee vielä alle normaalitason. (Pakarinen S. 2016, s.1)  

Tänä vuonna rakentamisen odotetaan kasvavan hieman viime syksyn arviota enemmän, 

2,5 prosenttia edellisvuodesta. Omakotitalojen tuotannon ennakoidaan pysyvän tänä 

vuonna viimevuotiseen tapaan 6000 pientalossa. Määrä jäänee pysyvästi selvästi 
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alemmalle tasolle aiempiin vuosiin verrattuna, sillä suurten ikäluokkien ikääntyminen 

vähentää pientalojen ostajapotentiaalia aiemmista vuosikymmenistä. Vuonna 2015 

asuntoaloituksia arvioidaan käynnistyneen yhteensä 28 500 kappaletta. Kuluvana 

vuonna ennakoidaan aloitettavan 29 000 asunnon rakentaminen. (Pakarinen S., 2016 s. 

2) Pakarinen kirjoittaa, että alueellisen polarisoituminen ennustetaan vahvasti 

lisääntyvän, tämän mukaan noin 30 000 asunnon vuositarpeesta puolet kohdistuisi 

Helsingin seutukuntaan. Kun mukaan huomioidaan Tampereen, Turun ja Oulun 

seutukunnat, nousee näiden neljän osuus jo 75 prosenttiin koko tuotannosta. (Pakarinen 

S. 2016, s.2) 

Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan. Vuonna 2015 korjausrakentaminen ylitti 

jälleen uudisrakentamisen arvon. Kasvun ennakoidaan hivenen hidastuvan avustusten 

vaikutuksen loputtua. (Pakarinen S. 2016 s.2) Tilastokeskuksen taulukossa on listattu 

2010-luvulla valmistuneiden rakennusten ja asuntojen määriä ja jakautumista rakennus- 

ja asuntotyyppien mukaan. 

Taulukko 1. Valmistuneet rakennukset ja asunnot 2010-2015. (mukaillen Tilastokeskus, 

2016) 

 

2.3 Tulevaisuuden näkymät 

Rakentamisessa tavaran oikea-aikaisen ja kustannustehokkaan toimittamisen kannalta 

toimitusketjun hallinta niin materiaali-, raha- ja tietovirtojen kuin siihen kuuluvien 

organisaatioiden ja prosessienkin osalta on erittäin tärkeää. Lyhyellä aikavälillä 
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verkostomaisten toimintatapojen ennustetaan korostuvan rakennusalalla. Palveluja 

tullaan kehittämään eri kohderyhmille, toimijoille ja verkostoille. Kun toimitusketjut 

ovat pitkiä, niiden hallinnan parantaminen ajantasaisen informaation avulla sekä 

yhteisten arvojen ja tavoitteiden löytäminen voivat merkittävästi parantaa yritysten 

tulosta. (Vähä J. ym. 2009, s.66) 

Vähä (2009) on luonut toimialakartan rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan 

tulevaisuuteen. Kuvassa on arvioitu liiketoiminnan muutosvoimia, kysyntää, tarjontaa, 

liiketoimintamalleja, haasteita ja kehitystarpeita, sekä tutkimus- ja kehityspalveluiden 

käyttöä. Kaikki näitä on tarkasteltu sekä nykytilan/lähitulevaisuuden että pitkän 

aikavälin tarkasteluina. 

 

Kuva 1. Rakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta toimialakartta (mukaillen Vähä ym. 

2009, s. 62). 

VTT:n alkuvuonna 2016 julkaisemassa Asuntotuotantotarve 2015-2040- raportissa 

tutkittiin Suomen asuntotuotantotarvetta Tilastokeskuksen 2015 väestökehityksen 

ennusteen pohjalta. Tutkimuksessa tehtiin kaksi ennustetta asuntotuotantotarpeelle: 

ensimmäinen konservatiivisen skenaarion ja toinen kaupungistumisskenaarion mukaan.  

Ensimmäinen noudattaa Tilastokeskuksen ennustetta ja jälkimmäinen olettaa 

väestökehityksen keskittyvän suurimpiin kaupunkiseutuihin.  (Vainio T., 2016, s. 3).  

Konservatiivisen skenaarion mukaan 14 suurimman kaupunkiseudun osuus 
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rakentamisessa vuosina 2016-2040 olisi 85%, kun taas kaupungistumisskenaarion 

mukaan osuus olisi 95%, vuosina 1991-2015 näiden kaupunkiseutujen toteutunut osuus 

on ollut 75% (Vainio T., 2016, s.6.). 

Vainio (2016, s. 9) viittaa kaupungistumisen maailmanlaajuiseen trendiin ja 

kirjoittaakin, että “Tässä suhteessa Suomen arvioidaan olevan 

kaupungistumiskehityksessä jäljessä muita teollistuneita maita. Tätä taustaa vasten 

oletetaan, että kaupungistuminen voimistuu tulevina vuosina.”  Vainio (2016, s.10) 

kirjoittaa myös, että: “Kaupungistuminen voi edetä voimakkaamminkin, jos talouskasvu 

ja maahanmuutto kiihtyvät selvästi. “ 

 

Kuva 2. Ennakoitu väkiluvun muutos 2015-2040. Vasemmalla konservatiivinen 

skenaario, oikealla kaupungistumisskenaario. (Mukaillen Vainio, 2016. s. 10) 

Väkiluvun muutoksen lisäksi VTT:n raportissa (Vainio, 2016) Suomen seutukuntakartta 

on jaoteltuna asuntotuotantotarve-ennustuksen mukaan seuraavassa kuvassa.  
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Kuva 3. Ennakoitu asuntotuotantotarve 2015-2040. Vasemmalla konservatiivinen 

skenaario (Helsingin seutu 10900) ja oikealla kaupungistumisskenaario (Helsingin seutu 

14600). (Mukaillen Vainio, 2016, s. 18) 

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA) raportissa Rakennettu ympäristömme (Salmi 

ym., 2011) rakennusteollisuuden tulevaisuutta on pohdittu toimintatapojen ja 

toimialamuutosten näkökulmasta. Raportin esipuhe: Vuonna 2010 käynnistetyn uuden 

yhteistyöprosessin tavoitteena on ollut tunnistaa keskeiset muutostarpeet kiinteistö- ja 

rakentamisalan toimintatavoissa ja käynnistää muutoksiin tähtääviä toimenpiteitä. 

Toimialamurroksen tavoitteita ja keinoja arvioitiin ja ideoitiin työpajoissa, joihin 

osallistui lähes 200 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijaa ja ammattilaista sekä 

käyttäjien edustajia. (Salmi ym., 2011, s. 3). Esipuheessa jatketaan: Tähän raporttiin on 

koottu alan yhteinen näkemys siitä, minkälainen rakennetun ympäristön tulisi olla 

vuonna 2025, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin kaikkien rakennetun ympäristön 

käyttäjien sekä kestävän kehityksen vaatimuksiin. (Salmi ym. 2011, s.3) 
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KIRA:n raportin mukaan Kiinteistö- ja rakentamisala ottaa yhä suuremman vastuun 

toteuttamiensa tilojen ja infraverkostojen elinkaaren aikaisesta toimivuudesta. 

Raportissa ennustetaan, että vuonna 2025 markkinoilla toimii useita 

palvelukokonaisuuksia tuotteistavia integraattoreita: sekä uusia palveluliiketoimintaan 

erikostuneita toimijoita, että vanhoja perinteisempiä yrityksiä, jotka laajentavat 

toimintaa palveluihin. (Salmi ym., 2011, s.23) 

Vuonna 2025 kiinteistö- ja rakentamisalalla laadusta arvioidaan tulevan keskeinen 

toimintakriteeri kaikille osapuolille. Hyvä laatu on itsestäänselvyys, huonosta 

sanktioidaan. Laatukeskeisyys tarkoittaa entistä parempaa asiakkaiden vaatimusten 

ennakointia, sisäistämistä ja huomioonottamista. Koska markkinat muuttuvat, täytyy 

toimintaa kehittää jatkuvasti ja oppia prosesseista. Toimitaan vastuullisesti, avoimesti ja 

vuorovaikutteisesti. Virheitä karsitaan, ja jos virheitä tulee, ne korjataan nopeasti. 

Pysytään budjetissa ja aikataulussa. Tehdään kerralla valmista ja sellaista laatua, mitä 

on luvattu. (Salmi ym., 2011, s. 31) 

KIRA:n raportin mukaan teknisesti ja taloudellisesti järkeviä toimenpiteitä ovat 

esimerkiksi lisälämmöneritys, ilmatiiveyden parantaminen, energiatehokkaiden 

ikkunoiden asentaminen, lämmöntalteenoton käyttöönotto, tarpeen mukaan ohjautuva 

ilmanvaihto ja valaistus sekä energiapihien sähkökalusteiden valinta. Muina 

toimenpiteinä raportissa mainitaan mm. läpinäkyvät palautejärjestelmät, yhdessä 

tekemisen kulttuuri, palvelukokonaisuudet ja verkosto, energiatehokkuuden 

ratkaisupalvelut, ekotehokkaat tuotteet ja palvelut. (Salmi ym., 2011, s. 27, 40) 

Raportin mukaan tulevaisuudessa kumppanuus- ja elinkaarimallit ovat kaavoituksessa ja 

yhdyskuntasuunnittelussa yleisessä käytössä kiinteistö- ja rakentamisalalla. 

Kokonaisenergia- ja päästötarkastelut ovat vakiintuneet kaikkien kaavojen vaikutusten 

arviointiin. Hallinto- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä tehdään laajasti ja 

maarkkinoilla toimii monenlaisia osaamisverkostoja. Kehitetyissä uusissa sopimus- ja 

toimintamalleissa tilaajalla, toteuttajilla ja suunnittelijoilla on yhteiset tavoitteet, vahva 

luottamus toisiinsa ja kaikkia motivoiva ansaintalogiikka. Rakennusteollisuudessa on 

yleisessä käytössä Lean Management -toiminta- ja johtamistapa, joka tuottaa asiakkaille 
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entistä enemmän lisäarvoa alemmin kustannuksin ja mahdollisimman vähäisin 

resurssein. (Salmi ym. 2011, s. 29, 34-35) 

KIRA:n raportin mukaan palvelujen tarjonta ja kysyntä lisääntyvät merkittävästi. Hyvin 

tuotteistetuilla ja sopivasti räätälöidyillä palveluilla parannetaan ihmisten elämän laatua. 

Palveluja on helppo ostaa ja verrata ja niistä saa ymmärrettävää tietoa. 

Asiantuntijapalveluja on koottu isommiksi kokonaisuuksiksi ja palvelualustoiksi. 

Palveluasenteet ja ammattiylpeys ovat kunnossa. Kun elinkaarikustannukset nousevat 

ratkaisevaan asemaan, edellytykset rakentaa kestävää laatua paranevat merkittävästi. 

(Salmi ym., 2011, s. 46) 
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3 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS 

Rakennustuoteteollisuuden toimialayhdistys jakaantuu viiteen jaostoon, joita ovat 

betoni-, pientaloteollisuus-, puutuote-, rakennusmateriaalit- ja teräsrakennejaosto 

(Rakennusteollisuus, 2015). Ekovilla Oy:n toiminta sijoittuu rakennusmateriaalit- 

jaostoon kuuluvan Eristeteollisuusryhmän alle.  

Rakennustuoteteollisuuden alkuvuosi 2015 oli heikko. Rakennusmateriaalien menekki-

indeksin perusteella kivipohjaisten rakennustuotteiden kotimaan toimitukset supistuivat 

vuoden 2015 toisella neljänneksellä 10 prosenttia, runkoaineiden määrä väheni 11 

prosenttia, bitumikatteet 12 prosenttia, tiilien määrä liki 14 prosenttia ja eristeet 11 

prosenttia. Rakennustuoteteollisuudessa toimivien kannattavuus heikentyi hieman 

vuonna 2014. Liikevoiton suhde liikevaihtoon laski 0,1 prosenttia (3,4→ 3,3%). 

Liiketoiminnan kulujen jälkeinen käyttökateprosentti oli 6,8 prosenttia (vuonna 2013 

6,9%). Vuonna 2015 sekä käyttökatteen että liikevoiton ennakoitiin kasvavan 

edellisvuodesta. (Pakarinen S., 2015 S. 7-8). Tätä diplomityötä tehdessä uutta raporttia 

ei oltu vielä julkaistu.  

3.1 Rakennusmateriaalit- Eristeteollisuusryhmä 

Eristeteollisuusryhmä koostuu Suomessa lämmöneristetuotteita (mineraalivilla, EPS, 

XPS, PU ja puukuitu) valmistavista yrityksistä, toiminnan tavoitteena on tuoda esiin 

rakennusten rakenteellisen energiatehokkuuden merkittävyys. Ryhmä pyrkii 

vaikuttamaan alan säädösohjaukseen, suunnittelu- ja toteutuskäytäntöihin ja yleiseen 

mielipiteeseen kestävän rakentamisen näkökulmasta. (Rakennusteollisuus, 2015). 

3.1.1 Muovieristeet 

Ensimmäisenä lämmöneristemuovina kauppoihin ilmestyi polystyreeni (EPS) eli styrox. 

Polyuretaani (PUR) on hintavampi, mutta tehokkaampi eriste, toimien parhaiten 

suljetussa tilassa esim. jääkaappien eristeenä. Eristyskykyä on edelleen parannettu 

käyttämällä ilman sijasta suurimolekyylistä täytekaasua. Tavallisen Styroxin λ- arvo 

vaihtelee painoluokasta riippuen välillä 0,041-0,055. Suulakepuristettu ja täytekaasulla 
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varustettu polystyreeni saa λ- arvon 0,037-0,041 ja vastaavasti valmistettu polyuretaani 

arvon 0,030-0,037. (Kaila, 1997, s.537) 

Vaahtomuovilevyjen joustamattomuuden vuoksi ne soveltuvat huonosti puurungon 

eristeeksi. Myös saumat ovat haasteellisia, ellei käytetä pontattuja levyjä. Polyuretaani 

muodostaa erittäin tiiviin höyrynsulun, eikä polystyreenikään ole hengittävä materiaali. 

Tämänkään vuoksi ne eivät ole parhaimmillaan puurakentamisessa. Muovituotteiden 

heikkona puolena on myös niiden palavuus, palaessa PUR- muovista vapautuu erittäin 

myrkyllistä syaanivetyä sekä isosyanaatteja. Tämän muovin valmistus tuottaa ilmakehää 

vaurioittavia CFC- yhdisteitä. (Kaila, 1997, s.537) 

Kosteutta kestävinä vaahtomuovilevyjä voidaan asentaa suoraa maata vasten, 

esimerkiksi maavaraisten alapohjien eristeeksi tai routalevyiksi. Myös betonirakenteissa 

styroxia on käytetty melko paljon. (Kaila, 1997, s.537-538) 

3.1.2 Mineraalivillaeristeet 

Yleisimmin käytetty lämmöneriste on mineraalivilla. Mineraalivillaksi kutsutaan sulasta 

lasi- tai kiviaineesta valmistettuja synteettisiä kuituja, joita ovat lasivilla ja kivivilla. 

(Kaila, 1997, s.500) Irtonaisena puhallettavia kivivillaeristeitä alettiin käyttää Suomessa 

1978 ja lasivillaa 1985. Valtaosa puhallusvillasta on muiden tuotteiden valmistuksessa 

syntynyttä jätettä. Aluksi lasivilla oli sideaineetonta valkovillaa, nykyään kaikki 

puhallusvilla on sideaineellista, sisältäen lisäksi pölyämistä ehkäisevää öljyä. 

Sideaineena käytetään muoveja, fenoli-formaldehydihartseja (n. 1-3% tuotteesta). 

(Kaila, 1997, s.501-502) 

Mineraalivilla ei sido kosteutta kuitujensa sisään vaan vesi on eristeessä joko höyrynä 

ilmassa tai nesteeksi tiivistyneenä kuitujen pinnalle. Kun vesi tiivistyy kuitujen pinnalle, 

se alentaa nopeasti eristyskerroksen tehokkuutta muodostaen kylmäsiltoja. 

Mineraalivillan yhteydessä on alettu vaatia sisäpuolista höyrynsulkua, koska ilman sitä 

villan kylmällä puolella vesi pyrkii tiivistymään aiheuttaen vaaratilanteita. 

Tyyppihyväksynnän mukaan mineraalivillan kosteus saa olla enimmillään 0,5%. (Kaila, 

1997, s.503) 
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3.1.3 Puukuitueristeet 

Puukuitueriste on puumateriaaliin pohjautuva joko selluloosasta, paperista, tai 

ensikuidusta valmistettu lämmöneriste. Yleisesti käytetty nimitys on selluvilla. (Kaila, 

1997, s.504, Ekovilla Oy, 2016b). Puukuitueristeet tulivat mineraalivillan yksin 

hallitsemille markkinoille ja näiden kahden tuoteryhmän välille kehittyi vähitellen 

kiivas taistelu markkinaosuuksista (Kaila, 1997, s.504; Ekovilla Oy, 2016b).   

Selluvillan raaka-aineena on puhdas sanomalehtipaperi. Eri tuottajien välillä saattaa 

kuidutustavassa olla huomattavia eroja (Kaila, 1997, s.505; Ekovilla Oy 2016b). 

Puukuitueriste käsitellään palo-ominaisuuksien vuoksi palonestoaineilla. Eristettä ei 

luokitella palamattomaksi, mutta se kestää rakenteessa tulipalon rasituksia hyvin. 

(Kaila, 1997, s.505; Ekovilla Oy 2016b) 

Selluvillalla on samat hygroskooppiset ominaisuudet kuin puulla, joten se pystyy 

tasaamaan kosteuden liikkumista rakenteissa (Siikanen U., 1994. s. 51). Muiden 

puutuotteiden tavoin puukuituvilla on kosteutta sitova, hengittävä materiaali. Se siis 

sopii myös rakenteisiin, joissa ei ole höyrynsulkumuovia vaan pelkkä ilmatiivis paperi 

riittää. Eristeellä on suuri tehollinen kosteuskapasiteetti ja siksi se selviää hyvin myös 

rakennusvirheiden ja vaurioiden aiheuttamisesta kastumisesta. (Kaila, 1997, s.505-506; 

Ekovilla Oy, 2016b) 

3.1.4 Eristeteollisuuden tulevaisuuden näkymät 

VTT:n mukaan tulevaisuudessa biopohjaisia materiaaleja voidaan hyödyntää 

monipuolisesti erilaisissa eristesovelluksissa. VTT ennustaa lämpö- ja äänieristeiden 

markkinoiden kasvavan globaalisti kaupungistumisen ja keskiluokan kasvun 

seurauksena. Kierrätettävät, biopohjaiset eristemateriaalit luovat houkuttelevia 

mahdollisuuksia monessa arvoketjussa ja ympäristöystävällisyyden lisäksi biopohjaisten 

ratkaisujen suorituskyvyn arvioidaan olevan samalla tai jopa korkeammalla tasolla kuin 

nykyisillä lämmön- ja ääneneristykseen ja iskunvaimennukseen vaikuttavilla tuotteilla. 

(VTT, 2015. Eristemateriaalit.) 
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3.2 Kohdeyrityksen esittely 

Ekovilla-eristettä valmistaa suomalaisessa omistuksessa oleva vakavarainen Ekovilla 

Oy, yli 30-vuotias Kouvolassa toimiva pk-yritys. Yhtiöllä on tuotantolaitokset myös 

Kiimingissä ja Ylistarossa ja se on keskittynyt puukuitueristeiden valmistukseen. 

Ylistaron tehdas tuottaa myös laadukkaan asfaltin valmistuksessa tarvittavaa orgaanista 

kuitua. Ekovilla Oy:n kasvu on ollut nopeampaa kuin alalla keskimäärin ja Ekovilla- 

eristeestä on tullut hyvien ominaisuuksiensa vuoksi omakotirakentajien suosikkieriste. 

Tuoteperheeseen tullut odotettu levyvilla-uutuus täydentää hengittävän eristeen 

käyttömahdollisuuksia. (Ekovilla, 2015) 

Ekovillassa tehtiin täydellinen brändiuudistus vuoden 2013 keväällä. Uusi ilme kertoo 

entistä paremmin, millainen Ekovilla on: Lämmin ja vihreä. Samalla konsernirakenne 

selkiytettiin fuusioimalla kaikki tehtaat emoyhtiönsä Ekovilla Oy:n kanssa. Oululainen 

Kaski-ovia valmistava Kaskipuu Oy osti 1.1.2014 Ekovillan osake-enemmistön. 

Omistusjärjestelyillä haetaan toiminnan kasvua kotimaassa sekä lähialueilla. (Ekovilla, 

2015) 

Ekovilla valmistetaan uusiutuvasta puukuidusta ja sen valmistus tuottaa vähän 

hiilidioksidia. Sen hiilisisältö on suurempi kuin sen valmistuksen tuottama hiilipäästö 

(EN 16449:14).  Ekovilla Oy:llä on oikeus käyttää CE-merkkiä tuotteissaan ja tuote 

täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja 

kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. (RTS, 2014, s.1, 4) RT-kortista (RTS, 2014, s.4) 

ilmenee Ekovillan tutkimustulokset: 

 Palonkestävyys, luokka REI 60, VTT-S-03 261-11, luokka REI 30 VTT-S-03 893-

13 

 Kosteus VTT LVI 1250, VTT LVI 21037/92 

 Rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 

Ekovilla- valmistusprosessi ja tuote ovat yksinkertaisia eivätkä vaadi räätälöintiä, mutta 

markkinamuutokset ovat pakottaneet olemaan aktiivisempia asiakkaiden suuntaan ja 

asiakaskäyttäytymisen muutos pakottaa muuttumaan asiakaslähtöisemmäksi. 
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Asiakasrajapinnassa toimivat Ekovilla-palveluyrittäjät ovat siksi merkittävässä 

asemassa Ekovillan markkina-aseman kehittymisessä. Ekovillan tuotannosta suurin osa, 

n. 60% menee palveluyrittäjäverkoston kautta.    
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4 PALVELULIIKETOIMINTA TEOLLISUUDESSA 

Kilpailu kiristyy ja uudet teknologiat siirtävät liiketoiminnan perinteisiä rajoja. 

Palveluliiketoimintaa on alettu tarkastella korkean lisäarvon liiketoimintana. Se uudistaa 

toimialoja, avaa uusia ansainnan mahdollisuuksia, sitouttaa asiakkaita pitkäjänteisesti ja 

voi tuoda suomalaisille kilpailuetua myös globaaleilla markkinoilla.  Palvelun avulla 

haetaan markkinointiin, hinnoitteluun ja tuotekehitykseen lisää tehoa, sillä se on 

nopeatehoinen eikä panostus palveluun sido pääomia. Palveluiden onnistunut 

toteuttaminen lisää tuloja ja tuottaa asiakkaalle arvoa. (Paavola & Uusimäki, 2013, 

s.138; Halonen, 2001, s. 23; VTT, 2015, Arvopohjaiset palveluliiketoimintamallit.) 

Tekesin Serve – Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille- ohjelma oli käynnissä 2006-

2013. Serve-ohjelman tavoitteena oli lisätä eri tavoin yritysten systemaattisen 

kehittämistoiminnan osaamista palveluliiketoiminnan alueella. (Jaakkola ym. 2009, 

esipuhe) Paavola & Uusimäki (2013) mainitsevat kirjassaan professori Stephen 

Vargo:n, jonka kehittelemä Service Dominant Logic-ajattelu muodostui Serve-ohjelman 

ytimeksi. Tässä ajattelussa keskeistä on kytkeä palvelut ja tuotteet yhdeksi, asiakkaan 

toimintaa tukevaksi palveluliiketoiminnaksi ja kääntää toiminta tuotelähtöisyydestä 

palveluajattelun kautta asiakashyödyksi. (Paavola &Uusimäki, 2013, s. 14) 

Ruotsalainen Sandvik Tooling on yritys, joka hankkii omiin tarpeisiinsa 40 ja tarjoaa 

asiakkailleen 15 erityyppistä palvelua, vaikka sen päätoimialoina ovat 

metallintyöstölaitteet ja -tarvikkeet. Kyse on 2000-luvulla voimistuneesta 

palveluvaltaistumisesta (servicification) erityisesti kehittyneiden maiden teollisuudessa. 

(Paavola & Uusimäki 2013, s. 131). Paavola & Uusimäen mukaan Suomella on hyvät 

edellytykset kehittyä palveluliiketoiminnan edelläkävijämaaksi, koska vahvuuksiamme 

ovat vakaan ja toimivan yhteiskunnan sekä korkeasti koulutetun työvoiman lisäksi 

esimerkiksi modernit liikkeenjohdon toimintatavat, kuten elinkaariajattelu sekä 

tuotannon ja logistiikan ympäristövaikutusten huomioiminen. (Paavola & Uusimäki, 

2013. s. 135). Myös Valkokari ym. (2014, s.7) kirjoittavat, että palveluliiketoiminnan 

kehitys on suomalaisissa yrityksissä ottanut viime vuosina isoja harppauksia ja monet 
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yritykset ovat muuttaneet näkökulmaa ja tarjoomaa asiakaslähtöisemmäksi ja kohti 

kokonaisratkaisuja.  

Serven vision mukaan vuonna 2020 Suomessa on toimivat ja kansainvälisesti 

korkeatasoiset palvelumarkkinat, kasvavia ja globaalisti tunnettuja yrityksiä, joiden 

kilpailukyky perustuu innovatiivisiin palvelukonsepteihin ja liiketoimintamalleihin. 

(Paavola & Uusimäki, 2013, s.16) VTT:n (2015) mukaan palveluliiketoiminnassa on 

tarkasteltava eri tasoja koneista ihmisiin, organisaatioihin ja verkostoihin. Täytyy osata 

jalostaa operatiivista tietoa tukemaan päätöksentekoa. Sen sijaan että pohdittaisiin 

hajanaisia palveluita, täytyisi keskittyä asiakkaan arvonluontiin ja tätä tukeviin 

palvelukokonaisuuksiin. (VTT, 2015. Teollinen palveluliiketoiminta) 

Palvelutyö eroaa perinteisestä tuotantotyöstä ja tämän vuoksi niitä tulisi johtaa eri 

tavoilla. Tärkein eroavaisuus, jonka pohjalle johtamistapa tulee rakentaa, on se, että 

tehtaassa suoritteen saa aikaan kone, mutta palveluyrityksessä ihminen. 

Palveluyritysten toiminnan tehostamisessa toimitaan kuitenkin harmillisen usein kuten 

teollisuudessa. (Halonen, 2001. s. 24-26) Halonen (2001) viittaa Pinchot-Pinchot:in 

(1996) kuvaan teollisen työn ja palvelutyön luonteen eroavaisuuksista. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Teollisen työn ja palvelutyön luonteen erot. (Mukaillen Pinchot-Pinchot, 1996, 

s.52. Viitattu lähteessä Halonen, 2001, s. 25.) 

TEOLLISEN TYÖN LUONNE   PALVELUTYÖN LUONNE 

Työ, joka ei vaadi ammattitaitoa →  Osaamista vaativa työ 

Epämielekkäitä rutiinitöitä →  Innovatiivisuus ja välittäminen 

Yksilötyöskentely →  Tiimityöskentely 

Funktopohjainen työnteko →  Projektipohjainen työnteko 

Kapea-alaisuus →  Monitaitoisuus 

Esimiehen valta →  Asiakkaan valta 

Koordinointi ylhäältä →  Koordinointi kollegoiden kesken 
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Palveluyritykselle yrityskuva on teollisuutta monin verroin tärkeämpi. Halonen (2001) 

mainitsee esimerkkinä autoteollisuuden ja kirjoittaa, että autoteollisuus voi tehdä hyviä 

autoja, vaikka yrityskuva olisikin huono, mutta palveluyritys, jolla on huono maine, 

menettää asiakkaansa heti ja joutuu pois markkinoilta. Palvelun laatu ja yrityskuva ovat 

keinoja saada aikaan hyviä myyntituloksia. Sen, millaiseksi yrityskuva muodostuu 

yksittäisillä henkilökohtaisilla toiminnoilla ja palvelun laadulla, ratkaisee taas, kuinka 

ajatellaan ja toimitaan.  Hyvä yrityskuva taasen luo palveluyritykselle kilpailuetua ja 

tämän vuoksi yrityskuvalle on asetettava haastavan kova tavoite: sen on oltava paras. 

(Halonen, 2001. s. 53) 



28 

 

5 PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA 

MITTAAMINEN 

Kaikkien toimintatapojen olennaisia ominaisuuksia ovat niiden hyvä hallittavuus ja 

tarkka mitattavuus. Hyvän hallittavuus edellyttää yksinkertaisia toimintatapoja. Näillä 

vältetään virheitä päivittäisessä työssä ja toimintatapojen opettaminen uusille ihmisille 

tai yrityksen sisällä uuteen tehtävään siirtyville ihmisille on vaivatonta. Tarkka 

mitattavuus on jatkuvan kehittämisen vuoksi välttämätöntä, koska ilman mittaamista ei 

tiedetä missä mennään. Mitattavuus on myös myyntihenkisen toimintatavan 

tehokkuuden seurantaa. (Halonen, 2001, s.149). Seurantaa tarvitaan pitkäjänteiselle 

palvelujen ja koko liiketoiminnan kehittämiselle. Jokaisella kehitysprojektilla tulee olla 

selkeät tavoitteet sekä perusteet tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Tavoitteiden 

tulee siis liittyä selkeästi johonkin kohteeseen ja olla mitattavissa. (Jaakkola ym. 2009, 

s.33).  

Palveluprosessit ovat hitaita, koska niissä on aivan liikaa keskeneräistä työtä (eng. 

WIP=work-in-process), tämä on usein tuloksena tarpeettomasta monimutkaisuudesta 

palvelun/tuotteen tarjoamisessa. Ei ole merkitystä tarkoittaako WIP työpöydällä 

odottavia raportteja, e-maileja sähköpostilaatikossa, tai myyntitilauksia tietokannassa. 

Kun on liikaa keskeneräistä työtä, työ saattaa viettää yli 90% ajastaan odottaen, joka luo 

tai aiheuttaa huomattavaa hukkaa (arvoa lisäämättömiä kuluja) asiakkaille prosessissa. 

(George M. 2003, s. 12).  

Yhteiskunnassa kaikkialla pyritään saavuttamaan vähemmällä enemmän, ei enemmällä 

enemmän ja kun puhutaan parantamisesta, tarkoitetaan olemassa olevan prosessin 

tehostamisesta tai tuotteen uudelleen suunnittelusta. (Six Sigma nettisivut, 

prosessikäsite palvelusektorilla, 2016) 

5.1 Palveluntarjooma 

Kari Parkkinen (2016) kirjoittaa palveluiden kehittämisen ja johtamisen kulmakivistä: 
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1. Laadi strategiaa vastaava tavoitteellinen palvelutarjooma 

2. Kartoita ja kuvaa nykyinen palvelutarjooma 

3. Arvioi nykyisten palveluiden asiakasarvoa, sopivuutta strategiaan, 

kannattavuutta, riittävyyttä ja riskejä erikseen ja kokonaisuutena 

4. Vertaa nykyistä palvelutarjoomaa tavoitteeseen ja valitse kehittämistä vaativat 

palvelut 

5. Avioi uusien palveluideoiden markkinapotentiaalia, asiakasarvoa ja sopivuutta 

strategisiin tavoitteisiin 

6. Kohdista palvelut valituille asiakassegmenteille 

Parkkinen kirjoittaa, että kun palvelutarjooma on kartoitettu, se olisi hyvä ottaa 

tarkasteluun sekä yksittäisen palvelun, että myös kokonaisuuden tasolla. Tarkastelussa 

pystytään hahmottamaan kehitystarpeet. Vertailu strategian mukaiseen tavoitteelliseen 

palvelutarjoomaan antaa suuntaa kehitystyölle. (Parkkinen K., 2016) Parkkisen mukaan 

kehitystyön pohjaksi voi pohtia mm. seuraavia kysymyksiä: 

● Mitä hyötyjä asiakas tavoittelee palvelusta? 

● Miten palvelut tyydyttävät asiakkaan tarpeet? 

● Miten asiakkaan tarpeet kehittyvät? 

● Puuttuuko tarjoomasta jokin asiakassegmentti tai palvelu? 

● Kuinka hyvin palvelu sopii liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan? 

● Mitä kyvykkyyksiä palvelun tuottaminen vaatii? 

● Missä elinkaaren vaiheessa nykyiset palvelut ovat? 

● Voisiko palvelutarjoomaa kehittää ja laajentaa kumppaneiden avulla? 

● Millaisia riskejä palvelutarjoomaan liittyy? 

● Miten palvelutarjooma erottuu kilpailijoista”. (Parkkinen K., 2016) 

5.2 Palvelukonsepti 

Palveluliiketoiminnassa palvelukonseptilla on tärkeä rooli. Palvelukonseptin kautta 

määritellään sekä asiakkaalle että henkilöstölle se palvelu, jota organisaatio tarjoaa. 

Sillä luodaan yhteinen näkemys palvelun sisällöstä, toteutustavasta ja hyödyistä 

asiakkaalle. Palvelukonsepti ankkuroi toisiinsa laadun ja tuotannon. Se toimii uuden 
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palvelun suunnittelun, palvelutuotannon, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotannon 

johtamisen työkaluna. Mikäli palvelukonsepti ei ole organisaatiossa yhtenäinen ja 

selkeä, se näkyy tuotettujen palvelujen heterogeenisuutena. (Brax S. 2007, s.33; 

Valkokari ym., 2014, s. 26). 

Flykt (2015) kirjoittaa havainnoimiaan taustatekijöitä menestyskonseptille:  

1. Palvelu: Kaikki mitä yrityksessä tehdään tähtää asiakkaiden palvelemiseen yhä 

paremmin. 

2. Toimintatapa: yrityksen toiminta on läpinäkyvää, avointa ja innostavaa sekä 

henkilöstön että asiakkaiden suuntaan. 

3. Järjestelmät ja sovellukset: yrityksen laskutus, työajan hallinta, kassa, ajanvaraus ja 

asiakashallinta hoidetaan helppokäyttöisten ja nykyaikaisten pilvipalvelujen ja -

sovellusten avulla. 

Valkokarin ym. (2014, s.26) ovat määritelleet ja kuvanneet verkoston yhteisen 

palvelukonseptin. Heidän mukaansa työkalu kokoaa yhteen monessa työkalussa 

käsiteltyjä asioita tiiviiseen muotoon neljän elementin avulla: palvelun arvo, ydinsisältö, 

toiminnot ja prosessit sekä asiakaskokemus. Verkostomainen palvelukonsepti on 

esitetty alla olevassa kuvassa. 

Taulukko 2. Asiakasarvon ja yhteistyön arvon kuvaamista tukeva työkalu. (Mukaillen 

Valkokari ym., 2014, s. 26) 
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VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen- osaamiskeskuksen sekä Turun 

kauppakorkeakoulun Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen 

yhteistyönä toteutettiin VersO- hanke (vuosina 2009-2011), jonka tavoitteena oli tutkia 

ja kehittää palvelujen vuorovaikutteista kehittämistä b-to-b- verkostossa (Auramo, 2013, 

s.152). Yksi keskeisistä VersO-hankkeen tuloksista on palvelukonseptimalli, jonka 

tarkoituksena määriteltiin olevan: 

●  Liittää yhteen eri toimijoiden odotukset, resurssit ja palvelulupaukset 

● Tunnistetaan eri osapuolten roolit, tehtävät ja yhteistyöstä koituvat hyödyt 

● Määritetään yhteisen palvelun sisältö ja komponentit 

● Nimetään asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt ja yritykset sekä määritetään 

asiakkaan palvelukokemuksen luonne 

● Tunnistetaan asiakkaalle tuotettavat konkreettiset hyödyt ja arvo. (Paavola & 

Uusimäki, 2013, s. 124).  

5.3 Palvelun tuotteistaminen 

Taloudellinen kannattavuus ja myynnin kasvu ovat yleensä tuotteistamisen keskeisiä 

tavoitteita. Parantuneen tuottavuuden pitäisi johtaa taloudellisen kannattavuuden 

paranemiseen. Taloudellista kannattavuutta ja kasvua voidaan seurata ja mitata 

esimerkiksi palvelun tuottamalla liikevaihdolla, myyntikateprosentilla, voittoprosentilla 

sekä liikevaihdon kasvulla. (Jaakkola ym., 2009, s. 37) Palvelujen tuotteistaminen on 

kuitenkin käsitteenä ristiriitainen ja jakaa mielipiteitä palvelukehittäjien joukossa, kuten 

Tekesin Serve-ohjelman käynnistyessä vuonna 2006.  Osa palvelututkijoista argumentoi 

palvelujen tuotteistamista vastaan, pitäen sitä vaikeana, jopa mahdottomana, koska 

palvelut ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Edelläkävijä kuitenkin ymmärtää, että 

palvelut on tehtävä näkyviksi ennen kuin niillä voi tienata. Palveluja ei voi tuottaa 

kannattavasti, jollei niitä jotenkin paketoida. On kriittistä valita palvelulle rakenne, 

joka määrittelee tarjooman sisällön. Määrittelyn jälkeen on yksinkertaisempaa kuvata, 

mistä ja mitä asiakas maksaa. Ilman tuotteistusta joudutaan helposti palveluansaan, 

jossa ei hallita kokonaisuutta vaan palveluita tuotetaan kalliisti ja raskaasti 

asiakaskohtaisesti räätälöimällä, toteaa Kaj Hedvall.  (Paavola & Uusimäki, 2013. s.61-
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62) Jaakkola ym. (2009) haastattelivat 17 yritystä tuotteistamiseen liittyvässä 

tutkimuksessaan ja yritykset tähtäsivät tuotteistamisella mm. seuraaviin tuloksiin:  

 ”Tekemään palvelusta tasalaatuisempaa.” 

 ”Helpottamaan palvelun ostamista ja saamaan aikaan lisämyyntiä.” 

 ”Saamaan seurannasta ja raportoinnista tehokkaampaa.” 

 ”Tuottamaan konkreettisia välineitä palveluprosessin johtamiseen ja seurantaan.” 

 ”Luomaan pohjaa yhtenäisiin sopimuskäytäntöihin ja tietojärjestelmiin.” 

 ”Auttamaan palvelubrändin rakentamista ja hallintaa.” 

 ”Parantamaan katetta ja kannattavuutta. (Jaakkola ym. 2009, s.6)  

Palveluliiketoiminnan kehittämistä tuotteistamisen avulla on kuvattu Jaakkolan (2009) 

alla olevassa kuvassa: 

 

Kuva 5. Palveluliiketoiminnan kehittäminen tuotteistamisen avulla. (Mukaillen Jaakkola 

ym. 2009, s.6) 

Jaakkolan (2009) kuvassa mainittu palveluprosessi voidaan jakaa back- office 

(yrityksen sisäiset prosessit) ja front- office (vuorovaikutusprosessi asiakkaan kanssa) - 

toimintoihin. Palveluprosessin määrittely kannattaa aloittaa kuvaamalla palvelun 

toteutusvaiheet mahdollisimman tarkasti.  Palveluprosessi voidaan kuvata esim. 

yksinkertaisena toimintakaaviona, joka sisältää palvelun toteuttamiseen tarvittavat 

työvaiheet ja niihin osallistuvat henkilöt. (Jaakkola ym. 2009, s. 15)  
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Vakioinnin avulla palveluntuotannosta tulee tehokkaampaa, tasalaatuisempaa ja 

kannattavampaa. Myös palvelun viestinnän yhtenäistäminen ja konkretisointi sekä 

selkeä hinnoittelu ovat osa tuotteistamista ja ne tukevat tuotteistamisen tavoitteita. 

(Jaakkola ym. 2009, s. 39). Tuotteistamiseen liittyvinä haasteina Jaakkola ym. toteavat 

haastattelemiensa yritysten pohjalta uuden toimintatavan juurruttamisen organisaatioon 

ja henkilöstön sitouttamisen muutokseen (Jaakkola ym. 2009, s.39). George (2003) 

kirjoittaa haasteena ihmisille muodostuvan pelon menettää vapauden omaan työhönsä. 

Hänen mukaansa ihmisille, jotka työskentelevät palveluiden parissa, on tyypillisesti 

annettu joitakin suuntaviivoja taikka yleiskuvaa kuinka heidän työnsä tulisi suorittaa, 

mutta heidät on yleensä jätetty omilleen suunnittelemaan päivittäisiä toimintoja. Ihmiset 

pelkäävät menettävänsä luovuuden ja vapauden, jota heillä on, sekä mahdollisuuden 

tehdä työnsä siten miten parhaaksi näkevät. (Kuitenkin, prosessin standardointi yleensä 

antaa heille enemmän vapautta olla luovia työssään). (George M. 2003, s.256)   

Metsä Group on kehittänyt sisäiset työkalut, jotka auttavat yhdenmukaistamaan 

prosesseja ja tuotteistamaan palveluja. – Esimerkiksi jokaisesta palvelustamme on tehty 

palvelukortti, joka tiivistää muun muassa sen, mitä palvelu pitää sisällään, kenelle ja 

miten se tuotetaan. Työkalut ovat tärkeitä palveluja tuotteistettaessa. Lisäksi olemme 

laatineet asiantuntijan muistilistan asiakastapaamisiin. Ennen keskityttiin vain puun 

ostamiseen, nyt asiakkaiden kanssa täytyy muistaa käydä läpi paljon muitakin asioita, 

Jyrki Husu tiivistää. (Paavola & Uusimäki, 2013. s.104). Kun vakioitavissa olevia 

palvelunosia kehitetään mahdollisimman tehokkaiksi ja nopeiksi, jää enemmän aikaa 

panostaa räätälöitävään osaan (Jaakkola ym. 2009, s. 40). Asiakaskohtainen vaihtelu 

kuuluu palveluun, mutta tuotteistaminen vähentää räätälöinnin osuuden järkevälle 

tasolle. Standardointi mahdollistaa palvelujen skaalaamisen kansainvälisille 

markkinoille ja luo siten edellytykset liiketoiminnan kasvulle. (Paavola & Uusimäki, 

2013. s.142-143) Myös hinnoittelu ja kannattavuuslaskelmat tarkentuvat, kun erilaisten 

työvaiheiden kestoista ja vaadituista resursseista on tietoa pitkältä aikaväliltä. (Jaakkola 

ym. 2009, s. 22) 
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5.4 Palvelun Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma on menetelmä, joka liittää yhteen Leanin ja Six Sigman. Se liittää 

Leanin periaatteet nopeudesta ja välittömästä toiminnasta Six Sigman prosessin 

parantamiseen, kasvattamalla parannusprojektien nopeutta ja näin ollen tuloksia. Lean 

Six Sigma myös liittää Six Sigman käsityksen vaihtelun pahuudesta ja vähentää sen 

vaikutusta jonotusaikoihin. Lopuksi, Lean Six Sigma hyökkää ainutlaatuisesti 

tarjouksen piilotettuihin monimutkaisuuden kustannuksiin. Lean Six Sigma -menetelmä 

tarjoaa organisaation johdolle testatun menetelmän tuloksen ja toiminnan 

parantamiseen. (Six Sigma nettisivut, 2016; George M. 2003, s. 17) 

Lean Six Sigmalla voidaan 

● lisätä myyntiä 

● lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja 

● vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia 

poikkeamia, virheitä ja vikoja 

● vähentää kustannuksia ja hukkaa 

● lisätä merkittävästi asiakkaiden kokemaa arvoa ja tyytyväisyyttä sekä 

yrityksen tulosta. (Six Sigma nettisivut, 2016) 

Kaiken kaikkiaan Lean Six Sigma vastaa hyvin tuotanto- ja palvelusektorin 

vaatimuksiin. (Six Sigma nettisivut, 2016, George M. 2003, s. 17) 

Georgen (2003) mukaan jokaisessa hitaassa prosessissa, 80% viivästyksistä aiheutuu 

20%:sta toimintoja. Kun parannetaan nopeutta 20%:ssa prosessivaiheissa, saavutetaan 

80% vähennys kiertoajassa. Hän kirjoittaa, että tunnista ja määritä arvoa lisäämätön 

hukka, eliminoi se käyttämällä Lean Six Sigmaa ja tulokset seuraavat, kuten päivä 

seuraa yötä. (George M. 2003, s. 13). Et voi saavuttaa maksiminopeutta ilman, että 

parannat myös laatua, etkä voi saavuttaa maksimilaatua ilman että parannat nopeutta. 

Etkä voi maksimoida ROIC:ia (=sijoitetun pääoman tuottoa) ellet tee näitä molempia. 

(George M. 2003, s.21) 
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George (2003) kirjoittaa että suurin haaste palvelussa on oppia tunnistamaan hukka. 

Hän on kääntänyt Leanin 7 hukkaa palvelulle sopivaksi: yliprosessointi (yritetään lisätä 

enemmän arvoa palvelulle/tuotteelle, kuin mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan), 

kuljetus (tarpeeton materiaalien, tuotteiden tai informaation kuljetus), liike (ihmisten 

tarpeeton liikkuminen), varastointi (kaikki keskeneräinen työ(WIP), joka on 

ylimääräistä asiakkaalle), odotusaika (kaikki viivästykset prosessivaiheiden välillä), 

virhe (kaikki näkökulmat palvelussa, jotka eivät noudata asiakasvaatimuksia) sekä 

ylituotanto (palvelun tai tuotteiden tuotanto, joita ei tarvita välittömään käyttöön). 

George kirjoittaa, että mitä paremmin tunnistetaan kaikki nämä hukan muodot, sitä 

tehokkaampaa parannustyöskentely on. (George M. 2003, s.259-262). Georgen (2003) 

mukaan ensin pitää saada variaatio kuriin työkaluilla ja vasta sen jälkeen parannetaan 

toimintaa, kun hajonta on hallussa. (George M. 2003, s.267-268) 

Lean Six Sigmassa käytetään DMAIC- ongelmanratkaisumenetelmää. Vaiheet 

määritellään seuraavasti: 

● D – Define- määrittely - Määrittelyvaiheessa ongelma tunnistetaan, rajataan, ja 

asetetaan tavoite. 

● M – Measure- mittaus - Mittausvaiheessa vahvistetaan ongelma, tunnistetaan sen 

mahdolliset aiheuttajat ja varmistetaan datan laadukkuus. 

● A – Analyze- analyysi - Analysointivaiheessa kerättyä dataa tutkitaan ja selvitetään, 

mitkä prosessin tekijät aiheuttavat ongelman. 

● I – Improve- parannus - Parannus ja optimointivaiheessa ratkaistaan ongelma ja 

testataan tekijöitä kokeellisesti. 

● C – Control- ohjaus- Ohjaus ja valvontavaiheessa luodaan järjestelmä, jolla 

varmistetaan saavutetun tilan säilyminen parannusprojektin jälkeen. (Six Sigma 

nettisivut, DMAIC, 2016) 

DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä tuo järjestelmällisen tavan ratkaista ongelmia ja 

kehittää ratkaisu liiketoiminnan kehittämiseen. DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä 

on seulontatekniikka, jonka avulla edetään hyvin loogisesti etsien ydin- tai juurisyitä. 

Prosessia parannetaan muuttamalla tekijät optimin mukaisesti ja näin saadaan 

laadukkaampi ja parempi lopputuote tai palvelu. (Six Sigma nettisivut, DMAIC, 2016). 
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DMAIC määrittelyjä löytyy useammasta eri lähteestä, mutta George (2003) on 

kirjassaan keskittynyt DMAIC: in käyttöön palveluympäristössä, etsien erityisesti siihen 

auttavia työkaluja ja metodeja sekä yrittänyt löytää myös ihmisaspektin jokaiseen 

DMAIC: in vaiheeseen (George M. 2003 s. 273), joten tässä tutkimuksessa DMAIC 

ongelmanratkaisumenetelmää on tarkasteltu Georgen (2003) kirjoittaman kirjan 

pohjalta. Georgen (2003) kirjassa on kuva DMAIC- ongelmanratkaisumenetelmässä 

käytettävistä työkaluista eri vaiheissa. 

  

Kuva 6. Muutamia poimittuja Lean Six Sigma DMAIC työkaluja. (Mukaillen George 

M. 2003. s.274) 

George (2003) suosittelee järjestämään Kaizen tapahtuman parantamiseen; ideana 

tapahtumassa on, että käydään koko DMAIC läpi. Kaizen tapahtumaa pidetään 

voimakkaan parantamisen työkaluna, koska siinä ihmiset erotetaan normaalista 

päivittäisestä vastuustaan ja mahdollistetaan keskittämään kaiken luovuutensa ja aikansa 

ongelmanratkaisuun ja parantamiseen. (George 2003, s. 265) 

George (2003) on listannut kirjassaan DMAIC:in jokaiseen vaiheeseen käytetyimpiä ja 

toimivimpia työkaluja, joilla toimintaa voidaan parantaa. Määrittely (George, 2003, 

s.278) vaiheessa SIPOC- diagrammi, tyypillinen mittaamisen työkalupakki Georgen 

(2003 s. 285) mukaan sisältää kaikkea datan keräysarkeista aivoriihimetodeihin ja 

priorisointityökaluihin (kuten Pareto kartat), työkalut palvelevat yhtä tai useampaa 

seuraavista mittaustarkoituksista:  
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1. Prosessikuvaus 

2. painopiste/priorisointi 

3. Datan keräys ja virheettömyys 

4. Vaihtelun määrittäminen ja kuvaaminen  

Analysointi- vaiheen (George M. 2003 s. 289) yleisimmät työkalut tutkivat syy-

seuraussuhteita (5x miksi analyysi, syy-seuraus-diagrammit, hajontadiagrammit, 

koesunnittelut jne.). Kontrollointi- vaiheeseen George (2003) määrittelee kuusi 

kontrolloinnin aluetta, jotka ovat kriittisiä palveluympäristöissä (George M. 2003, 

s.304): 

1. Varmista että parannettu prosessi on dokumentoitu ja dokumentointia käytetään 

säännöllisesti  

2. Käännä tulokset rahamääräisiksi  

3. Kasvun ylläpitoa vahvistetaan matkan varrella  

4. Automaattinen seurantajärjestelmä on asennettu, joka tunnistaa “käsistä karanneet” 

saavutukset 

5. Toimeenpanon/sovelluksen testaaminen  

6. Ohjaussuunnitelman kehittäminen 

5.5 Palveluliiketoiminnan mittaaminen 

On paljon mittareita ja lähestymistapoja, jotka ovat hyödyllisiä useimmissa 

palveluorganisaatioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tehokkuus, tuottavuus ja 

kannattavuus. Myös vasteaika, jonotusaika ja toimitusvarmuus ovat tärkeitä mittareita 

useimmissa palveluissa. Mittarit voivat liittyä myös myyntivolyymiin ja kasvuun, 

laatuvaihteluun, asiakastyytyväisyyteen ja asiakkuuksien määrään, imagoon ja 

tunnettuuteen tai henkilöstön tyytyväisyyteen ja osaamisen kehittymiseen. Pääasia 

kuitenkin on, että mitataan vain oleellisia asioita ja käytetään hyväksi mittareiden 

tuottamaa tietoa.  (Jääskeläinen A. ym., 2013 s. 13; Jaakkola ym. 2009, s.34) 

Organisaation on tiedostettava oman toimintansa kannalta kaikki tärkeimmät alueet ja 

mitattava näitä kattavasti. (Jääskeläinen A. ym., 2013, s.30) Alla olevassa kuvassa 

Jääskeläinen ym. (2013) ovat listanneet tyypillisiä palvelutuotannossa mitattavia asioita. 
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Kuva 7. Tyypillisesti palvelutuotannossa mitattavia asioita. (Mukaillen Jääskeläinen A. 

ym., 2013, s.30) 

Mitattaessa palvelujärjestelmän suorituskykyä tarvitaan tietoa ainakin kolmesta 

näkökulmasta: 1) yksittäisten organisaatioiden kyvystä saavuttaa organisaatiokohtaiset 

tavoitteet, 2) palvelutuotantoon osallistuvien tahojen yhteistoiminnan onnistumisesta ja 

3) kokonaisuuden kyvystä täyttää asiakkaan odotukset ja tavoitteet. Nämä kolme 

mittaamisen tasoa on kiteytetty kuvassa 8. (Jääskeläinen A. ym. 2013, s.19) 

 

Kuva 8. Palvelujärjestelmän suorituskyvyn mittaamisen kolme tasoa. (Mukaillen 

Jääskeläinen A. ym., 2013, s.19) 

Jääskeläisen mukaan (2013): 

1. Organisaatiotasoinen mittaaminen on tärkeää pyrittäessä analysoimaan 

palvelujärjestelmätasoisten mittaustulosten syitä ja tunnistettaessa ennakoiden 

järjestelmätasoa ja asiakasarvon tuottamista uhkaavia ongelmia.  

2. Verkoston tasolla mittaamisen tulisi tukea ja kehittää toimijoiden välistä 

yhteistyötä ja auttaa kokonaisuutta palvelevien tavoitteiden asettamisessa. Sen 
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avulla voidaan välttää organisaatiokohtaista osaoptimointia. Lisäksi saadaan 

rakennettua yhteistyökulttuuria keskustelemalla yhteisistä tavoitteista ja toimijoiden 

rooleista ja tehtävistä.  

3. Asiakasnäkökulma rakentuu edellisten päälle, ja siinä voidaan hyödyntää edellisten 

tuottamaa mittausinformaatiota. Tällä tasolla asiakkaan saamaa palvelua tulee 

tarkastella kokonaisuutena. Asiakkaaseen liittyviä mittareita on kuitenkin syytä 

sisällyttää kaikkiin näkökulmiin. (Jääskeläinen A. ym, 2013, s.18-19)  

 

Edellä kuvattu lähestymistapa on osoittautunut erityisen käyttökelpoiseksi lähestyttäessä 

palveluiden vaikuttavuuden mittaamista. Vaikuttavuus syntyy usein monen toimijan 

yhteistyön tuloksena ja on asiakkaan kokemuksiin liittyvä ilmiö. (Jääskeläinen A. ym., 

2013, s.20) 

5.5.1 Mittaamisen tarkoitus 

Erilaisten mittareiden käyttäminen tukee palvelun kehittämisen onnistumisen arviointia 

tuottamalla konkreettista informaatiota. Mittareiden tulee kiinteästi liittyä tavoitteisiin, 

jotta niistä olisi hyötyä päätöksenteossa. (Jaakkola ym. 2009, s. 34). Samoin kuin 

organisaatioilla, myös yksilöiden toiminnalla pitää olla selkeät ja ymmärrettävät 

tavoitteet. Tavoitteet mahdollistavat tiettyjä johtamisen perusasioita. Niiden 

olemassaolo mahdollistaa seurannan, vertailun ja reagoinnin. Jos näyttää siltä, että 

tavoitteet karkaavat, voidaan muuttaa tai etsiä uusia toimintatapoja kuroa kiinni 

välimatkaa tavoitteiden ja nykyisen suoritustason välillä. Tämänkaltaisen ajattelun 

saaminen koko organisaation lähtökohdaksi tuo oman työn mittaamiseen, kehittämiseen 

ja itsensä johtamiseen aivan uudenlaisen merkityksen ja ulottuvuuden. (Jääskeläinen A. 

ym., 2013, s.23) Brax (2007) viittaa Johnston & Clarkin tekstiin, heidän mukaansa 

suorituksen mittaamisella on organisaatiossa neljä tehtävää:  

1. mitä mitataan, viestii mikä on organisaatiossa tärkeää.  

2. mittaamisella on motivoiva vaikutus.  

3. mittaaminen tuottaa informaatiota kontrollia varten, jolloin palautteen pohjalta 

voidaan käynnistää korjaavia toimenpiteitä.  
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4. mittaaminen tukee kehittämistoimintaa ja jatkuvaa parantamista. (Johnston & Clark, 

2005, 332-333, viitattu lähteessä Brax, 2007, s. 28)  

Jääskeläinen ym. (2013, s.11) kirjoittavat, että mittausinformaatiota on mahdollista 

myös soveltaa, kuten tarjoamalla mahdollisuuden yksiköiden väliseen tervehenkiseen 

kilvoitteluun tai vaikka antamalla perustan tulospalkkaukselle, kun tavoitteiden 

asettaminen ja seuranta helpottuvat.  

5.5.2 Mittaamisen haasteet 

Datankeräyksen alkuvaiheissa voi ilmetä Georgen (2003) mukaan jonkinasteista 

epäluottamusta ja varovaisuutta. Hän kirjoittaa, että kuten monissa ihmisiin liittyvissä 

asioissa, ratkaisu löytyy kommunikoinnista ja osallistamisesta. George suosittelee 

pyytämään henkilökuntaa auttamaan päättämään, mitä dataa kerätään ja miksi, kuinka 

sitä käytetään. Hän suosittelee ottamaan vastaan heidän apuaan, kun kehitetään 

datankeräyslomakkeita tai kerätään dataa itsessään. (George M. 2003 s.288) 

Organisaatiorajapinnat ylittävät prosessit tuovat mittaamiseen oman haasteensa. Myös 

verkoston johtamistavoissa on omia erityispiirteitä. Mittausinformaation keräämiseen 

liittyy monia haasteita, koska tietoon ei aina päästä käsiksi tai sitä on vaikea saattaa 

yhdenmukaiseen muotoon analyysin mahdollistamiseksi. Panosten ja tuotosten 

kompleksisuus sekä lukumäärä lisäävät myös mittaamisen monimutkaisuutta. Kuinka 

monta eri komponenttia palvelussa yhdistyy? Kuinka monia erilaisia komponentteja 

palvelun panoksissa tai tuotoksissa voidaan erottaa? Entä tuottaako yksi palveluprosessi 

samanaikaisesti useamman lopputuloksen? Asiakaskohtainen vuorovaikutus tekee 

palveluntuotannosta epästandardia, joka myös vaikeuttaa mittaamista ja eri toimijoiden 

toimintatavat ja kulttuurikin voivat olla erilaisia. (Jääskeläinen A. ym., 2013 s.15, 18-

19; Brax S. 2007, s.24) 

5.5.3 Mittariston luominen ja kehitysprosessi 

On helpompi mitata määriä ja euroja kuin aineettomia, kuten asiakasvuorovaikutuksen 

onnistumista tai palveluiden lopputulosta ja syntynyttä asiakasarvoa. Jälkimmäiset ovat 

kuitenkin niitä asioita, joihin organisaatioiden suorituskyky ja pitkän tähtäimen 

menestys perustuvat. Siksi niitä tulee mitata ja johtaa. (Jääskeläinen A. ym., 2013, s.10) 
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Mittarit eivät saisi olla päällekkäisiä, ettei useampi yhdessä käytettävä mittari 

kohdistuisi samaan tekijään, jolloin sen rooli voisi korostua muita enemmän. 

Ylipäätäänkin eri tekijöiden välisiä suhteita on vaikeaa hahmottaa. (Brax S. 2007, s.24) 

Operatiivisen palvelutuotannon mittarit vaihtelevat palveluympäristöstä ja -tilanteesta 

toiseen. Mitkä tekijät vaikuttavat kannattavuuteen ja miten näitä tekijöitä mitataan? 

Henkilöstön on vaikea sitoutua, jos se ei näe suoraan oman toimintansa vaikutusta koko 

organisaation kannattavuuteen. Henkilöstöä lähellä olevien operatiivisten mittareiden 

suunnittelu lisää mittaamisen merkitystä ja edesauttaa positiivista suhtautumista 

mittaamiseen. (Jääskeläinen A. ym., 2013, s.11). Jääskeläinen on rakentanut alla 

olevaan kuvaan esimerkin mittausjärjestelmän kehitysprosessista. 

 

Kuva 9. Mittausjärjestelmän kehitysprosessi ja esimerkkitoteutus. (Mukaillen 

Jääskeläinen A. ym., 2013, s.25) 

Toiminnan keskeisten elementtien kautta voidaan tunnistaa ja arvioida, mihin 

mittaamisen tulisi keskittyä: mitataanko palveluprosessia, lähtö- ja lopputilannetta 

palveluntarjoajan/asiakkaan näkökulmasta, asiakkaan palvelutarvetta suhteessa 

tarjoamaan vai kaikkia palvelutuotannon osa-alueita? (Jääskeläinen A. ym., 2013, s.26) 
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Kuva 10. Palvelutuotannon elementit. (Mukaillen Jääskeläinen A. ym., 2013, s.26) 

Jääskeläisen ym. (2013) mukaan kehitysprojekti voidaan käynnistää mittaamisen 

tilakartoituksella. Joko epävirallisilla keskusteluilla eri tahojen kanssa tai kyselyllä koko 

organisaatiolle. Kartoituksen on syytä kattaa ainakin projektiin osallistuvat henkilöt ja 

mahdollisesti myös muita keskeisiä henkilöitä, joiden tarpeisiin mittaristo tulee. 

(Jääskeläinen A. ym., 2013, s.27) Tilakartoituksen keskeisimpiä kysymyksiä ovat 

seuraavat: 

● Millaista mittaustietoa on käytössä, mihin asioihin se liittyy? 

● Millaisia puutteita nykyisessä mittaustiedossa on ja mihin toiminnan osa-alueeseen 

liittyvät suurimmat mittaamisen kehittämistarpeet (vrt. kuva alla)? 

● Millaisia mittaustietotarpeita voidaan tunnistaa? 

● Millaisia suorituskyvyn johtamistapoja on käytössä ‒ onko käytössä joku viitekehys 

tai malli, esim. tasapainotettu tuloskortti? (Jääskeläinen A. ym., 2013, s.27) 

 

Mittariston suunnittelu onnistuu harvoin yhdeltä ihmiseltä. Mittariston kehittämiseen on 

hyvä ottaa mukaan eri alan erityisasiantuntijoita. Esimerkiksi kontrollerilla, 

tietohallinto-asiantuntijalla, markkinoinnin osaajalla tai tuotannosta vastaavalla 

insinöörillä on hyvin erilainen tulkinta suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Mukana 

voi olla myös ulkopuolisia tutkijoita tai konsultteja sekä myös mittaustiedon 

hyödyntäjiä. Työryhmän koko ei voi olla liian suuri, jotta keskustelu säilyy 
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vuorovaikutteisena, mielellään maksimissaan 10 henkilöä. (Jääskeläinen A. ym., 2013 

s.28) 

Keskeisimpiä kysymyksiä mittareiden ideointiin ovat Jääskeläisen ym. (2013 s.31) 

mukaan seuraavat: 

● Millaisia tekijöitä menestystekijöiden taustalla tulisi mitata? 

● Voidaanko valittua kohdetta mitata suoraan vai tarvitaanko jokin apumuuttuja 

mittaamisen yksinkertaistamiseksi? 

● Tarvitaanko tulosten analysoimiseksi selittäviä mittareita? 

● Minkälaista mittausdataa olemassa olevat järjestelmät tuottavat? 

● Mitä uusia datan keräystapoja tarvitaan? 

 

Jääskeläinen ym. (2013) kirjoittavat, että alustavan ideoinnin pohjalta syntyy lista, josta 

voidaan valita tärkeimmät mittarit. Ideoituja mittareita ja mitattavia tekijöitä arvioidaan 

ja edelleen kehitetään. (Jääskeläinen A. ym., 2013 s.31) Kun mittareita valitaan, on 

syytä pohtia vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

● Mitkä mittarit mittaavat parhaiten valittua kokonaisuutta? Mitkä mittareista voidaan 

poistaa? 

● Mitkä ovat toiminnan kannalta tärkeimmät mittarit? 

● Mikä mittaustieto tuottaa lisäarvoa toiminnan johtamiseen? 

● Miten tasapainoisesti mittarit tuottavat tietoa päätöksentekijöille? 

● Miten valittuja ideoituja mittareita voidaan niputtaa toisiinsa, minkälaisia 

mittaristoviitekehyksiä (esim. tasapainotettu tuloskortti tai tulosprisma) voisi käyttää 

tukena? 

● Ovatko mittarit luotettavia? 

● Ovatko mittarit helppokäyttöisiä (mm. edullisia ja ymmärrettäviä)? (Jääskeläinen A. 

ym., 2013 s.31) 

 

Seuraavat kysymykset ovat Jääskeläisen ym. (2013) mukaan keskeisimpiä 

keskusteltaessa palveluiden laadusta: 
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● Mitä on asiakaspalvelun laatu palvelun tuottajan näkökulmasta? 

● Mitä on palvelun laatu palvelun ostajan näkökulmasta? 

● Miten näkemykset eroavat/tukevat toisiaan? 

● Mitkä ovat keskeiset arvoelementit joita tulisi mitata? Ja miten? (Jääskeläinen A. 

ym., 2013, s.32) 

Jääskeläisen ym. (2013) mukaan mitattavat asiat ja niiden väliset yhteydet tulisi 

tunnistaa ennen mittareiden suunnittelua, kuva 11:  

 

Kuva 11.  Mittareiden kehitystyöpajoissa käytettyjä Työkaluja. Strategiakartta. – 

mitattavat asiat ja niiden väliset yhteydet tulisi tunnistaa ennen mittareiden suunnittelua. 

(mukaillen Jääskeläinen A. ym., 2013, s. 65) 

5.5.4 Mittariston käyttöönotto ja arviointi 

Mittausjärjestelmän käyttöönotto on aina muutos henkilöstölle ja se vaatii myös 

muutosjohtamista. Viestimällä hyödyt selvästi voidaan vähentää ennakkoluuloja ja 

edesauttaa mittausprojektin onnistumista. Toimintaperiaatteet ja käyttötarkoitukset tulee 

esitellä ja mittariston mittarit kuvata, jotta voidaan olla varmoja, että mittarit 

ymmärretään. (Jääskeläinen A. ym., 2013 s.33) Brax (2007) on viitannut Hannulaan 

(2000), joka on listannut 9 vaihetta suoritusten mittausjärjestelmän käyttöönotosta 

seuraavassa taulukossa: 
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Taulukko 3. Suoritusten mittausjärjestelmän käyttöönoton vaiheet. (Mukaillen Brax S. 

2007, s. 29, alkuperäinen lähde Hannula 2000, s. 45-47.) 

 

Jääskeläisen ym. mukaan (2013): Seuraavat kysymykset ovat keskeisimpiä mittariston 

käytön arviointiin: 

● Tuottavatko valitut mittarit tärkeää ja käyttökelpoista tietoa niistä asioista, joista 

halutaan seurata? 

● Liittyykö mittaustuloksiin mittaajasta johtuvan satunnaisvirheen mahdollisuus? 

● Pystyykö tuloksia manipuloimaan? 

● Kannattaako kaikkien mittareiden ylläpito jatkossa? 

● Ovatko mittareille asetetut tavoitteet oikealla tasolla? 

● Onko jokin mittari turha/käyttökelvoton? 

● Puuttuuko jokin mittari? (Jääskeläinen A. ym., 2013 s.34) 

 

Mittausjärjestelmää tulee arvioida ja kehittää säännöllisin välein, koska 

toimintaympäristö, strategiat ja painopisteet muuttuvat. (Jääskeläinen A. ym., 2013 

s.34) Yhteisissä mittariston kehittämiskeskusteluissa on hyvä välttää syyllisten etsintää 

ja pyrkiä luomaan yhteishenkeä ja varmistaa näkemystä siitä, että yhdessä tekemällä on 

mahdollista saavuttaa höytyjä. Yhteinen lopputulos on enemmän kuin osien summa. 

(Jääskeläinen A. ym., 2013 s.47) 
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Mittaristoa kannattaa tarkastella kokonaisuutena ja sen on linkityttävä organisaation 

strategiaan ja tavoitteisiin. Mittareiden esitystavassa hyvä nyrkkisääntö on se, että 

olennainen tieto tulisi olla saatavilla yhdellä silmäyksellä aivan kuten auton ohjaamossa. 

(Jääskeläinen A. ym., 2013 s.33) Mittaamisella on organisaatiossa myös motivoiva ja 

ohjaava vaikutus. Siihen tulee suhtautua huolellisesti, sillä väärien asioiden mittaaminen 

tai huonosti toimiva mittausmalli heikentävät organisaation suoritusta resurssien ja 

huomion suuntautuessa epäoptimaalisesti. Palveluissa tämä seikka on erityisen tärkeä, 

sillä prosessit tuotetaan täysin tai osin asiakasrajapinnassa. (Brax S. 2007, s. 51) 

Palveluverkostoissa mittaamisella tulisi pyrkiä tukemaan ja edistämään toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja ymmärrystä asiakkaalle tarjottavasta palvelusta. Mittaustiedon 

tulisi ohjata palvelun tuottajien osaoptimoinnin välttämiseen ja sen tulisi rakentaa 

yhteisiin tavoitteisiin pohjautuvaa palvelukulttuuria. Mittaamisen lähtökohtana tulisi siis 

aina olla se, että palveluita tarkastellaan asiakkaan näkemänä kokonaisuutena. 

Pyrkimyksenä puolestaan tulisi olla asiakkaan kokeman arvon osoittaminen. 

(Jääskeläinen A. ym., 2013 s.47) 

5.5.5 Esimerkkimittaristoja 

Jääskeläinen ym. (2013) ovat listanneet seuraavaan kuvaan esimerkkejä 

palveluorganisaatioiden käyttämistä mittareista. 
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Kuva 12. Esimerkkejä palveluorganisaatioiden käyttämistä mittareista. (Mukaillen 

Jääskeläinen A. ym., 2013, s. 62) 
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6 PALVELULIIKETOIMINNAN KILPAILUEDUN 

SAAVUTTAMINEN 

Yritysjohtajan tärkeimpiä tehtäviä, ellei tärkein on yrityksen kilpailukyvystä 

huolehtiminen (Halonen, 2001, s. 11). Kilpailuetu, joka aikanaan saavutettiin pelkillä 

teknisillä ratkaisuilla, on useimmilla aloilla mennyttä. (Grönroos C. ym. 2007, s. 28). 

Kilpailuetu voidaan jakaa kolmeen osaan: taloudellinen, toiminnallinen ja imagollinen. 

Taloudellisessa kilpailuedussa yritys pystyy kilpailemaan hinnalla. Alhaisempi hinta on 

voitu saavuttaa esim. kilpailijoita tehokkaammalla toiminnalla. Toiminnallinen 

kilpailuetu tarkoittaa tuoteominaisuuksilla kilpailemista, kuten tuotteiden materiaalit tai 

teho. Imagollinen kilpailuetu saavutetaan luomalla hyviä mielikuvia yrityksestä sekä 

tuotteista. Tällöin esimerkiksi yrityksen maine tai palvelu ovat ostajilla etusijalla. 

(Bergström S.& Leppänen A. 2015, s. 73) 

Halosen (2001) mukaan kilpailun ja kilpailukyvyn kannalta palveluja tuottavan 

henkilöstön osaaminen, yritteliäisyys ja ammattikunnia ovat tärkeitä (Halonen, 2001, s. 

12). Hänen mukaansa myös sisäinen tehokkuus on välttämätöntä, sillä jos sisäinen 

toimintatapa on liian kallis, paraskaan myyntihenkisyys ei pysty kompensoimaan 

sisäisestä toimintatavasta aiheutuvaa korkean palvelun hintaa. (Halonen, 2001, s. 200). 

Otalan & Pöystin (2012) mukaan kilpailukyvyn avaimia ovat tiedon jatkuva uusiminen 

ja jalostaminen sekä näiden tehokas ja mahdollisimman laaja hyödyntäminen sekä myös 

organisaatioiden verkottuminen ja kyky muodostaa yhteisöjä. Yhteisöjen saumaton 

toiminta edellyttää tehokasta tietojen vaihtoa ja vuorovaikutusta. (Otala & Pöysti, 2012, 

s. 17&20). Yrityksellä ajatellaan olevan kilpailuetua, jos se pystyy tarjoamaan 

asiakkaille parempaa hyötyä kuin kilpailijat. Yksi liiketoiminnan tärkeimmistä 

valinnoista onkin se, mihin erityiseen asiakashyötyyn yritys rakentaa kilpailuetunsa. 

(Paavola & Uusimäki, 2013, s.31). Otala & Pöysti (2012) nostavat esille 

kilpailukykykeskusteluun tulevaisuuden työvoiman, “diginatiivit”. He kirjoittavat, että 

diginatiiveilla on uudenlaiset toimintatavat, arvot ja odotukset työltä. He ovat valmiiksi 

verkottuneet ja toimivat sujuvasti erilaisissa verkkoyhteisöissä. Organisaatioiden 

pitääkin kyetä vastaamaan diginatiivien odotuksiin, jos ne mielivät pysyä 
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kilpailukykyisinä työpaikkoina. (Otala & Pöysti, 2012, s. 19) Otala & Pöysti (2012) 

ovat visualisoineet alla olevaan kuvaan kilpailukykyä:  

 

Kuva 13. Kilpailukyky 2.0.:n tekijät (mukaillen Otala & Pöysti, 2012. s. 33) 

6.1 Edelläkävijyys 

Asiakasymmärrys, kyseenalaistaminen, uutuusarvo, palveluasenne, verkostoituminen, 

ennakointi ja kasvun nälkä ovat Paavola & Uusimäen (2013) mukaan edelläkävijyyden 

ulottuvuuksia. Heidän mukaansa henkilöstö ei ole yrityksen tärkein voimavara, vaan 

oikeat henkilöt, sillä oikeilla henkilöillä on työhön oikea asenne ja aito intohimo ja täten 

juuri he saavat aikaan oikeita tuloksia. Ollakseen edelläkävijä yrityksen ei tarvitse 

kuitenkaan olla vahva kaikissa seitsemässä ulottuvuudessa vaan se voi olla joissain 

ominaisuuksissa vahvempi ja toisissa heikompi. (Paavola & Uusimäki, 2013, s.16) 

Palveluliiketoiminnan edelläkävijän tulee olla rohkea, ottaa riskejä ja olla valmis 

kokonaisvaltaiseen uudistumiseen. Edelläkävijän toiminta sisältää innovatiivisia 

palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja, asiakas- ja palvelukeskeisiä toiminta- ja 

ajattelutapoja. Edelläkävijä painottaa yhdessä kehittämistä, haluaa olla ketterä, uudistaa, 

kasvaa ja kansainvälistyä, kyseenalaistaa olemassa olevat ajattelu- ja toimintatavat. 
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Edelläkävijyyttä on myös `Thinking out of the box´ ajattelutapa, eli rikotaan perinteisiä 

toimialarajoja, haastetaan liiketoiminta- aluetta uusilla toiminta- ja ajattelumalleilla, 

hyödynnetään verkostoja ja kumppanuuksia uudella tavalla, ajatellaan roolit uudelleen. 

Thinking out of the box ajattelutapa käsittää myös uudenlaisten organisatoristen 

ratkaisujen luontia, uusia johtamiskäytäntöjä, ja teknologian ja digitalisaation 

hyödyntämistä ja uusien mahdollisuuksien tunnistamista näiden saralla. (Tekes, Serve–

Palveluliiketoiminnan Edelläkävijöille 2006-2013, Serve-ohjelman esite s.6) 

6.2 Sisäinen kulttuuri ja tehokkuus 

Tiimin johtaminen on kuin urheilujoukkueen valmentamista. Valmentajalla on kovat 

tulospaineet, sillä hänen on valmennettava voittajajoukkue. Yksilöistä on tehtävä 

toisiaan täydentävä ja toistensa erilaisuutta ja vahvuuksia hyödyntävä kokonaisuus, joka 

voittaa kilpailijan. (Halonen, 2001, s. 154-155) 

Samanaikainen tarjouskilpailussa menestyminen ja tuloksen varmistaminen onnistuvat 

vain yritykseltä, jonka hintakilpailukyky on kunnossa. Tällöin joudutaan asettamaan 

hyvin suuri paino yrityksen sisäisen toiminnan tehokkuudelle, koska yrityksen 

hintakilpailukyky rakentuu sille. (Halonen, 2001, s. 149) Palveluyrityksessä tehokkuus 

löytyy vain yrityksen sisältä, joten asiakkaan saaman tuotteen parantamisessa ja 

tehokkuuden nostamisessa katse on käännettävä yrityksen henkilöstöön ja sisäiseen 

tapaan toimia. Jo työjärjestystä muuttamalla, voidaan vaikuttaa läpimenoaikaan, eli 

siihen kuinka nopeasti palvelu tuotetaan asiakkaalle. (Halonen, 2001. s. 152; Brax S 

2007, s. 42). Halosen (2001) mukaan sisäistä tehokkuutta tarvitaan rakennettaessa 

yrityksen toimintatapoja. Yritysjohdon ongelma kuitenkin on, kuinka sovitetaan yhteen 

myyntihenkisyys ja luovuus sekä sisäinen tehokkuus siten, että ne tukevat toisiaan, 

eivätkä taistele toisiaan vastaan. (Halonen, 2001, s. 200-201).  

6.2.1 Jatkuva kehittäminen ja muutos 

Henkilöstöön perustuva kilpailuetu syntyy jatkuvasta oppimisesta ja väistämättä 

tapahtuvan muutoksen onnistuneesta hallinnasta (Halonen, 2001, s. 49). Kun kehitetään 

ja laajennetaan osaamista niin yrityksen organisoimisen ja johtamisen kuin 
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markkinoinnin sekä palvelun tuottamiseen liittyvien taitojen, menetelmien ja 

teknologioiden suhteen pysyy yritys joustavana ja muutoskykyisenä. (Jaakkola ym. 

2009, s. 39). Flykt (2015) kirjoittaa: Kehitysmyönteisyyden ansiosta kilpailukyky on 

kunnossa, työntekijät ovat tyytyväisiä ja yrittäjä menestyy. Mokatakin saa, kunhan 

virheet myönnetään ja niistä otetaan opiksi. Suon, kuokan ja Jussin aika on ohi. Suomi 

tarvitsee lisää yrittäjiä, joille tärkeintä ei ole otsa hiessä raataminen vaan entistä 

fiksummat toimintatavat. 

Tekesin Serve-ohjelman rahoittamassa ServChange- tutkimushankkeessa tarkasteltiin 

yritysten uudistumista tuotekeskeisyydestä palvelu- ja asiakaskeskeisyyteen ja sen 

synnyttämiä osaamisvaatimuksia niin yrityksen kuin arvoketjunkin tasolla. VTT:n 

tutkijat yhdessä teknisen kaupan ja valmistavan teollisuuden yritysten kanssa kehittivät 

hankkeessa palvelukykyä ja -kulttuuria sekä tunnistivat tätä tukevia tapoja syventää 

asiakassuhdetta. (Paavola & Uusimäki, 2013, s.98). Hankkeen kenties tärkein tulos on 

palvelukyvyn ja -kulttuurin arviointimittaristo yrityksille. Palvelukyvyn arviointi on 

erityisen tärkeää; se antaa muutokselle voimaa. Kehitetty arviointimittaristo auttaa 

vastaamaan kolmeen keskeiseen kysymykseen: miksi muutos on tarpeellinen, mitä sillä 

tavoitellaan ja miten se toteutetaan? Kysymyksiin vastaamalla löydetään yhteinen 

suunta ja motivaatio muutokselle. (Paavola & Uusimäki, 2013, s.100) 

6.2.2 Muutoksen haasteet 

Markkinat ja asiakastarpeet muuttuvat ja muutokset synnyttävät ristiriitaa ja 

kysymyksiä. Muutos voi olla vaikeaa varsinkin, jos työtä on totuttu tekemään samalla 

tavalla vuosikymmeniä. Vaikka tilanteiden ja toiminnan analysoinnin ryhmissä onkin 

koettu olevan tehokas työväline, jokaisen on itse oivallettava, miten uudessa tilanteessa 

tulee toimia asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. (Paavola & Uusimäki, 2013, 

s.106).  

Yrityksen kulttuuri ohjaa toimintaa eikä uusia toimintatapoja voi aidosti jalkauttaa, ellei 

muuteta samalla myös tapaa ajatella. Kulttuuri ei muutu yhdessä yössä eikä ylhäältä 

alaspäin käskemällä, vaan asteittain ja vuorovaikutteisesti. Osallistamalla ihmiset 

päättämään mitä pitää muuttaa ja kuinka, hyväksytään prosessimuutokset helpommin.  

https://www.dna.fi/yrityksille/artikkelit/suunnitelmallisuus-tuo-tyohon-uutta-imua?utm_source=kl_blogi&utm_medium=blogi&utm_term=suunnitelmallisuus_tuo_tyohon_uutta_imua&utm_campaign=sisaltomarkkinointi
https://www.dna.fi/yrityksille/artikkelit/suunnitelmallisuus-tuo-tyohon-uutta-imua?utm_source=kl_blogi&utm_medium=blogi&utm_term=suunnitelmallisuus_tuo_tyohon_uutta_imua&utm_campaign=sisaltomarkkinointi
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Vaikka ihmiset ovat palveluyrityksessä pääasiallinen voimavara, he ovat myös 

pääasiallinen syy vaihteluun. (Paavola & Uusimäki, 2013. s.19; George M. 2003, s.256) 

Palveluliiketoiminnan kehittämisen keskeisenä haasteena on myös muuttaa yrityksen 

toiminta ja ajattelutapa kokonaisuutena ja yhtä aikaa. Muutos edellyttää 

pitkäjänteisyyttä sekä kokonaisvaltaista ja vuorovaikutteista muutosjohtamisen otetta. 

(Paavola & Uusimäki, 2013. s. 98)  

6.3 Markkinat ja kilpailijat 

Kilpailu on yksi tärkeimmistä yritysympäristön tekijöistä. Markkinoilla ei pidä yrittää 

miellyttää kaikkia vaan löytää oma kilpailuetu jollakin tavalla erottautumalla. 

(Bergström S. & Leppänen A. 2015, s.68) Kilpailun syntymisellä on myös myönteisiä 

vaikutuksia, koska kilpailijoita tarvitaan, jotta pystytään saamaan aikaan muutoksia 

markkinoilla, kirjoittavat Paavola & Uusimäki (2013. s.142). Parhaita esimerkkejä 

kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä on Halosen (2001) mukaan Nokian yhteistyö 

muiden matkapuhelimia valmistavien yritysten kanssa standardointiin liittyvissä 

asioissa.  (Halonen 2001, s.201) 

6.4 Asiakkuuksien hallinta 

Asiakkuuksien hallinta on kokonaisuus, jolla yritys luo, ylläpitää ja kehittää jatkuvasti 

asiakassuhteitaan yhdessä asiakkaiden kanssa lähtökohtanaan arvon tuottaminen 

asiakkaille, asiakkuuksien kannattavuus ja molempien tyytyväisyys. (Bergström S. & 

Leppänen A., 2015, s.418) Asiakaskokemukseen vaikuttavat kaikki asiat, niin 

kumppanien käyttämä kalusto kuin kumppanien toimintatavatkin. Onkin tärkeää 

rakentaa toimintamalli, joka takaa yhtenäisen asiakaskokemuksen prosessin kaikissa 

vaiheissa. (Paavola & Uusimäki, 2013, s. 119) Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

asiakasarvon luontia sekä asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavaa palveluasennetta. 

6.4.1 Asiakasarvon luominen 

Asiakkaiden tietotason nousu ja kilpailuttamisen yleistyminen ovat johtaneet siihen, että 

asiakkaat ovat entistä hintatietoisempia, osaavampia, vaativampia ja siten kriittisempiä. 
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Henkilöstön osaamisen tason tulee olla vähintään asiakkaiden osaamisen tasolla, 

mieluummin korkeammalla. Omaa tiedon tasoa tulee nostaa, jotta asiakkaille voidaan 

tuottaa lisäarvoa ja siten menestyä kilpailussa. (Halonen, 2001, s. 55) 

Palveluprosesseissa arvo luodaan yhteistyössä palvelun toimittajan, asiakkaan ja muun 

arvoketjun kanssa. Siksi palveluprosessien kehittämisen täytyy olla systeemistä, ja sen 

on tapahduttava yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Siihen on sisällyttävä ymmärrys 

asiakkaiden liiketoiminnasta, prosesseista sekä tekemisestä. (VTT, 2015, 

Palveluprosessin systeeminen kehitys). Valkokari ym. (2014, s. 17) kirjoittavat 

asiakasarvon syventämisestä ja kehottavat eläytymään asiakkaan rooliin. Heidän 

mukaansa voidaan huomata, että yrityksen oma näkemys ”Yrityksemme on asiakkaan 

arvopartneri” onkin ristiriidassa asiakkaan todelliseen mielikuvaan yhteistyön laadusta: 

”Yritys on yksi toimittaja muiden joukossa, kilpailutamme säännöllisin väliajoin”. 

Valkokari ym. ovat luoneet alla olevan kuvan asiakasarvon syventämisestä. 

 

Kuva 14. Asiakasarvon syventäminen asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan tarpeita 

tarkastelemalla. (Mukaillen Valkokari ym., 2014, s.18) 
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6.4.2 Palveluasenne 

Asiakaspalvelun status organisaatioissa on yleensä alhainen, vaikka asiakasrajapinnassa 

työskentelevät vaikuttavat ratkaisevasti yrityksen menestymiseen 

palveluliiketoiminnassa. (Paavola & Uusimäki, 2013, s.98) Asiakaslähtöisissä 

palveluorganisaatioissa työhyvinvoinnin edistämistä tulisi pitää itseisarvona, sillä 

työhyvinvointi näkyy asiakkaalle palvelun laadussa. Erityisen tärkeää työntekijöiden 

hyvinvointi on sellaisissa palveluissa, joissa palveluun liittyy intensiivisiä ja/tai 

pitkäkestoisia asiakaspalvelutilanteita. Asiakasrajapinnassa tapahtuva työ edellyttää 

työntekijältä sitoutuneisuutta yrityksen arvoihin ja liiketoimintaideaan. Tätä on vaikea 

saavuttaa huonossa työympäristössä, ja sen voi myös havaita palvelun laadussa. (Brax 

S. 2007, s.36) Asiakaskohtaamisissa yrityksen arvolupaus aina lopulta lunastetaan tai 

jätetään lunastamatta, joten asiakasrajapinta vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan kokemaan 

arvoon - ja siten yrityksen menestymiseen (Paavola & Uusimäki, 2013. s. 19). Myös 

Jaakkola ym. (2009) painottavat asiakaspalvelutilanteen tärkeyttä, mainiten, että 

vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteissa on erittäin tärkeä tekijä palvelun laadun 

kokemuksessa ja tämä laatukokemus ratkaisee usein asiakassuhteen jatkumisen 

(Jaakkola ym. 2009, s.40). Paavola & Uusimäen (2013) haastattelema Jyrki Husu Metsä 

Groupilta toteaakin että: yksikin kiukkuinen puunkuljettaja tai huonosti työnsä hoitanut 

taimien istuttaja pilaa asiakkaan kokemuksen. Siitä jää negatiivinen muistijälki 

tehtiinpä me täällä Metsä Groupissa työmme miten hyvin tahansa.  (Paavola & 

Uusimäki, 2013. s103-104.) Halosen (2001) mukaan palvelun tunnelmalla lisätään 

palvelun laatua ja sen avulla luodaan kilpailuetu kilpailijoihin nähden, kuva 15: 

 

kuva 15. Palvelu on tunnelmaa ja tekniikkaa (Mukaillen Halonen, 2001. s. 137) 
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6.4.3 Asiakastyytyväisyys 

Palveluorganisaatioissa palvelulupauksen pitäminen ja asiakkaan ennakko-odotusten 

onnistunut täyttäminen ovat keskeisiä menestystekijöitä. Palveluorganisaation sisäisestä 

näkökulmasta menestystekijät voivat kuitenkin näyttäytyä hieman erilaisena kuin 

asiakas näkee ja kokee ne. Menestystekijöitä määritettäessä olisi hyvä pystyä 

tarkastelemaan palvelua myös asiakkaan näkökulmasta ja miettimään, mitä asiakas 

arvostaa palveluissa. (Jääskeläinen A. ym., 2013, s. 29) Halosen (2001, s. 41) mukaan 

asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata hyvinkin helposti. Hänen omakohtaiset 

kokemukset ovat autonsa merkkikorjaamosta: joka kerran, kun käyn huollattamassa 

autoa, minulle soitetaan jonkun ajan kuluttua ja muutamalla kysymyksellä tiedustellaan, 

millaisen arvosanan annan heidän toiminnastaan. Halosen mukaan palautteen 

nopeuden ansiosta korjaamo pääsee välittömästi kiinni mahdollisesti ilmenneisiin 

ongelmiin poistaakseen ne. Väärtin (2015) mukaan menestyjän on oltava luottamuksen 

arvoinen ja toimittava aidosti sen mukaan. On uskallettava ohjata asiakas, vaikka 

pahimmalle kilpailijalle. (Väärti, 2015) 

6.5 Tiedon jakaminen ja verkostoituminen 

Kilpailukykyä rakennetaan luomalla olosuhteet ja rakenteet, jotka mahdollistavat 

erilaisten osaajien vuorovaikutuksen ja yhteistyön, erilaisten yhteisöjen syntymisen ja 

toiminnan (Otala & Pöysti, 2012, s. 17). Myös asiakasrajapinnan työntekijät, joilla on 

verkoston koordinointiin riittävästi resursseja ja päätösvaltuuksia, voivat ottaa osaa 

verkostojen kehittämiseen. Yksi koordinoi, toinen huolehti tiedon liikkumisesta, 

kolmannella on osaamista yhteishengen luomisesta, neljännellä on taito hyödyntää 

luovia yhteistyömenetelmiä. Verkostojohtajuus eri rooleineen ja vastuineen voi myös 

muuttua jatkuvasti verkostoitumisprosessin aikana. (Järvensivu T. ym. 2010, s.17) 

6.5.1 Tiedonkulku- ja jakaminen 

Tieto on tulevaisuudessa strategista, minkä vuoksi sitä on levitettävä yrityksessä 

mahdollisimman laajalle kilpailuedun saavuttamiseksi. Kun tieto jalostetaan 

osaamiseksi, syntyy yritykselle poikkeuksellisen vahva kilpailuetu. (Halonen, 2001, s. 
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55). Arhio (2007) viittaa tutkimuksessaan: tiedonkulku on siis kriittinen tekijä 

organisaation oppimiselle ja menestykselle. Informaation kululla on vaikutusta 

tuottavuuteen, laatuun ja organisaation oppimiseen, jotka vuorostaan johtavat 

organisaation kilpailukykyyn. Informaation jakaminen on tärkeää, mikäli halutaan 

tehostaa toimintatapoja sekä yksittäisessä organisaatiossa että verkostossa. (Griego 

ym. 2000; Kock ym. 1997, viitattu lähteessä Arhio 2007, s. 51).  

6.5.2 Verkostoituminen 

Joissain määritelmissä verkosto ja verkostoituminen nähdään virallisempana, 

tiiviimpänä ja syvällisempänä toimintana kuin yhteistyö. Yhteistyössä toimiessaan 

yritys on osa verkostoa, jossa tieto ja osaaminen liikkuvat yritysten välillä. Verkoston 

avulla yritys saa käyttöönsä kaikki verkoston resurssit ja voi luovuttaa omiaan muiden 

käyttöön. (Arhio, K. 2007, s.36) Kumppanuuksien kautta yritys pystyy laajentamaan 

omaa osaamistaan, resurssejaan ja liiketoimintaansa yli organisaatiorajojen ja nykyisten 

markkinoiden. (Paavola & Uusimäki, 2013, s. 20) Verkosto tarjoaa siihen kuuluville 

palvelua tuottaville yrityksille mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja 

saada täydentävää osaamista kumppaneilta. Lisäksi verkoston yksittäistä yritystä 

suurempi koko lisää uskottavuutta isompien yritysten rinnalla sekä tarjoaa siihen 

kuuluville yrityksille pääsyn markkinoille, jotka eivät avautuisi oman yrityksen voimin. 

(Paavola & Uusimäki, 2013, s.127) Pientenkin yritysten yhteenliittymä voi näyttäytyä 

strategisen kumppanuuden kautta vahvana ja kyvykkäänä ottamaan vastuuta laajoista ja 

vaativista liiketoiminnoista, kantamaan suurta riskiä ja nopeuttamaan liiketoiminnan 

kansainvälistymistä. (Illman ym., 2013. s 18-19) 

Verkottuminen yrityksen sisällä parantaa yhteistyötä ja tiedon jakamista, lisää työn 

mielekkyyttä ja poistaa päällekkäistä työtä. Verkottuminen yrityksen ulkopuolelle lisää 

yrityksen tunnettuutta, luo uusia mahdollisuuksia markkinointiin ja lisää myyntiä, 

parantaa yhteydenpitoa asiakkaisiin ja lisää asiakasuskollisuutta sekä mahdollistaa aivan 

uudenlaista ideoiden syntymistä innovaatioita varten. (Otala & Pöysti, 2012. s. 32) 

Arhion (2007) mukaan yhteistoimintaverkoston jäsenyyden eräänä perushyötynä on 

tiedon jakaminen, jonka kautta osallistuvien organisaatioiden oppimisprosessit 
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kehittyvät ja laajentuvat. Kumppaneilta oppiminen voi olla verkostossa tärkeä 

menestystekijä. Taustalle hautautunut hiljainen tieto edustaa verkoston rutiineja, jotka 

jalostavat verkoston toimintoja ja liiketoiminnan tapaa. (Arhio K. 2007, s.80) Väärtinkin 

mukaan avoimuus ja asioiden jakaminen kuuluvat tähän päivään ja tulevaisuuteen. 

Naiivi ei kannata olla, emmekä jaa liikesalaisuuksia Facebookissa, mutta trendi on 

selvä: yrityksiltä vaaditaan avointa ja läpinäkyvää toimintaa. (Väärti, 2015.) 

6.5.3 Yhteistyön edistäjät ja hidastajat 

Palvelujen kehittäminen edellyttää organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä, mutta 

yritykset pelaavat kukin omaan pussiinsa ja viime kädessä jokaisen toimijan omat 

liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat niiden toimintaa ja sitoutumista verkoston yhteisiin 

tavoitteisiin. Siksi on tärkeää luoda yhteinen kehitysagenda ja kuvata verkostoitumisen 

hyödyt sekä ymmärtää toimijoiden arvon muodostuminen. (Paavola & Uusimäki, 2013, 

s. 98; Valkokari ym. 2014, s. 8) Verkottuminen edellyttää ennakkoluulotonta asennetta 

ja on uskallettava luottaa, että verkottuminen kannattaa. Yritysten toimintatavat ja -

kulttuuri voivat poiketa toisistaan ja osa suhtautuu muiden kanssa toimimiseen 

innokkaammin ja avoimemmin mitä toiset. (Valkokari ym. 2014, s. 12; Halonen 2001, 

s. 59) Yhteistä palvelukehitystä verkostossa edistää yritysten toisiaan täydentävä 

osaaminen, ymmärrys kumppaneiden toiminnan luonteesta ja tavoitteista, keskinäinen 

avoimuus, luottamus ja arvostus sekä avainhenkilöiden hyvät vuorovaikutustaidot. 

Esteitäkin yhteistyölle voi olla. Yhteistyötä voi hankaloittaa esimerkiksi verkoston 

jäsenten keskinäinen kilpailu, epäselvyys kullekin osapuolelle koituvista hyödyistä ja 

tuotoista, yhteisten toimintamallien ja yhteistyöfoorumien puute sekä kehitystyön 

aliresursointi. (Paavola & Uusimäki, 2013. s.124) Valkokari ym. (2014, s.12) 

mainitsevat, että mietittäessä keinoja yhteistyön edistämiseen tai vaihtoehtoisesti 

esteiden tunnistamiseen voidaan esimerkiksi tarkastella yhteistyön vaiheita ja jäsennellä 

vaikuttavia tekijöitä niiden mukaan, näin pystytään tunnistamaan senhetkiset olennaiset 

tekijät ja kehitysresurssit voidaan kohdistaa kohteisiin, joilla on vaikututusta.  

Vaikka pitkäkestoisessa yhteistyössä muodostuvat pysyvät yhteistyörakenteet tukevat 

toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta, on suhteen haasteena uudistumisen varmistaminen. 

Usein pitkäkestoisessa yhteistyössä muodostuu myös henkilökohtaisia suhteita, joten 
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yhteistyökäytäntöjen läpinäkyvyyteen ja pysymiseen yritystasolla on hyvä kiinnittää 

huomiota. (Valkokari ym., 2014, s.10)  

6.5.4 Benchmarking- vertaisarviointi 

Arvoketjun eri toimijoilla on erilaista osaamista, ja näiden uusien yhdistelmien kautta 

syntyy usein uusia liiketoimintakonsepteja. Etenkin alkuvaiheessa kumppani näkee 

toisen organisaation ulkopuolisen silmin, jolloin toimintatapoja ja prosesseja voidaan 

kyseenalaistaa ja testata. Voidaan oppia uusia toimintamalleja ja madaltaa kynnystä 

kokeilla uusia asioita. Erityisesti pienille yhtiöille kumppani voi myös toimia oman 

yhtiön toiminnan kehittämisen sparraajana. (Illman ym., 2013, s.18).  

6.5.5 Innovaatio ja uudistuminen 

Erinomaisestikin toimiva verkosto voi menettää kilpailuetunsa, jos sillä ei ole kykyä 

uudistua. Keskeinen kysymys onkin, miten saadaan koko verkoston 

innovaatiopotentiaali hyödynnettyä? Verkosto voi uudistua, sekä tunnistamalla uusia 

potentiaalisia kumppaneita, että hyödyntämällä olemassa olevia resursseja uudella 

tavalla. (Valkokari ym., 2014, s.11) Innovatiiviset palvelut syntyvät usein yhdistettäessä 

erilaista osaamista yli organisaatiorajojen. Organisaatioiden ja toimialojen rajapinnat 

muodostavat hedelmällisen maaperän uusien palvelujen versoille. (Paavola & Uusimäki 

2013, s. 123). Verkostorakenteisella yrityskokonaisuudella on paremmat mahdollisuudet 

huomata olosuhteiden muutokset, koska muutosten seuraajia on paljon. (Halonen 2001, 

s. 59) 

Järvensivun (2010) ym. verkostojohtamisen oppaassa on kuva (kuva 16.) innovaatioiden 

luonnista verkostossa. Alussa rakennetaan luottamusta toimijoiden välille ja ajan 

saatossa keskinäinen yhteistyö luo innovaatioita joita voidaan yhdessä hyödyntää.  
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Kuva 16. Verkostoitunut kehittämisprosessi. (Mukaillen Järvensivu T. ym., 2010, s. 8) 

6.5.6 Verkostojohtaminen 

Verkoston johtamisen tehtävät vaihtelevat verkoston elinkaaren mukaan, ja verkoston 

johtamisen prosessi voidaan tunnistaa neljä päävaihetta: etsintä, käynnistäminen, 

kehittäminen ja toiminnan arviointi tai sen jatkuvuuden turvaaminen (Kuva 17). 

(Valkokari ym., 2014, s. 12) 

 

Kuva 17. Yhteistyön vaiheet ja koordinaattorin tehtävät eri vaiheissa. (Mukaillen 

Valkokari ym., 2014, s.12) 
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Verkosto on hyvä kutsua koolle siinä vaiheessa, kun verkoston haaste on alustavasti 

määritelty, verkoston keskeiset toimijat on alustavasti tunnistettu ja verkoston 

toimintamalli on alustavasti hahmottunut. Verkoston onnistunut koollekutsuminen on 

kiinni siitä, miten hyvin toimijat saadaan motivoitua paikalle. Tässä vaiheessa tärkeäksi 

nousevat aiemmin tehdyt valmistelut, kuten alustava toimintasuunnitelman ja tehdyt 

kartoitukset ja näiden avulla voidaan perustella kutsuttaville osallistumisen hyödyt. 

Tärkeäksi nousee verkostojohtajan kyky myydä ja motivoida, haasteena verkostomaisen 

toimintatavan tarpeellisuus verkostolle. Mitä tuntemattomampia verkoston jäsenet ovat 

toisilleen ja mitä erilaisemmat heidän toimintatapansa ovat, sitä alhaisempi on alustava 

luottamus verkostotyöskentelyä ja muita jäseniä kohtaan. Mitä alhaisempi tämä 

luottamus on, sitä tärkeämpää rooliin nousee kutsujan luotettavuus kutsuttavien 

silmissä. (Järvensivu T. ym, 2010, s.25.) 

6.5.7 Verkoston yhteinen toimintasuunnitelma- ja malli 

Verkostomaisesti toteutettu palvelu edellyttää kumppanuussuhteiden hallintaa ja selviä 

pelisääntöjä. Kekkilä on kehittänyt arvoketju-kumppaneilleen työkaluja sekä julkaissut 

oppaita prosessien yhdenmukaistamiseksi ja laadun ylläpitämiseksi. Vakioiminen on 

erityisen tärkeää, kun toiveessa on toiminnan laajentuminen. Keskeistä 

verkostomaisessa liiketoiminnassa on, että kaikki kumppanit hyötyvät siitä, eikä 

Kekkilän ei ole tarvinnut juurikaan myydä toimintamalliaan, vaan arvoketju-kumppanit 

ovat ymmärtäneet saavansa siitä hyötyä. (Paavola & Uusimäki, 2013, s. 68) 

Yhteisölliset toimintatavat ja työvälineet lisäävät yritysten kilpailukykyä tehostamalla 

nykyistä toimintaa, tämä taas parantaa toiminnan kannattavuutta ja tuottavuutta. Lisäksi 

ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia tavoittaa uusia markkinoita ja asiakkaita, pitää 

olemassa olevista asiakkaista entistä paremmin huolta ja ymmärtää mahdollisimman 

varhain heidän tulevia tarpeitaan, sekä hyödyntää laajaa verkostoa uusien tuotteiden, 

palveluiden ja toimintatapojen ideoinnissa ja innovoinnissa. (Otala & Pöysti, 2012. s. 

28-29) 

Yritysverkostoja voidaan pitää sosiaalisina innovaatioina, joissa oleellisena sisältönä 

ovat yritysten sisäiset ja yritysten väliset yhteistoiminnan käytännöt ja organisatoriset 

järjestelyt. Tällaiseen yritysten toimintatapojen ja organisaation muutoksen 
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kehittämiseen on sovellettu erilaisia toimintatutkimuksen traditioon pohjautuvia 

menetelmiä ja lähestymistapoja. Toimintatutkimuksessa vuorovaikutus tutkijoiden ja 

tutkimuskohteen välillä on aktiivista. (Arhio K., 2007, s.31) Yhteisymmärrys verkoston 

tavoitteista luo pohjan verkoston tulevalle toiminnalle. Tavoitteiden lisäksi verkoston on 

sovittava vielä yhteisistä toimintatavoista. (Järvensivu T. ym. 2010, s.34) Järvensivu 

(2010) ym. ovat luoneet verkostolle yhteisen toimintasuunnitelman: 

 

Kuva 18. Verkoston toimintasuunnitelma (mukaillen Järvensivu T. ym., 2010, s.35)  

Laajentaessaan toimintaansa puun ostosta myös metsäpalveluihin Metsä Group kehitti 

verkostomaisia liiketoimintaratkaisuja. Yrittäjäkumppaniverkostolla on tärkeä merkitys 

Metsä Groupin liiketoiminnalle ja jokainen toimija vaikuttaa osaltaan siihen, millaiseksi 

asiakas palvelun kokee. Eri toimijoiden käytäntöjä on yhtenäistettävä, jotta asiakkaalle 

voidaan tarjota yhdenmukainen palvelukokemus paikkakunnasta riippumatta. Toimiva, 

vakiintunut yrittäjäverkosto ja tiiviit kumppanuussuhteet ovat Metsä Groupin 

kilpailuetu. Metsä Group järjestää yrittäjäkumppaneilleen koulutusta vuosittain, joissa 

yhtenäisiä toimintamalleja jalkautetaan. Palvelulupaukset viedään myös verkkoon 

kaikkien yrittäjien ulottuville. (Paavola & Uusimäki, 2013. s. 103-104) 
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Kumppanuussuhteet muodostavat verkostojen hallinnan ytimen ja niille on määriteltävä 

selkeät tavoitteet, vastuunjako ja roolit, laatukriteerit sekä toimintamalli yhteistyön 

kehittämiseksi. – On tärkeää esimerkiksi määritellä omat ja kumppanien odotukset sekä 

roolit yhteistyössä ja asiakkuuksien hallinnassa, Juha Ahvenainen toteaa. 

Kuusakoskella on kumppanuustoimintamalli, jossa kumppanuudet jaetaan kolmeen 

tasoon: strateginen allianssi, kumppanuussopimus ja suosittu palvelutoimittaja. Kullekin 

tasolle on määritetty tavoitteet ja vastuunjaot. Kumppanuustiimin koko ja ohjausten väli 

vaihtelevat tasoittain. Esimerkiksi strategisen allianssin kumppaneidensa kanssa 

Kuusakoski järjestää aina neljännesvuosittain kehitystyöpajan, jossa työskennellään 

viiden hengen tiiminä. – Toimintamallin kehittäminen on parantanut 

yhteistyöverkostojen hallintaa ja yhtenäistänyt asiakkaiden palvelukokemusta. Lisäksi 

se on tuonut johdonmukaisuutta palvelukehitykseen, kertoo Juha Ahvenainen. (Paavola 

& Uusimäki, 2013. s. 119).  

VersO-hankkeessa tuettiin verkostomaista palvelukehitystä ja tutkittiin 

vuorovaikutteisen palvelukehityksen toimintamalleja, vaiheita, vauhdittajia ja esteitä. 

Tutkimuksessa haastateltiin osallistuvien yritysten avainhenkilöitä, kumppaneita ja 

asiakkaita ja järjestettiin yritysten sisäisiä sekä verkoston yhteisiä työpajoja. Tutkijat 

johtivat työskentelyä palvelukehitysryhmissä, tuottivat ideoita, toivat ulkopuolisen 

näkemyksen sekä tuoreimman tutkimustiedon kehitystyön tueksi, dokumentoivat 

kehitystyön tuloksia sekä edistivät hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista yritysten 

välillä. (Paavola & Uusimäki, 2013. s.125) 
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7 EMPIRIA: KYSELYLOMAKE JA HAASTATTELUT 

7.1 Kyselylomakkeen luominen 

Teoriatarkastelun pohjalta rakennettiin kyselylomake, selvittämään kattavasti 

palveluyrittäjien toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

kalustoa, työmaaetäisyyksiä ja lastausaikaa. Lomakkeen avulla selvitettiin myös 

kilpailukykytekijöihin sekä asiakkuuksien hallintaan liittyviä kysymyksiä 

(Kyselylomake Liite 1.).  Kyselylomake haluttiin tehdä mahdollisimman vaivattomasti 

täytettäväksi, joten enemmistö kysymyksistä oli suljettuja monivalintakysymyksiä tai 

asteikolla 1-5 arvioitavia kysymyksiä. Muutamia kohtia jätettiin avoimiksi, koska 

haluttiin antaa mahdollisuus myös vapaaseen sanaan, jotta mikään näkemys ei jäisi 

huomioimatta. Kyselylomakkeen luonnissa apuna toimi LEAN käytännössä- kirja 

(Tuominen K., 2010, s.241), josta löytyi kehitysohjelman esitutkimusvaiheen 

toiminnallisen analyysin runko aihepiireittäin, joita oli mm. myynti, tuotekehitys, 

ilmapiiri, palveluasenne, johtaminen, toiminnan sisäinen tehokkuus ja tiedonkulku, näitä 

aihepiirejä tutkittiin myös teoriaosiossa. Kirjassa tätä käytettiin haastatteluissa ja 

havainnoinnissa apuna, ja mielestäni tämä toimi hyvänä tukena lähteä kartoittamaan 

laaja-alaisesti käsitystä Ekovillan palveluyrittäjäverkoston nykytilasta ennen 

haastattelukierrosta. Samaa runkoa käytettiin myös haastatteluissa apuna. 

Kyselylomakkeet lähetettiin Ekovillan palveluyrittäjille joulukuun 2. päivänä 2015. 

7.2 Haastattelut 

● Ensimmäinen haastattelukierros pidettiin 7.-9.12. ja näitä oli yhteensä 5 kpl. 

● Toinen haastattelukierros pidettiin joulukuun 16.-17. ja näitä oli 2kpl.  

● Kolmas haastattelukierros pidettiin tammikuun 7.-8. ja haastatteluja oli 2kpl. 

● Neljäs haastattelukierros pidettiin tammikuun 14. päivä, haastateltavia 2kpl. 

Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, ja käydyt keskustelut etenivät 

oman painon mukaan aihepiireittäin, jotka mainittiin edellisessä kappaleessa. 
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8 EKOVILLAN ASENNUSPALVELUVERKOSTON 

NYKYTILA 

Ekovillan palveluyrittäjäverkostoon kuuluu 22 valtuutettua asennuspalveluyrittäjää, 

joiden toiminta kattaa maantieteellisesti koko Suomen. Palveluyritysten koko vaihtelee 

parin henkilön yrityksistä n. 10 henkilön yrityksiin. Ekovilla- palveluyrittäjäverkostoon 

kuuluvilla yrittäjillä on pisimmillään taustaa koko Ekovillan yli 30-vuotisen historian 

ajalta, uusin Ekovilla- palveluyrittäjä aloitti toimintansa syksyn 2015 aikana.  

Ekovilla-palveluyrittäjäverkoston nykytila-analyysin tiedonkeruu suoritettiin 

kyselylomakkein ja haastatteluin, sekä havainnoimalla toimintaa vierailujen aikana. 

Kyselylomakkeeseen vastasi 71 % yrittäjistä ja vierailujen yhteydessä toteutettiin 

haastatteluja 12 kpl joulukuun 2015-tammikuun 2016 aikana.  

Ekovillan omasta organisaatiosta apuna nykytilan selvityksessä ovat toimineet 

toimitusjohtaja, tuotepäällikkö, myynti- ja markkinointijohtaja, kenttäpäällikkö sekä 

Kiimingin tuotantopäällikkö. Heidän kanssaan on käyty vapaamuotoisia keskusteluita 

palveluyrittäjätoiminnasta. 

Ekovilla- palveluyrittäjät antoivat arvokasta käytännön tietoa toiminnastaan, jonka 

avulla koko verkoston toiminnan eteenpäin vieminen mahdollistuu paremmin. 

Lomakkeiden sekä haastattelujen pohjalta saadut vastaukset Ekovilla- palveluyrittäjiltä 

käsitellään tässä työssä anonymiteetistä huolehtien. Työssä käsitellään ne asiat, jotka 

tiedonkeruun pohjalta nousivat esille, kuitenkaan yleistämättä asioita. 

8.1 Toimintatavat ja -menetelmät 

Palveluyrittäjien toimintatavoissa ja kalustokannassa on suuria eroavaisuuksia, koska 

jokainen yrittäjä on rakentanut mielestään parhaat mahdolliset puitteet toiminnalleen. 

Jonkin verran esimerkiksi puhalluskalusto- ja muita hankintoja toteutetaan yhteistyössä 

toisten Ekovillan palveluyrittäjien kanssa. Toiminnan seurannan ja kehittämisen 

kannalta on kuitenkin haastavaa, kun verkoston toimijoilla ei ole selkeää, yhteistä 
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toimintamallia eikä mittaristoa. Palveluyrittäjät saattavat olla asiakkaalle ainoa 

kosketuspinta Ekovillaan, joten niin työn laadulla, toimintatavoilla kuin kalustollakin on 

suuri merkitys millaisen käsityksen asiakas Ekovillasta muodostaa. 

8.1.1 Johtaminen 

Ekovilla- Palveluyrittäjäverkoston yrityskokojen ollessa pieniä, yritysten omat asentajat 

koetaan pitkäaikaisina ja läheisinäkin työkavereina, eikä heidän asennustoiminnan 

tehokkuuden seuranta tai siihen puuttuminen tuntunut haastateltavista mielekkäältä. 

Luottamus asentajiin on korkealla ja tehokkuutta ja ammattitaitoa pidetään hyvänä, 

vaikkakin asentajien välisiä eroja tiedostettiin olevan. Palkkiopalkkaus- menetelmä on 

joillakin ollut kokeilussa, mutta sillä ei ole toistaiseksi ainakaan koettu saavan hyötyjä, 

siihen kaivattiinkin jotakin porkkanaa, jotta se saataisiin toimimaan paremmin. Myös 

omatoimisuutta asentajilta toivottiin, jos asennuskohteissa on epävarmuutta. 

Päätöksentekoon yrityksissä osallistuu useampia henkilöitä ja pääosin konflikteilta on 

säästytty. Lomakkeissa palveluyrittäjät arvioivat oman johtamisen keskiarvoon 3,77. 

Palveluyrittäjä a: Jonkin verran tehokkuuksissa eroja henkilöiden välillä, mutta kaikki 

pystyvät puhaltamaan kaikkia kohteita. 

Omia asentajiaan palveluyrittäjät arvioivat lomakkeissa seuraavasti: 

Taulukko 4. Lomakevastausten pohjalta, keskiarvot asentajien arvioinnista. 

 

Vastauksista nähdään, että mikään osa-alue ei nouse erityisesti esille, vaan 

kokonaisuutena asentajiin ollaan tyytyväisiä, kapasiteetti on kunnossa ja taidot ja 
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palveluasenne ovat kohdallaan. Palveluasennetta on käsitelty enemmän kappaleessa 

8.2.2. 

8.1.2 Sisäinen kulttuuri ja tehokkuus 

Lomakkeiden avulla Ekovilla- palveluyrittäjiltä kysyttiin keskimääräistä etäisyyttä 

toimipisteeltä työmaalle, päivittäistä työmatka-aikaan kuluvaa aikaa, sekä varsinaiseen 

villan puhallustyöhön kuluvaa aikaa. Haastatteluissa heiltä kysyttiin lisäksi päivittäisiä 

toimintatapoja liiman sekoitukseen, villan lastaukseen sekä työmaille lähtöihin liittyen. 

Näiden avulla pyrittiin kartoittamaan kokonaisvaltaisesti heidän päivittäisen toimintansa 

tehokkuutta. 

 

Kuva 19. Työmaakohde saaristossa. 

Yli puolet (56,3%) vastasivat työmaidensa sijaitsevan 26-50km säteellä 

toimipisteestään. Reilu kolmannes (37,5%) vastasi työmaiden sijaitsevan 51-75km 

päässä ja yksi vastanneista ilmoitti matkustavansa keskimäärin 75-100km työmaalle. 

Kalustojen väliset matka-ajatkin vaihtelivat näin ollen palveluyrittäjillä seuraavasti: 1-

2h (28%), 2-3h (50%) ja 3-4h (22%). Kaluston matka-ajalla on merkittävä vaikutus 

palveluyrittäjien kannattavuuteen ja tulokseen, sillä kaikki matka-aikaan käytettävä aika 

on pois varsinaisesta puhallustyöhön käytettävästä ajasta, josta kassavirta heille tulee. 

Palveluyrittäjien sijaintia ja alueita on analysoitu tarkemmin kappaleessa 8.3.  

Suuria eroavaisuuksia todettiin olevan myös käytettävissä puhallusnopeuksissa sekä 

päiväkohtaisissa kokonaisvillamäärissä. Talojen yläpohjakohteissa maksimi säkkimäärä 

tunnissa vaihteli 70-100 säkin välillä, keskimääräiseksi säkkimääräksi saatiin 73 



67 

 

säkkiä/h. Ontelokohteissa maksimimäärä vaihteli 35-80 välillä säkkiä/h ja 

keskimääräinen säkkimäärä oli 55 säkkiä/h. Seinäkohteissa maksimi vaihteli 15-35m2 

tunnissa ja keskimääräinen puhallusnopeus oli 21m2/h.  

 

Kuva 20. Puhallusasentaja tekemässä seinäkohdetta. 

Päiväkohtaisia maksimeita ja keskiarvoja arvioitiin seuraavasti: palveluyrittäjät 

ilmoittivat puhaltavansa maksimissaan 432 (k.a. yläpohjakohteet) säkkiä päivässä, 

keskimääräisen säkkimäärän ollessa 221 säkkiä/pv (k.a. yläpohjakohteet). 

Ontelokohteissa päiväkohtainen maksimi oli 63sk/pv (k.a.), keskimääräisen ollessa 

55sk/pv (k.a.). Seinäkohteissa päivittäinen neliömäärä vaihteli maksimi 159m2/pv:ssä 

(k.a.) keskimääräiseen 119m2/pv:ssä (k.a.).  

Muutamia vastauksia aiheeseen liittyen haastatteluista: 

Palveluyrittäjä a tiedostaa että oma sijainti alueella ei ole paras mahdollinen ja 

ratkaisuja ehkä pitää pohtia. 

Palveluyrittäjä a puhaltaa 60-70 säkkiä tunnissa, korkeissa kohteissa nopeus tippuu. 

Kokee että liian nopeaa ei voi puhaltaa, koska laatu kärsii ja ahtaissa yläpohjissa 

työskentely on haastavaa. Nyt muutenkin hankalaa jo, jos kyseessä on lisäeristyskohde 

ja paljon ahdasta tilaa. 
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Kuva 21. Omakotitalon yläpohjan puhallusta. 

Palveluyrittäjä b kertoi, että jos heillä on ihan eri suunnilla kohteet, kaksi eri autoa käy 

tekemässä työt, koska matka-ajat ovat sen verran pitkät. Ei halua maksaa koko ajan 

ylityökorvauksia ja miehetkään eivät halua tehdä pitkää päivää. Puhaltavat 50-60 tai 60-

70 sk/h ja oli sitä mieltä, että: 90sk/h olisi jo hurja tahti, että kuinka sellaisella saadaan 

laatu pitämään? 

Haastatteluissa ilmeni, että työmaalle startataan yleensä kahvittelujen kautta, 

lähtöajoissa ilmeni eroavaisuuksia. Ohessa muutamia vastauksia: 

Palveluyrittäjä b: Pojat tulevat 7-7.30 töihin ja kahvitellaan ja lähdetään työmaalle. 

Palveluyrittäjä g: Lähdetään aamu kuuden aikaa matkaan. 

Palveluyrittäjä h: Aloitetaan päivä yleensä olemalla kohteessa klo 9. 
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Palveluyrittäjä j: Ajojärjestelyt ja tilaukset asiakkailta tulevat melko lyhyellä 

varoajalla muutamasta päivästä viikkoon ja ajot koitetaan saada lyhyillä ajoväleillä, 

mutta esim. ensiviikolla tulossa parina peräkkäisenä päivänä ajoa 70km päähän. 

Palveluyrittäjä a: Omaviritteinen uretaanilla vuorattu liimapönttö johon saa 60 

asteista vettä. 

 

Kuva 22. Erään palveluyrittäjän kehittelemä liimansekoituslaitteisto. 

Palveluyrittäjä x: Lastaavat autot yleensä iltapäivällä, trukilla ja samalla kun toinen 

lastaa, toinen tekee liiman siinä ajassa. 

Työmaille lähteviin autoihin lastataan villasäkit sekä seinäkohteisiin myös liimasäiliö. 

43% lomakkeisiin vastanneista kertoi lastaavansa auton/autot iltapäivällä, 21% aamulla 

ja 35% sekä-että. Vaihtelu riippuu siitä, kuinka pitkä päivä on takana tai millainen on 

tuleva päivä edessä. Yläpohjakohteita tehdessä lastaukseen kuluva aika vaihteli 

lomakevastauksissa 5-15min (46%) ja 16-25min (54%) välillä, kun lastaus tapahtuu 

trukilla. Lastattaessa käsin, kuluva aika nousi selvästi: 80% kertoi lastauksen kestävän 

tällöin 26-40min ja 20% 41-60min. Seinäkohteita tehdessä hajonta oli suurempi ja 

vastauksia saatiin kaikkiin aikaluokkiin trukilla lastatessa: 5-15min (35%) 16-25min 

(24%) 26-40min (29%) 41-60min (12%). Käsin lastattaessa vastaukset menivät 50/50% 

16-25min ja 26-40min välillä. 
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Kuva 23. Erän palveluyrittäjän auto. 

Lomakevastausten pohjalta 70% autoista lastataan trukilla, 13% sekä-että, 9% 

pumpulla, 4% sähköjakilla ja 4% käsin. Lastausnopeuteen vaikuttaa myös käytössä 

olevien autojen tilavuus ja mitat sekä kuinka paljon villaa autoon saadaan mahtumaan. 

Autoja on käsitelty enemmän kappaleessa 8.1.4. Myös tehtailta saapuva villakuorma 

puretaan valtaosin trukilla (80%), sähköjakilla puretaan 7% ja 13% puretaan käsin. 

Palveluyrittäjä h: Kokee että jos on 2 kohdetta niin ne tekevät ne 2 eri autolla, koska 

kaikille 4 miehelle pitää saada töitä. 

8.1.3 Kehitystoiminta 

Palveluyrittäjät ovat kehitysmyönteisiä ja kiinnostuneita viemään toimintaa eteenpäin. 

Tällä hetkellä kehitystoimintaa rajoittavana tekijänä koetaan resurssien puute. 

Palveluyrittäjät kokevat, että tietotaito pienissä yrityksissä on rajoittunutta ja asiat 

polkevat paikallaan, näin ollen tiedon jakaminen verkoston toimijoiden kesken nähdään 

järkevänä suuntana. Esimerkiksi puhalluslaitteistokanta tulisi palveluyrittäjien mielestä 

kehittää yhdessä, rauhassa ja pitkän tähtäimen tavoitteet mielessä. Myös 

ongelmatilanteiden selvitys tulisi tehdä juurisyitä etsien ja pohtien onko ne 

ratkaistavissa pysyvästi. 
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Palveluyrittäjä n: Vähän kilpailuhenkeä, mutta myös yhteistyötä. Jos jotakin keksitään 

niin ei anneta vapaaseen jakeluun vaan pidetään tieto itsellä. Kokeillaan ja hifistellään 

omatoimisesti.  

Palveluyrittäjä i: Kahdella ihmisellä ei ole tietotaitoa ja homma polkee paikallaan, 

joten tietotaidon jakaminen tuntuisi järkevältä. 

Palveluyrittäjä l: esim. laitteistokanta tulisi kehittää palveluyrittäjä-organisaatiossa 

yhdessä, rauhassa ja pitkän tähtäimen tavoitteet mielessä. 

8.1.4 Kalustokanta 

Palveluyrittäjäverkoston käyttämä puhalluskonekanta on erittäin heterogeenistä ja on 

muotoutunut sellaiseksi aikojen saatossa, jokaisen palveluyrittäjän valitessa käyttöönsä 

mielestään parhaat puhalluskoneet. Palveluyrittäjät näkevät, että ovat kokeilemalla 

löytäneet parhaat kombinaatiot mitä tulee puhalluskoneisiin, mahdollisiin lisälaitteisiin 

sekä esimerkiksi seinäpuhalluksessa käytettävän liimaseoksen vahvuuteen ja veden 

lämpötilaan.  

Syksyn 2015 pilottiprojektin ajan (3,5 kk) palveluyrittäjällä oli testissä uusi 

puhalluskone, josta saatiin hyviä tuloksia. Esimerkiksi korkeissa kohteissa 

puhallusnopeus saatiin pysymään samana, kun tällä hetkellä käytössä olevilla 

puhalluskoneilla tuntuu tapahtuvan tehojen tippumista, kun siirrytään korkeisiin 

kohteisiin ja/tai käytetään pitkiä letkuja. Muita todettuja etuja olivat mm. suuri 

syöttökaukalo villalle sekä tasainen villan syöttö koneesta. Helmikuussa 2016 Ekovilla 

Oy lähettikin tiedotteen palveluyrittäjille, jossa se suositteli palveluyrittäjiä hankkimaan 

kyseisen koneen pilotti-projektista saatujen hyvien tulosten perusteella. Viisi 

palveluyrittäjää kiinnostui ja on jo tehnyt tilauksen, johon Ekovilla tarjosi rahoituksen.  

Kuten kappaleessa 8.1.2 todettiin, on puhallustehoissa tällä hetkellä suuria eroja 

palveluyrittäjien välillä. Pilotti-projektissa syksyllä 2015 uuden puhalluskoneen kanssa 

testatun 90mm paksun letkun todettiin olevan miellyttävämpi käteen kuin 100mm 

letkun. Lomakevastausten pohjalta 85% käyttää kuitenkin tällä hetkellä 100mm letkua 

ja vain 15% 90mm letkua puhallettaessa yläpohjakohteita. Samoin ontelo- ja 
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seinäkohteissa käytettävien letkujen pituudet ja paksuudet vaihtelevat paljon. 

Vaihteluvälit on listattu alla olevaan taulukkoon. 

Taulukko 5. Puhallustyössä käytettävien letkujen vaihteluväli. 

 

Letkujen säilytystavat autoissa vaihtelevat seuraavan taulukon mukaisesti: 

Taulukko 6. Letkujen säilytystapa. 

 

Letkujen säilytystavalla on merkittävä vaikutus niiden pysymiseen hyväkuntoisina 

pidempään. Syksyn 2015 pilottiprojektissa palveluyrittäjälle rakennettiin erillinen kontti 

letkuille tavaratilan ulkopuolelle. Huonoin vaihtoehto lienee lattiasäilytys, jolloin letku 

altistuu päälle astumisille. Haastattelujen yhteydessä työmaita kiertäessä letkujen 

kuntoerot korostuivat. Parhaimmillaan ne olivat moitteettomassa kunnossa, 

pahimmillaan korjailtuna ilmastointiteipeillä jo useista eri kohdista. Haastattelujen 

perusteella ei keskeytyksiä työmailla letkun hajoamisen vuoksi yleensä tule, mutta 

näkemyksissä oli selkeitä eroavaisuuksia, mikä nähtiin hyväkuntoisena ja koska olisi 

oikea aika hankkia uusi letku. Myös letkujen liitoskohdissa nähtiin monenlaisia 

viritelmiä, muovipulloista rakennetuista liittimistä metallisiin tarkasti työstettyihin 

liittimiin. 
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Puhalluskoneiden kanssa käytettävien lisälaitteiden käytössä oli eriäviä tapoja. 

Yläpohjakohteisiin käytettävän lisäpuhaltimen tai stabiilin (puhalletaan liiman kanssa) 

sekä repijän käyttötavat ovat listattuna alla olevaan taulukkoon: 

Taulukko 7. Puhalluskaluston lisäosien käyttö.  

 

Myös seinäkohteissa käytettävissä teloissa, liimaseoksen vahvuudessa, liimaan 

sekoitettavan veden lämpötilassa sekä liiman sekoitus/säilytystavoissa on variaatiota. 

Taulukossa 8. on esitetty niiden jakaumat lomakevastausten pohjalta. 

 

Kuva 24. Seinäkohteen telausta. 
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Taulukko 8. Seinäkohteissa käytettävien työvälineiden jakauma. 

 

Ekovilla Oy määritteli syksyn pilottiprojektin pohjalta millainen olisi hyvä auto, jotta se 

olisi optimaalinen käyttötarkoitukseensa, lastaus olisi tehokasta ja autoon saataisiin 

mahtumaan riittävä määrä villasäkkejä. Auton ominaisuudet määriteltiin seuraavasti: 

Hyvässä ja tehokkaassa asennusautossa on seuraavat ominaisuudet: 

⦁    kokosivuaukeava 

⦁    perälauta 

⦁   kontti 2650mm korkea (lastauskorkeus) x 2550mm leveä sekä min 7700mm pitkä.  

Tällainen auto on trukilla lastattavissa, siihen voi tehokkaasti lastata 7 lavaa ja lavoilla 

voi olla 9 säkkiä päällekkäin (+400 sk kun hieman laitetaan käsin). 

Keski-Suomeen hankittiin kyseisillä mitoilla oleva kuorma-auto. Uuden auton myötä 

lastaus helpottui, nopeutui ja aina saatiin päivätarve mahtumaan autoon. (Kärkkäinen 

T., 2016, Ekovillan tiedote palveluyrittäjille) 
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8.1.5 Hankinnat 

Ekovillan helmikuussa lähettämässä tiedotteessa (Kärkkäinen T.,2016) palveluyrittäjille 

ehdotettiin myös yhteistä kilpailutusta hankinnoille: Palveluyrittäjillä on paljon 

ostettavia tuotteita ja tarvikkeita, joissa voitaisiin hyödyntää koko verkostomme tuomaa 

volyymia. Kilpailutettavia tuotteita voisi olla 

⦁    letkut 

⦁    liimat 

⦁    työvaatteet 

⦁    hengityssuojaimet 

⦁    muut asennuksilla tarvittavat tuotteet 

Kilpailutuksella saamme kaikille kilpailukykyiset ostohinnat, yhteisen toimittajan ja 

selkeän toimintamallin. Tuotteet kilpailutettaisiin säännöllisesti vuosittain. 

Kyselylomakevastausten perusteella kyseiset mainitut tuotteet tulevatkin tällä hetkellä 

useilta eri tavarantoimittajilta. Liimaa hankitaan 4 eri toimittajalta, letkuja 4-5 

toimittajalta, työvaatteita sekä suojavarusteita ainakin 3 eri toimittajalta. 

Hankintatiheydet vaihtelivat seinäliima 1-5krt vuodessa, letkut 2krt/vuodessa-5 vuoden 

välein, työvaatteita tilattiin 1-2krt vuodessa ja suojavarusteita aina 2vk:sta- 2krt 

vuodessa väliin.  

Lomakevastausten perusteella vain reilu puolet palveluyrittäjistä käyttävät aggregaattia 

(53%) apuna työmailla. Aggregaatin tehon ollessa joko 10kW tai 13kW (85%). Yksi 

palveluyrittäjistä kertoi vuokraavansa 20kW aggregaatin tarvittaessa. Helmikuun 

tiedotteessa (Kärkkäinen T., 2016) Ekovilla suositteli myös aggregaatin hankintaa: 

Ekovilla ja palveluyrittäjät yhdessä on joitakin vuosia sitten tehnyt aggregaateista 

yhteishankinnan sitä tarvitseville. Tällä hetkellä kaikilla palveluyrittäjillä ei ole vielä 

omaa aggregaattia. Keskusteluissa on noussut esille, että muutamat osakkivat miettineet 
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aggregaatin tärkeyttä ja sen hankkimista. Tässäkin asiassa Ekovilla suosittelee 

aggregaatin hankkimista. Ekovilla tarjosi rahoitusta aggregaatille ja 3 palveluyrittäjää 

tarttui tarjoukseen. 

Yhteinen hankintojen kilpailutus tukee verkoston tiiviimpää yhteistyötä ja 

toimintatapojen yhtenäistämistä ja tuonee säästöjä palveluyrittäjille. Kilpailutus 

vapauttaa myös palveluyrittäjän työaikaa, kun hankintatoimintoihin saadaan verkostolle 

yhteiset hankintamenettelyt. 

8.1.6 Talous ja kannattavuus 

Pilottiprojektissa seurattiin erään palveluyrittäjän työmaiden kannattavuutta. Projektin 

aikana dokumentoitiin tarkkaan jokainen tehty kohde, autokohtaiset lähtö- ja paluuajat 

hallilta, kuka kohteen on myynyt (palveluyrittäjä itse, aluepäällikkö vai oliko kyseessä 

automaattisesti tuleva talotehdaskohde), ajetut kilometrit, villan valmistus pvm, 

puhalletut kuutiot/neliöt, puhallettu säkkimäärä, puhallettu kuutiopaino, säkkimäärä/m3, 

saadut eurot/m2 ja eurot/m3, onko autojen lastaus tapahtunut aamulla vai iltapäivällä, 

sekä paljonko palveluyrittäjän päiväkohtainen ja viikkokohtainen laskutus on ollut.  

Haastatteluissa kysyttiin, kuinka paljon palveluyrittäjät seuraavat päivittäisellä tasolla 

toimintaansa, ja vastauksista kävi ilmi, että toiminnan seurantaa ei juuri ole vaan 

toiminta pohjautuu lähinnä luottamukseen ja omiin tuntemuksiin. Alla 

haastatteluvastauksia:  

Palveluyrittäjä g seurasi jonkin verran puhallusaikoja, lastausta ym., mutta se aiheutti 

lisää stressiä ja kokee että kaikki tehdään jo mahdollisimman tehokkaasti. Kokee että 

tilanteet jotka tulevat, ovat ennustamattomia ja niille ei vain voi mitään ja niistä 

koitetaan selvitä mahdollisimman hyvin. 

Palveluyrittäjä j laskeskelee jonkin verran kohteiden kestoa, varsinkin seinäkohteissa, 

koska siinä varsinaiseen puhallustyöhön/ telaamiseen/ siivoamiseen menee suhteessa 

enemmän aikaa, joten laskee millä hinnalla kauppaa voi tehdä. 

Palveluyrittäjä k: ei ole tarvetta seurata kohteiden kestoa, on luotto miehiin ja tuntuisi 

vastenmieliseltä alkaa kellottamaan toisten tekemisiä. 
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Palveluyrittäjä i: Keväälle täytyisi koittaa keksiä jotakin, koska tällä hetkellä tällä 

työllä ei pelkästään elä. 

Myös laskutusrutiineissa havaittiin puutteita, ja ainakin joidenkin palveluyrittäjien 

odottavan ja tekemättömän työn jonon (WIP) todettiin olevan rutiinien puutteiden 

vuoksi varsinkin kiire aikaan syksyllä suurta. 

Palveluyrittäjien villasäkkien tilauksissa tehtailta on paljon vaihtelua ja tilaukset 

perustuvat satunnaisuuteen. Osa tilaa kuormat yli viikkoa aiemmin, mutta myös nopeita 

tilauksia tehdään. Palveluyrittäjät antoivatkin kiitosta Ekovillan tehtaille joustavuudesta. 

Kuitenkin tehtaiden tuotantojen parempaa suunnittelua sekä huoltoseisakkeja ajatellen 

olisi aikaisempi tilaus-ajankohta suositeltavaa. Näin tehtailla pystyttäisiin 

suunnittelemaan tuotantoa paremmin ja vältyttäisiin myös yllättäviltä käänteiltä 

paremmin, kun huoltoseisakit pystyttäisiin suunnittelemaan aiemmin. Alla olevassa 

taulukossa tarkemmat villakuormien tilausmenettelyt: 

Taulukko 9. Villakuormien tilaaminen tehtailta. 

 

8.2 Asiakkuuksien hallinta 

Ekovilla- palveluyrittäjien asiakkaat jakautuvat kolmeen segmenttiin: Talotehdas-

asiakkaat, Ekovillan aluepäälliköiden projektimyynnin kautta tulevat asiakkaat sekä 

oman myyntinsä kautta tulevat asiakkaat. Talotehdas-asiakkaiden tilaukset tulevat 

palveluyrittäjille automaattisesti, aluepäälliköt hoitavat lähinnä rautakauppa-

asiakkuuksia, kuluttajapuoli on palveluyrittäjän omaa markkinaa. Asiakkuuksien 
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jakautumisissa on suuria aluellisia eroja. Ekovilla vertailee palveluyrittäjien 

säkkimyyntien jakautumista asiakassegmenteittäin, palveluyrittäjien 2015 asennetut 

säkit vaihtelivat asiakassegmenteittäin seuraavasti: Talotehdas- säkkien osuus vaihteli 

palveluyrittäjillä 23-73% välillä, oma myynnin osuus 27-71% välillä ja uutena tullut 

projektimyynnin osuus myydyistä säkeistä oli 0-31% välillä.  

Ekovillalla käytössä oleva Piimega- toiminnanohjausjärjestelmä on vaihtelevasti 

käytössä palveluyrittäjillä. Osa käyttää aktiivisesti, osa vain talotehdas-laskutukseen ja 

osa ei juuri ollenkaan. Paremman asiakkuuksien hallinnan kannalta olisi tärkeää, että 

kaikilla olisi aktiivisesti käytössä yhteinen järjestelmä ja sen myötä yhtenäiset tavat 

hallita eri asiakassegmenttejä ja näiden tarjouksia, myyntiprosessia ja laskutusta. 

Lomakekyselyn myötä myös ajojärjestelyiden teoissa ja tavoissa havaittiin vaihtelua, 

sekä kuinka asiakkaita valmistellaan tulevaan asennukseen.  

Taulukko 10. Ajan varaaminen asiakkaalle. 

 

Palveluyrittäjä x:n tilanne: puhaltamisen lisäksi hoitaa ajojärjestelyt ja asiakkuudet, 

joihin aika onkin kortilla. Vastailee puhelimeen pitkin työpäivää ja oli tänä syksynä 

miettinyt, että ensi syksy ei voi mennä enää tällä tavalla, vaan olisi hyvä, että hän voisi 

keskittyä esim. 1 koko päivän aina asiakkaisiin ja ajoihin. Soittelee asiakkaille takaisin 
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sovitusti illalla uudestaan ja yleensä se riittää ja pystyvät odottamaan. Joskus voi mennä 

asiakkaita ohi, jos on unohtunut soittaa. 

Palveluyrittäjä e: Tarjous asiakkaalle laitetaan kyllä nopeaa, mutta soitot perään jää. 

Palveluyrittäjä y: Paljon tulee siirtoja ja perumisia erinäisistä syistä. 

Palveluyrittäjä z:n tilanne: Harvoin tulee peruuntumisia/turhia käyntejä. Jonkin verran 

joutuvat aamuisin odottelemaan jos esim. piippua ei ole suojattu. Yleensä saavat 

kuitenkin kohteet sovitusti tehtyä. 

 

Kuva 25. Suojaamaton piippu työmaalla. 

Palveluyrittäjä a: Jonkin verran talotehdaskohteissa sekavuutta onko valmis vai ei ja 

selvittelytyö monen tahon kautta kestää kauan, parikin päivää ja sitten kun ratkaisu 

löytyy pitäisikin olla heti jo puhaltamassa. 

Lomakevastausten pohjalta turhien käyntien määrä työmailla vaihteli 1-10kpl vuodessa, 

mutta eräs palveluyrittäjä vastasi, että turhia käyntejä tulee jopa 30 vuodessa.  
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8.2.1 Myynti ja markkinointi 

Halosen (2001, s. 130) mukaan yrityksen olemassaolo on mahdollista vain, jos yritys 

saa myytyä tuotteitaan tai palveluitaan. Hän kirjoittaa, että kaikkia tarjouksia ei tarvitse 

voittaa, mutta jos jatkuvasti häviää tarjouskilpailussa, on syytä katsoa peiliin. Tämä on 

kaikkien muistettava ja samalla muutettava ajatus- ja toimintatapansa 

palvelukulttuurista myyntikulttuuriksi. Muutos on suuri, mutta ehdottoman välttämätön, 

jos yritys haluaa olla markkinoilla kilpailemassa asiakkaista. (Halonen, 2001, s. 130-

131). 

Palveluyrittäjien oman myynnin ollessa laskussa viime vuosien ajan, Ekovilla perusti 

vuonna 2015 palveluyrittäjien myyntiä tukemaan alueellisen myyntiorganisaation, jonka 

aluepäälliköt hoitavat rautakauppa- myyntiä (projektimyynti) ja toimivat yhteistyössä 

Ekovilla-palveluyrittäjien kanssa asiakkaiden hankinnassa. Haastatteluissa aiheesta 

keskusteltaessa Ekovilla- palveluyrittäjät kokivat ensisijaisen tärkeänä hyvän 

yhteistyöhengen luomisen oman alueen aluepäällikön kanssa. Suhtautuminen 

uudehkoon projektimyyntiin vaihteli varovaisesta sekä hiukan vastustavasta avomielin 

suhtautuvaan lisävolyymin mahdollistajaan. Projektimyynnin starteissa oli menneenä 

vuonna suuria alueellisia eroja, mutta vuoden 2016 alun aikana projektimyynti tuntuu 

ottaneen paremmin tuulta purjeisiin ja yhteistyö palveluyrittäjien kanssa on lähtenyt 

menemään enemmän toivottuun suuntaan. 

Haastatteluissa oman myynnin laskun koettiin johtuvan sekä rakennusteollisuuden 

suhdanteesta, että myös muuttuvista kuluttaja-käyttäytymisistä mainonnan saralla. 

Aiemmin vahvemmassa asemassa olleen sanomalehtimainonnan ei koeta purevan enää 

yhtä tehokkaasti, vaan palveluyrittäjät kokevat mainonnan olevan murrosvaiheessa ja 

digitalisoitumisen myötä myös heidän mainonnan tarpeen nähdään siirtyvän entistä 

enemmän verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. 

Palveluyrittäjä d tilanne: Lehtimainonta ei enää toimi, eletään murrosvaihetta ja 

kaikki varmasti odottavat uutta keinoa. Keväällä voisi alkaa kehittämään uutta keinoa 

mainontaan. Haluaisi mielellään kuulla muiden kokemuksia ja hyvin toimivia juttuja ja 

haluaisi tehdä yhteistyötä, ettei kaikkien tarvitsisi selvittää samoja asioita. 
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Palveluyrittäjä f tilanne: Ovat saaneet hyvän maineen ja hyvää asiakaspalautetta. 

Puskaradion kautta tieto kulkee ja asiakkaita tulee. Lehtimainokset eivät enää toimi ja 

netti on tulevaisuuden juttu. 

Palveluyrittäjä g tilanne: Mainostaa paikallislehdissä vakiomainontana. Tuntuu 

toimivan, tulee soittoja sen perusteella selvästi aina enemmän, kun edellisen päivän 

lehdessä ollut mainos. 

Palveluyrittäjien oman myynnin aktiivisuustasossa on suuria alueellisia eroja, mutta 

yhtenäistä kaikille on se, että kilpailu markkinoilla on kiristynyt ja kilpailu asiakkaista 

on kovaa. Haastatteluissa ilmeni, että osa kehittelee ja ideoi uusia menetelmiä 

asiakkaiden tavoittamiseen, mutta toisille myyntityö ei tunnu luontaiselta ja asiakkaiden 

hankinta on jäänyt vähemmälle. Bergström & Leppänen (2015) kirjoittavat, että 

myyntihenkilön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kommunikaatiotaidot, päättäväisyys, 

motivaatio ja tuotetuntemus (Bergström & Leppänen, 2015 s. 375). 

Sähköiset mediat valtaavat koko ajan lisää osuutta mainonnasta, joten perinteinen 

sanoma- ja aikakauslehtimainonta sekä televisiomainonta ovat puolustusasemissa. 

Kuluttajien mediakäyttö on valtaosin sähköistä, ja painetun viestinnän eli printtimedian 

tavoitettavuus laskee. Lehtimainonta on silti edelleen suurin mediamainonnan muoto 

Suomessa. (Bergström & Leppänen, 2015, s.312) Ekovillan palveluyrittäjillä tämän 

hetkisessä mainonnassa 4 merkitsevintä kanavaa on lomakevastausten perusteella 

sanomalehti (11kpl), rakennusmessut(10kpl), luettelot(9kpl) ja omat www-sivut (8kpl). 

Bergströmin ja Leppäsen (2015) mukaan mainostajan tulee tuntea omien 

kohderyhmiensä mediakäyttö ja perehtyä mediatutkimuksiin, jotta mainontaan 

löydetään paras mahdollinen mediayhdistelmä. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 312). 

Myyntiä helpottavana tekijänä koettiin Ekovillan vahva ja hyvä brändi sekä tunnettuus. 

Haastatteluissa asiasta mainittiin mm. seuraavanlaisesti: 

Palveluyrittäjä b: Mielikuvatekijänä Ekovilla on hyvä brändi ja helppo myydä, samalla 

hinnalla, jos myydään niin Ekovilla voittaa, tunnettuus hyvä. 



82 

 

Palveluyrittäjä c: Jos hinta on sama niin ekovillan saa myytyä, luotettavuus ja 

tunnettuus parantunut ja hyvä maine. 

Ekovillan brändillä tunnutaan myös ratsastettavan puukuitupuhalluseristemarkkinoilla, 

tämä ilmeni useamman palveluyrittäjän vastauksissa. Suurimmiksi kilpailijoiksi koko 

puhalluseristemarkkinoilla palveluyrittäjät mainitsivat Termex:in, Isover:in sekä 

Paroc:in. Myös Knauf, Polarvilla sekä Suomen Selluvilla mainittiin valtaosassa 

lomakkeista. Lomakevastausten kilpailija-jakautuma oheisessa diagrammissa: 

 

Kuva 26. Palveluyrittäjien lomakevastaukset kilpailija-tilanteesta. 

Palveluyrittäjien alueiden vuoden 2014 rakennusluvat (lähteenä RTS taulukko 

asuntoluvat 2014) on jaettuna asiakassegmenteittäin, jotta hahmotetaan myynnin 

potentiaalia alueittain. Talotehtaiden osuus omakotitaloista on määritelty teoreettisen 

viitekehyksen mukaan 75%: iin, jolloin oma myynnin potentiaali on 25%, 

projektimyynnin potentiaali on rivi- ja kerrostalolupien summa. Alueelliset erot ovat 

merkittäviä. 
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Taulukko 11. Myönnettyjen rakennuslupien jakautuminen asiakassegmenteittäin. 

(mukaillen RTS Oy:n Myönnetyt asuntoluvat 2014) 

 

8.2.2 Palveluasenne 

Teoreettisessa viitekehyksessä painotettiin asiakkaiden arvonluontia ja palveluasenteen 

tärkeyttä osana kilpailukyvyn luontia.  Asiakasarvon ymmärrys ja palveluasenteen 

tärkeys on sisäistetty Ekovilla-palveluyrityksissä hyvin. Alla haastateltujen vastauksia 

asian tiimoilta. Varsinaiset asiakaspalautteet kerää Ekovilla ja niiden keräys ja 

hyödyntäminen ovat alkutaipaleella. Asiakaspalautteet tukevat palveluyrittäjätoiminnan 

kehittämistä. 

Palveluyrittäjä a: asentajat tulevat hyvin toimeen työmailla ja asiakaspalveluasenne 

toimii. Asiakastyytyväisyys on päämääränä aina. Ei soitella perään asiakkaille 

työmaiden jälkeen enää, kun lasku lähtenyt. voisi olla hyväkin tapa. 

Palveluyrittäjä d: ollaan ylpeitä omasta asiakaspalvelusta. 

Palveluyrittäjä g: Heillä on hyvä maine ja 2 reklamaatiota vain tullut, juuri vasta 1 ja 

sitä aiempi useampi vuosi takaperin. Sana kiirii ihmisiltä ja jos menetät maineen et saa 
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sitä mitenkään takaisin. Vaikka parannettavaa kuulemma varmasti monessa asiassa 

voisi olla niin tykkää olla Ekovilla- palveluyrittäjänä. 

Palveluyrittäjä K: Asiakaspalautetta tulee positiivistakin, reklamaatioita joitakin, ja 

vaikkei olisi meidän tai Ekovillan vika, yleensä korjataan, eikä aleta riitelemään 

asiakkaiden kanssa. 

Palveluyrittäjä b: Ekovilla hoitaa asiakaskyselyt niin hyvin, että ei ole itse seurattu. 

Ekovillalta saadaan tietoa talotehtaista ja aluepäällikön kautta rakennusliikkeistä. 

Ihmiset ei jaksa lappuja täytellä. Joskus on ollut kysely, mutta ei ole kovin järkevää 

palautetta saatuna. Monesti asiakkuudet ovat kerta-asiakkuuksia. Jos epäonnistumisia 

tulee, asiakkaat soittavat. Harvemmin reklamaatioita tulee. 

Palveluyrittäjä h puhui asiakasarvosta ja sen tärkeydestä. 

Palveluyrittäjä c tilanne: Haastavana painotti osaavan työavun löytymisen, koska pitää 

erittäin tärkeänä, että vain kokemuksella saadaan laatua ja pitää pystyä varmistamaan, 

miten työmailla asiakkaita kohdataan ja käyttäydytään. 

Palveluyrittäjä g oli sitä mieltä, että jos olisi pidemmät toimitusajat, saisi tehtyä 

parempia ajoja, mutta hänen asiakkaat ovat tottuneet, että saavat nopeasti, eikä usko, 

että ajoajallisesti olisi silti suurta eroa.  

Palveluyrittäjä x: moni palveluyrittäjä unohtaa volyymin tärkeyden ja tuijottaa vain 

yksittäisiä kannattavuuksia kohteissa. Kaikki kaupat, jotka ovat uusia asiakkaita ovat 

plussaa ja otetaan mielellään vastaan, vaikkei niin kannattavia olisikaan. Lisävolyymia 

kaivataan ja kasvua pitäisi saada.  

8.3 Palveluyrittäjäverkoston rakenne 

Paikallista läsnäoloa vaativien palvelujen tuottavuudessa saattaa eri yksikköjen välillä 

esiintyä eroja, jotka johtuvat kyseisen alueen demografisista tekijöistä (Brax s. 2007 

s.24). Brax S. (2007), s. 25, viittaa lähteeseen (Halachmi, 2002) ja kirjoittaa: 
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Paikallisesti tuotettavia palveluja vertailtaessa tulisikin kiinnittää huomiota kolmeen 

tekijään: 

1. Alueellisten yksiköiden toiminta-aluetta ei usein rajata optimaalisesti tuottavuuden ja 

organisoinnin kannalta, vaan jaotellaan maantieteellisesti. Asiakasryhmä voi joillakin 

alueella olla yhtenäisempi, mikä yleensä nostaa tuottavuutta.  Kaupungissa toimiva 

yksikkö on maaseudulla toimivaa yksikköä tehokkaampi lyhyempien etäisyyksien takia. 

(Brax S. 2007, s.25-26, alkuperäinen lähde Halachmi 2002, 217.) 

2. Palvelujen määrä palveluvalikoimassa vaikuttaa tuottavuuteen. Perinteisesti 

erikoistunutta yksikköä on pidetty tehokkaampana kuin joustavaa, monenlaisia 

palveluja tarjoavaa yksikköä. Erikoistunut yksikkö tarvitsee enemmän volyymia 

ollakseen kannattava. Joustavat ja erikoistuneet yksiköt soveltuvat siis eri 

ympäristöihin. (Brax S. 2007, s.25-26, alkuperäinen lähde Halachmi 2002, 217.) 

3. Palvelua tarjoavalla yksiköllä voi olla palveluja, joilla on keskinäisiä 

vaikutussuhteita. Kun tuotantojärjestelmää optimoidaan jonkin palvelun suhteen, saattaa 

se muodostua epäedulliseksi toisen palvelun kannalta. (Brax S. 2007, s.25-26, 

alkuperäinen lähde Halachmi 2002, 217.) 

Tällaista yksiköiden välistä vertailua voidaan hyödyntää esimerkiksi rakenteellisten 

muutosten kautta. Tällöin tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka parantavat tai 

heikentävät tuottavuutta. Vertailussa alemman tuottavuuden yksiköitä muokataan 

enemmän tehokkaampien yksiköiden kaltaisiksi. Konkreettisena esimerkkinä 

rakenteellisesta kehittämisestä toimii kuntaliitokset, joiden avulla pyritään saamaan 

tuottavuuden kannalta toimivampia palvelukokonaisuuksia palveltavaan väestömäärään 

nähden. (Brax S. 2007, s.26) 

Ekovillan palveluyrittäjäalueet ovat muotoutuneet aikojen saatossa nykyiseen 

muotoonsa. Osa palveluyrittäjistä sijaitsee kasvukeskuksissa ja he ovat pystyneet 

kasvattamaan liiketoimintansa useiden kalustoyksiköiden (kuorma-auto+ 

puhalluskoneet) kokoisiksi, kun taas suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuolella 
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toimivat palveluyrittäjät ovat pääasiassa yhden kalustoyksikön yrityksiä, joissa 

yrityksen omistaja työskentelee osittain/kokonaan itsekin puhallustyömailla. 

VTT:n sekä Tilastokeskuksen ennustamasta tulevaisuuden väestön- ja asuntotuotannon 

painottumisesta suurimmille kaupunkiseuduille, voidaan ajatella, että myös Ekovilla- 

palveluyrittäjien alueiden uudelleen muotoutumista tulee tapahtumaan. Jotta Ekovilla- 

palveluyrittäjä kykenee elättämään itsensä pelkästään Ekovilla- palveluyrittäjänä, 

voidaan kipurajana Ekovillan Kenttäpäällikön mukaan pitää 400 000kg Ekovilla-

puhalluseristeen asennusta vuoden aikana. Useat palveluyrittäjät jäävät tällä hetkellä 

tämän määrän alle ja osalla onkin Ekovilla-palveluyrittäjäliiketoiminnan lisäksi 

muutakin liiketoimintaa. Osalla rinnakkainen liiketoiminta liittyy samaan 

asiakaskuntaan, joka voi auttaa asiakashankinnassa ja joka tukee myös 

palveluyrittäjätoimintaa, vieden myös kuitenkin resursseja siltä. Osa toimii täysin eri 

toimialalla tämän lisäksi, johon panostaminen vaikuttaa palveluyrittäjänä 

menestymiseen negatiivisesti. 

Alla olevassa kuvassa on Ekovillan nykyiset palveluyrittäjä-alueet numeroituna. 

 

Kuva 27. Ekovillan Palveluyrittäjäalueet numeroituna. (Mukaillen Ekovilla, 2016.) 

Uudisrakentaminen, eli n. 28000 asuntoa vuodessa jakaantuu Ekovilla- 

palveluyrittäjäverkostossa Tilastokeskuksen listaaman myönnettyjen asuntolupien 

(2014) pohjalta seuraavasti: 
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Taulukko 12. Asuntoluvat Ekovilla-palveluyrittäjäalueittain. (mukaillen RTS Oy:n 

Myönnetyt asuntoluvat 2014)  

 

Lisäeristyspotentiaali pohjautuu RTS Oy:ltä saatuun olemassa olevan asuntokantaan 

(Liite 3), joka on oheisessa taulukossa jaettu Ekovilla-palveluyrittäjäalueittain.  

Taulukko 13. Lisäeristyspotentiaali Ekovilla-palveluyrittäjäalueittain. (mukaillen RTS 

Oy:n Asuntokanta 2014).  
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Taulukoista nähdään Ekovilla- palveluyrittäjäalueiden merkittävät kokoerot, sekä 

uudisrakentamisen puolella, että olemassa olevien rakennuskannan puolella. 

Eristysvaatimukset ovat kiristyneet vuosien myötä. Vuoden 2010 alussa tapahtui suuri 

muutos, kun eristysmääräykset tiukkenivat n. 30 %. Esimerkkejä eri rakennusosien U-

arvovaatimuksista 2010: U-arvot RakMK:n minimi 2010 alkaen: Ulkoseinä: 0,17, 

Yläpohja: 0,09, Alapohja: 0,16, Ikkunat: 1,0, Ovet: 1,0 (Rakentaja, 2012). Näiden 

määräystiukennusten myötä ennen vuotta 2010 rakennetut asunnot vaatisivat 

lisäeristystä. Suomen kokonaisasuntokantaan nähden 2010 ja myöhemmin rakennettujen 

asuntojen osuus on vain joitakin prosentteja, joten lisäeristys- tarkastelussa ei eritellä 

asuntokantaa rakennusvuosien mukaan vaan otetaan koko asuntokanta huomioon.  

Päivittäisen työn kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka pitkiä matkoja 

palveluyrittäjät ajavat työkohteisiin ja kuinka paljon se syö tehokasta työaikaa. 

Lomakkeilla kerättyjä tarkempia tietoja matka-ajoista ja etäisyyksistä käytiin läpi 

kappaleessa 8.3.2 Taulukkoon nro. 14 on rakennettu myönnettyjen asuntolupien 

pohjalta palveluyrittäjien toimipaikan sijainnin vertausta kahteen merkittävimpään 

uudisrakennuskaupunkiin alueellaan. Taulukko on järjestelty etäisyyksien mukaan 

pienimmistä etäisyyksistä suurimpiin, näin ollen taulukon alkupään palveluyrittäjien 

toimipaikat ovat sijainniltaan optimaalisimpia tämänhetkiseen uudisrakentamiseen 

nähden. Myös haastatteluissa osa palveluyrittäjistä nosti esille oman sijaintinsa ja 

tiedostivat siinä olevan miettimisen aihetta. Joillakin haasteena on selkeästi toimipaikan 

väärä sijainti, jonka vuoksi etäisyydet työmailla kasvavat. Toinen haaste on alueiden 

hajanaisuus, jolloin rakentaminen hajaantuu laajalle alueelle aluetta, eikä 

merkitsevimpien kaupunkien osuus rakentamisesta nouse edes 50% alueen 

rakentamisesta. Tätä hajanaisuutta on hahmoteltu taulukossa 15. 
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Taulukko 14. Palveluyritysten toimipaikan sijainnin etäisyys alueen merkittävimpiin 

uudisrakennuskaupunkeihin. (mukaillen RTS Oy:n Myönnetyt asuntoluvat 2014) 

 

Taulukko 15. Kahden merkitsevimmän kaupungin osuus koko alueella tapahtuvasta 

uudisrakentamisesta. (Mukaillen RTS Oy:n Myönnetyt asuntoluvat 2014) 
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Alueilla, joissa rakentaminen painottuu voimakkaasti pariin suurempaan 

kaupunkiin/alueeseen, tulisi sijainnin olla näihin nähden mahdollisimman optimaalinen, 

jotta käytettävät resurssit saataisiin mahdollisimman tehokkaasti käytettyä 

puhallustyöhön. Hajanaisempien alueiden osalta sijainnin määrittely on haastavampaa. 

Koska lisäeristäminen tapahtuu pääosin omakotitalokantaan, otettiin seuraavaan 

taulukkoon huomioon omakotitalot palveluyrittäjä-alueittain. Taulukkoon on laskettu 

omakotitalojen osuus koko asuntokannasta, joka korostaa alueiden rakennuskannan 

eroavaisuuksia. Taulukkoon on laskettu edellisen taulukon tavoin kahden 

merkitsevimmän kaupungin osuus, taulukko on järjestelty suurimmasta 

omakotitalokannasta pienimpään. 

Taulukko 16. Omakotitalokanta palveluyrittäjittäin. (Mukaillen RTS Oy:n Asuntokanta 

2014) 

 

Olemassa olevan asuntokannan ja uudisrakentamisen välillä nähdään jonkin verran 

eroavaisuuksia palveluyrittäjäalueittain. Valtaosassa alueen merkitsevimmät kaupungit 

ovat samoja, suurin poikkeavuus on Kouvolan seudun palveluyrittäjäalue, jonka 

uudisrakentamisessa suurin kaupunki on Lahti, mutta lisäeristämisen kannalta Kouvola 

sekä Lappeenranta ovat omakotitalo-asuntokannaltaan suurimpia. Toiseksi 

merkitsevimmissä kaupungeissa nähdään myös muutamia eroavaisuuksia 

uudisrakentamis- ja lisäeristämispuolen osalta. 
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Lisäeristämispotentiaalia tarkasteltaessa, nähdään kahden merkitsevimmän kaupungin 

osuuksien olevan huomattavasti tasaisempaa mitä uudiskohteissa. Vanha asuntokanta 

näyttää jakaantuvan alueilla tasaisemmin, mikä korostaa uudisrakentamisen 

painottumista kaupunkiseuduille yhä voimakkaammin. 

Uudisrakentamisen, lisäeristämisen ja väestönkasvun tulevaisuuden ennusteiden 

pohjalta Kehitysideat -kappaleeseen on rakennettu ajatuksia Ekovillan 

palveluyrittäjäverkoston tulevaisuuden rakenteesta. 

8.4 Verkoston yhteistoiminta ja verkostoituminen 

Ekovillan palveluyrittäjien välinen toiminta painottuu alueiden rajanaapureiden kanssa 

tapahtuvaan yhteydenpitoon sekä pari kertaa vuodessa (tammikuu ja toukokuu) 

järjestettäviin Ekovillan organisoimiin Palveluyrittäjä-päiviin. Lomakevastausten sekä 

haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että valtaosa näkee lisääntyneellä 

yhteydenpidolla olevan hyötyjä, mutta toistaiseksi yhteydenpito on jäänyt vähänlaiseksi 

kausiluontoisen työn vuoksi: syksyllä koetaan olevan liian kiire kaikelle ylimääräiselle 

ja keväällä akuutit asiat ovat jo unohtuneet.  Muutamat palveluyrittäjät pitävät 

erittäinkin aktiivisesti yhteyttä koko verkoston palveluyrittäjiin, mutta valtaosalla 

yhteydenpito jää rajanaapureihin. Organisaatiossa nähdään olevan kuppikuntia, osin 

kahden eri sukupolven vuoksi, vaikkakin “nuoret” koettiin tervetulleina organisaatioon 

ja kiinnostusta yhteistyöhön löytyy. Verkostoituminen ja tiivis yhteistyö nähdään myös 

kilpailuvalttina markkinoilla ja verkoston kehittämistä pidetään sekä hyvänä että myös 

haastavana, johtuen palveluyrittäjien hyvin erilaisista taustoista ja työhistoriasta sekä 

alueellisista eroista. Kuitenkin ns. “yleispätevien” apujen nähdään olevan mahdollista 

toteuttaa verkostolle.   

Palvelyrittäjä j: Koko palveluyrittäjä-verkosto pitäisi saada semmoiseen tilaan, että 

kilpailijat eivät mahdu väliin, että saumaton yhteistyö auttaisi. 

Palveluyrittäjä k näkee yhteistyön hyödyllisenä ja haluaa ehdottomasti, että toimintaa 

kehitetään ja haluaa olla mukana. 
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Palveluyrittäjä m ei ole hirveästi tekemisissä verkoston muiden yrittäjien kanssa.  

Joidenkin kanssa näkevät messuilla ja pitävät yhteyttä. Kokee että varmasti voisi olla 

hyödyllistä jakaa tietoa keskenään, nyt vaan kiire aikaan aika niin kortilla kaikilla, ettei 

ehdi miettiä asiaa. 

8.5 Palveluyrittäjien toiminnan haasteita ja toiveita 

Lomakkeissa yhtenä osiona oli numeroarviointi yhdestä viiteen (1-5) toiminnan eri osa-

alueilta. Palveluyrittäjiä pyydettiin arvioimaan mm. oman yrityksensä sekä koko 

palveluyrittäjäverkoston toimintaa ja ajatuksia kehitystoiminnasta. Oman yrityksen 

arvioinnissa eniten parannettavaa löydetään palautteen annossa (k.a. 2.85). Koko 

palveluyrittäjäverkoston toiminnassa selkeästi eniten parannettavaa koetaan olevan 

informaation kulussa (k.a. 2.38) sekä palautteen annossa (k.a. 2.62). 

Villan laatuvaihtelut tekevät palveluyrittäjien päivittäisestä toiminnasta haastavaa. He 

ovat antaneet palautetta satunnaisesti, mutta kokevat sen välillä turhauttavaksi, koska 

laatuvaihtelut tuntuvat silti pysyvän. Tuotantoon tehtävät jatkuvat muutokset villan 

laadun parantamiseksi ovat haastavia saada kiinni tällä hetkellä, koska palveluyrittäjiltä 

saatava palaute vaihtelee. Käytössä on erittäin heterogeeninen puhalluskonekanta, 

vaihtelevat puhallusnopeudet sekä eroavaisuuksia myös puhallustekniikoissa, jotka 

osaltaan hankaloittavat tulkitsemaan villan todellista laatua. Kiimingistä käsin toimiva 

Oulun alueen palveluyritys Ekorakennuspalvelu Oy toimii aktiivisena palautteen 

antajana Kiimingin tuotantolaitokselle ja heidän kanssaan Kiimingin tuotanto onkin 

kokeillut mm. villan laadun seurantaa. Seurannassa tehtaan tuotannon henkilöstö täytti 

omaa taulukkoaan ja Ekorakennuspalvelun asentajat omaansa. Alla olevat taulukot 

seurantalomakepohjista. 
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Taulukko 17. Villan laadun seuranta tuotannon väelle.  

 

Taulukko 18. Villan laadun seuranta Ekorakennuspalvelu Oy:n puhallusvillan 

asentajille. 

 

Tulevaisuudessa villan laadun seuranta Ekovillan tuotantolaitoksilla helpottuu, mikäli 

palveluyrittäjäverkoston laitekanta ja asennustavat saadaan yhdenmukaisemmiksi. 

Tällöin esimerkiksi vastaavan kaltainen täytettävä villanlaatukortti asentajille nousisi 

entistä vahvempaan arvoon. Molempien osapuolien etuuksia palvelee villan 

tasalaatuisuus, joten Ekovillan oman laadunvalvonnan lisäksi palveluyrittäjien 

osallistuminen kehitys-ja palautetyöhön villan laadun osalta on erittäin tärkeää.  

Haastatteluissa nousi esille erinäiset työmaasekavuudet ja irrallisuus toimijoiden välillä 

työmailla. Itsekin työmaita kiertäessäni kohtasin saman mitä palveluyrittäjät kertoivat; 

aamuisin työmaat ovat usein keskeneräisiä ja asentajat joutuvat odottamaan ennen kuin 

pääsevät aloittamaan työt. Valtaosa kohteista saadaan tehtyä kuitenkin sovittuna 

ajankohtana ja onneksi harvemmin kohde siirtyy kokonaan toiselle päivälle. Työmailla 

kohdataan ahtaita parkkipaikkoja sekä ruuhkia, myös voimavirtojen vähyys on ollut 

haasteena. Kommunikointia siis rakennusteollisuudessa toimivien yritysten välille 

kaivataan. Vähä ym. 2009 kirjoittavatkin: toimialalle ominaista ovat pirstoutuneet 

markkinat. Toimijoita on paljon, alihankintaketjut ovat pitkiä, ja ala on 

projektiorientoitunut. (Vähä J. ym. 2009, s.66) 
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Palveluyrittäjien kannattavuuteen tuo haastetta merkittävästi työmaiden sijainnit eri 

suunnilla aluetta, nämä tuovat oman haasteensa ajojärjestelyihin. Suurimpia haasteita 

kokevat palveluyrittäjät, joiden alueella rakentaminen on kappaleen 8.1 taulukkojen 

mukaan erittäin hajanaista ilman suurempia kaupunkikeskittymiä, tai he joilla on pieniä 

kohteita hajanaisessa saaristossa. 

Ekovillan ja palveluyrittäjien väliseen toimintaan kaivataan palveluyrittäjien puolelta 

Ekovillan uusien toimihenkilöiden parempaa jalkautumista ja kuulumisten kyselemistä. 

Vaikka yhteistyön arvioitiin lomakkeiden perusteella olevan hyvällä mallilla (k.a 3,46), 

nostettiin kiinnostus sekä toivomus aktiivisempaan yhteistyöhön esille vahvasti sekä 

kyselylomakkeissa (k.a. 4,05) että haastatteluissa. 

Osaavan työvoiman löytäminen nousi myös esille palveluyrittäjien kohtaamissa 

haasteissa. Osa palveluyrittäjistä sijaitsee alueella, jossa väestön ikärakenne on jo 

vanhempaa eikä alueella liiku ns. vapaata työvoimaa, jota saisi koulutettua, myös 

voimakkaasti kausiluontoinen työ koettiin haasteena työavun löytymiselle. 

Palveluyrittäjät kamppailevat resurssien kanssa kiireiset syksyt ja keväisin edessä ovat 

osittaiset lomautukset. 
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9 EKOVILLAN ASENNUSPALVELUVERKOSTON 

KEHITYSIDEAT 

9.1 Toimintamalli palveluyrittäjille 

Tutkimustyö vahvisti sen, että Ekovillan palveluyrittäjien toiminta on heterogeenista, 

joka hankaloittaa seurantaa sekä sen kokonaisvaltaista kehittämistä. Yhteisen 

toimintamallin rakentaminen palveluyrittäjille mahdollistaa asennustoiminnan 

kokonaisvaltaisen yhtenäistämisen ja vertailun ja näin ollen myös sen kehittämisen. 

Kuten teoreettinen viitekehys osoitti, yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen avulla 

varmistetaan asiakkaan saama palvelukokemus paikkakunnasta ja palveluyrittäjästä 

riippumatta. Aiemmat tutkimukset myös osoittavat, että yhteinen toimintamalli parantaa 

verkoston hallintaa ja johdonmukaistaa palvelukehitystä. Yhteisen toimintamallin avulla 

pystytään parantamaan palveluyrittäjätoiminnan kannattavuutta ja tehostamaan 

toimintaa, joka mahdollistaa taas kilpailukyvyn paranemisen, uusien asiakkaiden 

saannin ja kasvun. 

9.2 Palvelukonseptit ja muut työkalut 

Asiakkaille pitää olla selkeää, mitä kautta hän voi Ekovillaa hankkia, ja minkälaisia 

vaihtoehtoja hänellä on. Tällä hetkellä asiakas voi esimerkiksi saada yhtä aikaa 

tarjouksen sekä rautakaupasta että suoraan palveluyrittäjältä itseltään, tähän pitää saada 

selvyys, kuka tarjouksen tekee milloinkin ja mihin hintaan. Vaihtoehdot tulee 

konseptoida selkeästi, jotta asiakas tietää mistä hän maksaa. Teoreettisesta 

viitekehyksestä selvisi, että palvelukonsepti helpottaa myös myyntityötä ja auttaa 

määrittelemään ja suunnittelemaan palvelun paremmin. Kuten Valkokariin (2014) 

viitattiin aiemmin, määrittelee hän palvelukonseptin sisältävän seuraavat neljä osa-

aluetta: palvelun arvo, ydinsisältö, toiminnot ja prosessit sekä asiakaskokemus.  

Teoreettisessa viitekehyksessä kehotettiin tuotteistamaan palvelua ja määrittämään 

yhteisiä työkaluja prosessien yhtenäistämiseksi. Asiakkuuksien hallintaa ajatellen 

palvelukonseptin lisäksi Piimegan käyttöönotto koko verkostoon ja sen avulla 
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yhtenäisen asiakkuuksien hallinnan varmistaminen auttaa pitämään huolta 

palvelulupauksesta. 

9.3 Mittaristo 

Mittaamista selvästi suositellaan teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja tähän havaittiin 

tutkimuksen pohjalta selkeää tarvetta Ekovillan palveluyrittäjäverkostoon, kun tällä 

hetkellä mittaamiskulttuuri vaihtelee, lähinnä sitä ei juuri ole. Mittaustietoa on myös 

ollut hankala saada käsille ja näin ollen seurantaa ei ole voitu verkostossa toteuttaa. 

Ekovillan ja palveluyrittäjien tulisi pystyä sopimaan mitä asioita aletaan mittaamaan. 

Mittaustiedon luovuttamisella yhteiseen käyttöön, pystytään koko verkoston toimintaa 

kehittämään. Mittaamisen onkin osoitettu olevan osa myyntihenkisen toiminnan 

kehittämistä, joka mahdollistaa seurannan ja auttaa reagoimaan, mikäli tavoitteet 

meinaavat karata käsistä. Mittaristo helpottaa palveluyrittäjien oman yrityksensä 

johtamista ja antaa pohjaa myös asentajien palkkiopalkkaukselle. Mittaamisen on 

todistettu aiempien tutkimusten pohjalta motivoivan ja viestivän myös mikä yrityksessä 

on tärkeää. Mittaristo auttaa parantamaan palveluyrittäjien sisäistä tehokkuutta ja näin 

ollen myös kilpailukykyä. Mittaristo voidaan rakentaa ottamalla huomioon monta 

näkökulmaa, kuten esimerkiksi Balanced scorecard- mittaristo, joka jaottelee 

mittaamisen asiakkaat-talous-sisäinen tehokkuus-oppiminen- osastoihin. Mittariston on 

hyvä sisältää aineellisten mittareiden lisäksi myös aineettomia. Yhteiset mittaristot 

tukevat myös koko verkoston yhteistyökulttuuria ja mahdollistavat yksiköiden välisen 

kilvoittelun. 

9.4 Verkoston rakenne 

Ekovilla- palveluyrittäjien sijainnit alueillaan eivät vastaa tällä hetkellä kaikilta osin 

asiakasmarkkinoiden sijaintia ja kilpailun ollessa kovaa, on sijainti ja sen vaikutus 

palvelun hinnalle merkittävässä roolissa. Tähän kappaleeseen on rakennettu 

hahmotelmaa Ekovilla palveluyrittäjien sekä muutamien puhalluseristekilpailijoiden 

toimipisteiden sijainneista. Kappaleessa 9.4.1 on pohdittu Ekovillan palveluyrittäjien 

sisäistä sijaintiaan omalla alueellaan ja mihin suuntaan asiakasmarkkinat milläkin 
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alueella painottuvat ja nähdäänkö tarvetta siirtymiselle. Kappaleessa 9.4.2. on pohdittu 

palveluyrittäjien sijainteja ja alueiden määriä valtakunnallisesti, tämänhetkisen sekä 

ennustetun tulevaisuuden rakentamisen ja väestöjakauman näkökulmasta. 

Ekovillan, Termexin(selluvilla), Parocin (kivivilla) sekä Isoverin (lasivilla) 

puhallusvillan asennuspalveluyritysten sijainnit on merkitty Ekovillan karttapohjaan. 

Kilpailevien yritysten omat aluejaot poikkeavat Ekovillan palveluyrittäjien aluejaosta. 

Kuten kuvasta nähdään, on kilpailevien yritysten palvelun saatavuudessa eroja. 

Esimerkiksi eräällä kilpailijalla on Tampereen seudulla useampi palveluntuottaja. 

Pääkaupunkiseutu on Ekovillalla heikoiten edustettuna ja esimerkiksi Keski-Suomessa 

kilpailijoiden toimipisteet sijaitsevat huomattavasti lähempänä asiakasmarkkinoita, 

kuten myös Lahden ja Kokkolan seudut on kilpailijoiden “miehittämiä”. Kainuussa 

kilpailijat ovat sijoittuneet Kajaanin kupeeseen ja Pohjois-Suomessa sijainneissa on 

suuria eroja. Rauman seutu sekä Ahvenanmaa näyttäisivät olevan Ekovillan 

palveluyrittäjille suotuisia vähäisemmän kilpailun vuoksi.  

 

Kuva 28. Ekovillan palveluyrittäjien sijainnit sekä kolmen puhalluseristemarkkinoilla 

toimivan kilpailijan sijainnit.  (Mukaillen Ekovilla Oy, 2016) 
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9.4.1 Sisäisen sijainnin pohdintaa 

Tämän kappaleen kahdessa ensimmäisessä kartassa on merkittynä Ekovilla-

palveluyrittäjäalueiden merkitsevimmät kaupungit sekä uudisrakentamisessa että 

lisäeristyspotentiaalina olemassa olevan asuntokannan (omakotitalot) mukaan, 

kaupungit ovat listattuna kappaleessa 8.3. 

 

Kuva 29. Ekovilla palveluyrittäjäalueiden kaksi suurinta 

uudisrakennuspaikkakuntaa(violetti) sekä kaksi suurinta omakotitalokannan omaavaa 

paikkakuntaa(sininen). Tummempi väri osoittaa merkitsevimmän kaupungin. 

(Mukaillen Ekovilla Oy, 2016) 

Verratessa kuvia edelliseen karttaan, voidaan todeta, että osa Ekovillan palveluyrittäjistä 

sijaitsee asiakasmarkkinoiden lähellä, ja osalla kilpailijat ovat sijoittuneet 

optimaalisemmin. Seuraavaan kuvaan on hahmoteltu optimaalisemmat sisäiset sijainnit 

edellä olevien kuvien merkitsevimpien kaupunkien pohjalta. Haastavana alueena 

hajanaisen rakentamisen vuoksi on Loimaan alue, jonka optimaalisin sijainti on vaikea 

arvioida. Myös tieverkon Itä-Länsi- suuntautumisen vuoksi alue on haastava. Samoin 

Rauman seudulla rakentaminen on hajanaisempaa. 
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Optimaalisimmat Ekovillan palveluyrittäjien sijainnit alueillaan ovat tällä hetkellä 

Rovaniemi, Kiiminki, Ylistaro, Kuopio, Joensuu, Pori, Mikkeli, Lempäälä, Nousiainen 

sekä Emkarby. Pohjanmaalla rakentaminen painottuu Kokkolaan, Kainuussa Kajaanin 

seudulle ja Lapissa Sodankylään, joten Ekovillan palveluyrittäjät sijaitsevat melko 

kaukana volyymiltään suurimmista asiakasmarkkinoista ja kilpailijat ovat sijoittuneet 

taas kyseisille seuduille. Keski-Suomessa Jyväskylä toimisi optimaalisimpana sijantina, 

sekä Mänttä-Vilppulan alueella rakentamisen volyymit ovat lähempänä Tampereen 

seutua. Kouvolassa on suuri rakennuskanta ja myös Lappeenrantaan rakennetaan paljon, 

mutta alueen merkitsevin alue on Lahti ympäryskuntineen, jossa rakentamismäärät 

Kouvolaan nähden ovat kuusinkertaiset.  

Pääkaupunkiseudulla rakentamisvolyymit ovat maan suurinta, joten palveluyrittäjien 

sijainnit ja näkyvyys näillä alueilla tulee olla mahdollisimman optimaalinen. Tällä 

hetkellä matkaa pääkaupunkiseudulle tulee alueiden palveluyrittäjiltä 50km sekä 80km, 

joten matka-aika syö puhallustyöltä merkittävän osan ja siirtymistä lähemmäs 

asiakasmarkkinoita tulee pohtia. Haastava alue on myös Imatran alue, jossa 

rakentaminen painottuu kahteen toisistaan kaukana sijaitsevaan kaupunkiin (Imatra ja 

Savonlinna). Lappeenranta on jaettu toisen palveluyrittäjän kanssa, jonka vuoksi Imatra 

lienee näistä kahdesta suurimmasta kaupungista tällä hetkellä oikea sijainti. 

Optimaalisempia sijainteja alueillaan on hahmoteltu alla olevaan karttaan. 
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Kuva 30. Ekovillan palveluyrittäjien optimaalisemmat sijainnit alueillaan. (Mukaillen 

Ekovilla Oy, 2016) 

Merkittävimpiä muutoksia tulisi harkita pääkaupunkiseudulla suurten 

rakentamisvolyymien vuoksi. Myös muut edellä mainitut sijainnit olisi hyvä ottaa 

tarkasteluun ja miettiä vaihtoehtoja. 

9.4.2 Alueiden tulevaisuuden pohdintaa 

Suomen kuntien rakentamismääriä tarkasteltaessa voidaan todeta seuraavia tilastoja: 

(Liite 2.): Suomessa vuonna 2014 listattuja kuntia oli 314, näistä 288 kuntaan 

myönnettiin rakennuslupia. 10 tai yli rakennuslupaa vuodessa myöntäneitä kuntia oli 

yhteensä 160kpl. Myönnettyjen rakennuslupien mukaan Suomen 25 suurinta kuntaa on 

listattu seuraavaan taulukkoon. Nämä 25 kuntaa pitävät sisällään 80% koko Suomeen 

myönnetyistä rakennusluvista ja näihin 25 suurimpaan kuntaan mahtuu 13 Ekovilla-

Palveluyrittäjää.  
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Taulukko 19. Myönnetyt asuntoluvat 2014, 25 suurinta kuntaa. (Mukaillen RTS Oy:n 

Myönnetyt asuntoluvat 2014.) 

 

Olemassa olevaan asuntokantaan tehtävän lisäeristyksen kannalta 25 suurinta kuntaa on 

listattu seuraavaan taulukkoon. Taulukkoon otettiin mukaan vain omakotitalokanta, 

koska lisäeristysmyynti painottuu näihin. Nämä 25 suurinta kuntaa pitävät sisällään 

kuitenkin vain 37% Suomen omakotitalokannasta, joka korostaa kaupungistumisen 

voimistumista. 
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Taulukko 20. Asuntokanta 2014, 25 suurinta kuntaa (omakotitalot). (Mukaillen RTS 

Oy:n Asuntokanta 2014.) 

 

Nämä taulukon 25 suurinta paikkakuntaa jakaantuvat 15 erille Ekovilla-

palveluyrittäjälle. 

Molemmat 25 valtakunnallisesti 25 merkitsevintä kaupunkia on visualisoitu alla oleviin 

karttoihin. Kuvista nähdään, että pääkaupunkiseutu, Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku, 

Pori, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Rovaniemi, Kuopio, Joensuu ja Lahti korostuvat 

molemmissa. Myös Kouvola, Mikkeli, Hämeenlinna, Lappeenranta, Salo sekä Lohja 

nousevat esille suurten rakennuskantojensa vuoksi. 
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Kuva 31. Valtakunnallisesti 25 suurinta kaupunkia, uudisrakennusluvat (harmaa) sekä 

asuntokanta (lisäeristyspotentiaali) (ruskea). (Mukaillen, Ekovilla Oy, 2016) 

VTT ja Tilastokeskuksen asuntotuotantotarpeeseen, väestöjakaumiin, sekä aiemmin 

listattujen rakentamislupien sekä lisäeristyspotentiaalin pohjautuen Ekovillan 

palveluyrittäjäalueita on hahmoteltu uudelleen, vastaamaan paremmin tämänhetkisiin 

sekä tulevaisuuden tarpeisiin. Kuten aiemmassa kappaleessa on mainittu, matka-ajalla 

on suuri merkitys toiminnan kannattavuudelle ja uusia toimipaikkoja on hahmoteltu tätä 

silmällä pitäen. Syvällisempi ja laajempi perehtyminen kuntakohtaisemmin alue 

kerrallaan antaisi mahdollisuuden tarkastella palveluyrittäjäalueiden rajoja ja antaisi 

lisää tuntumapohjaa tuleville mahdollisille muutoksille ajansaatossa. Tässä työssä 

uusien sijaintien tarkempia rajoja ei otettu huomioon, vaan nostettiin esille ne 

merkitsevimmät kunnat ja seudut, joissa Ekovillan Palveluyrittäjillä olisi parhaat 

mahdolliset eväät kannattavalle liiketoiminnalle. 
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Kuva 32. Palveluyrittäjäsijainteja rakentamismääriin pohjautuen. (Mukaillen Suomen 

virallinen tilasto (SVT), 2007) 

Karttapohjaan on hahmoteltu sijainteja lähitulevaisuuteen (vasemmalla) sekä painottuen 

enemmän kaupungistumisskenaarioon (oikeanpuoleinen) ja ollen enemmän hahmotusta 

kauas tulevaisuuteen. Sijainnit voivat käsittää yksiköitä tai kokonaan itsenäisiä 

Palveluyrityksiä. Kuviin vihreällä merkityt ovat volyymiltään suurempia yksiköitä. 

Suurin muutos nykyiseen on volyymien lisääminen pääkaupunkiseudulle ja lähemmäs 

asiakasmarkkinoita valtakunnallisesti. Kuvilla ei oteta kantaa nykyisiin Palveluyrittäjiin 

suoraan, vaan hahmotellaan optimaalisia toimipaikkoja Ekovillan palvelun 

saatavuudelle suuremman volyymin asiakaskeskuksista käsin toimien. 
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9.5 Yhteistyö 

Yrityksen tasolla menestyksen avain on henkilökohtaisten osaamispotentiaalien ja 

sopusointuisen vision aikaansaama yhteinen tahtotila, joka johtaa tulokselliseen 

toimintaan. Se vaatii osaavaa, laatutietoista johtamista. (Arhio K. 2007, s. 40) 

Palveluyrittäjäverkoston tiiviimpi yhteistoiminta, avoimempi tiedonjako ja jalostaminen 

auttavat jokaista yrittäjää oppimaan ja menestymään. Verkostoitumisella on aiemmissa 

tutkimuksissa osoitettu parantavan kannattavuutta ja mahdollistamaan kasvua. 

Yhteistyö- vertaisarviot palveluyrittäjien välillä - eli benchmarking voisi toimia 

tehokkaana toiminnan kehittämisenä. Ekovillan ja palveluyrittäjien välistä toimintaa 

tulisi myös aktivoida ja palveluyrittäjäpäivien lisäksi/oheen olisi tarpeellista jatkossa 

suorittaa koulutuksia, jossa jalkautettaisiin uusia yhteisiä toimintamalleja ja jatkettaisiin 

kehitystyötä ja hyödynnettäisiin kerättyä dataa tukemaan palveluyrittäjätoiminnan 

kehittymistä tehokkaaksi ja yhtenäiseksi asennuspalveluorganisaatioksi. 

9.6 Seuranta ja muutoksen johtaminen 

Ekovillan palveluyrittäjätoiminnan lähitulevaisuuden ja pitkäntähtäimen suunnitelmat 

on hyvä hahmotella tiekartaksi (roadmapiksi) ja nostaa sen avulla näkyville 

konkreettisesti käytettävät työkalut, mikä on tahtotila tulevaisuuteen ja kuinka sinne 

pala kerrallaan päästään. Tutkimuksen pohjalta suosittelen vahvasti toiminnan 

yhtenäistämistä, toimintamallin, työkalujen ja tavoitteiden näkyville nostamista ja sen 

linkittämistä kannattavuuden parantamiseen.  Alla olevaan kuvaan on hahmoteltu 

aiemmin mainittuja osa-alueita toiminnan kehittämiselle. 
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Kuva 33. Tiekartta Ekovillan palveluyrittäjätoiminnan kehittämiseen. 

9.7 Työn tulosten tarkastelu 

Tehty tutkimustyö oli 6kk mittaiseksi tutkimukseksi varsin laaja kokonaisuus ja 

syvällinen paneutuminen esille nousseiden asioiden yksityiskohtiin tai juurisyihin ei 

ollut mahdollista. Jatkotutkimusten kannalta on hyvä perehtyä vielä syy- seuraus- 

suhteisiin, jotta kehitystyön kannalta oleellisia tekijöitä ei jää huomaamatta.  

Vastaavia tutkimuksia eristeteollisuudesta ei löytynyt, jolloin olisi päässyt vertaamaan 

onko kilpailevilla yrityksillä samankaltaisia haasteita verkostossaan vai onko asiat 

hoidettu eri tavalla. Tuloksia ei pystytä siis arvioimaan suoranaisesti kilpailijoihin 

nähden. Palveluliiketoimintaan tehdyt aiemmat tutkimukset tuloksineen tukivat tämän 

työn aikana esille nousseita asioita ja antoivat vahvistuksen sille, kuinka 

kehitystoimintaa täytyy lähteä viemään eteenpäin verkostossa. 

Haasteena työn alkuvaiheessa oli kyselylomakkeiden vähäinen vastausmäärä. Tehdyt 

muutokset empiriavaiheen etenemiseen lisättyjen haastattelukierrosten avulla oli hyvä 

ratkaisu, sillä vastauslomakkeitakin alkoi palautua ja lopullinen määrä oli kohtuullisen 
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luotettava 71%. Verkoston yrittäjistä haastateltiin puolet ja vaikka tietyt asiat toistuivat 

ja otos on melko kattava, olisi joku henkilö saattanut nostaa esille vielä asioita, joita nyt 

ei käsitelty. Oletuksena onkin, että verkostosta löytyy vielä paljon arvokasta hiljaista 

tietoa, joka voi edesauttaa kehitystyössä.  

Lomakevastauksista otettiin keskiarvoja, jotta saataisiin hyvä tuntuma nykytilanteeseen. 

Lomakevastausten luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, koska poikkeamien suuruudet 

keskiarvosta pysyivät maltillisina. 
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10 YHTEENVETO 

Ekovillan palveluyrittäjäverkostoon ei oltu tehty aiemmin vastaavaa laajamittaista 

kartoitusta ja tämän työn avulla haluttiin selvittää ja dokumentoida verkoston nykytila ja 

etsiä ratkaisuja, jotta tulevaisuuden tahtotila yhtenäisemmästä asennuspalvelusta 

pystytään mahdollistamaan. Työn empiriavaiheessa palveluyrittäjien toiminnan 

heterogeenisuus korostui ja tarve kokonaisvaltaiselle yhtenäistämiselle kehitystyön 

mahdollistamiseksi selkeni. Työn merkittävimpänä tuloksena on kokonaisvaltainen 

dokumentaatio verkoston nykytilasta, jonka pohjalta kehitystoimintaa voidaan lähteä 

viemään eteenpäin. Toinen merkittävä tulos on verkoston alueiden analyysi, jonka 

avulla muutoksia palveluyrittäjäverkoston alueissa voidaan hallita paremmin. 

Rakentamalla yhteinen toimintamalli verkostolle ja järjestämällä tilaisuuksia ja 

koulutuksia, joissa uusia yhteisiä pelisääntöjä rakennetaan ja jalkautetaan, varmistetaan 

osapuolten ymmärrys tavoitteista ja sitoutuminen pitkäjänteiseen toiminnan 

kehittämiseen. Rakentamalla mittaristo, pystytään toimintaa seuraamaan ja sen avulla 

mahdollistamaan tavoitteissa pysyminen. Kun tiedetään, mitkä ovat tavoitteet ja kuinka 

niihin päästään, päivittäisten toimintojen seurannasta tulee motivoivampaa. Asentajien 

ja koko yrityksen henkilökunnan sitouttaminen yhteiseen toiminnan järjestelmälliseen 

mittaamiseen varmistaa yrityksen menestymisen markkinoilla myös jatkossa. 

Teoreettisessa viitekehyksessä verkostoitumisen ja tiedonjakamisen sekä tiiviimmän 

yhteistyön todettiin tuovan yritykselle kilpailuetua. Verkostomaisen rakenteen omaavan 

yritysjoukon tiiviimmällä yhteistyöllä olemassa oleva tieto jalostuu, tietotaito karttuu ja 

uusien kehitysideoiden muodostaminen mahdollistuu. Luomalla palvelukonsepti sekä 

ottamalla käyttöön yhteiset järjestelmät verkostoon sekä varmistamalla toimintamallin 

avulla määritellyt yhteiset pelisäännöt, pidetään huoli asiakaslupausten täyttymisestä. 

Asiakasarvolla on yhä suurempi painoarvo ja asiakkaiden mukaan ottaminen palvelun 

kehittämiseen ja saadun asiakaspalautteen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

sitouttaa asiakkaita ja näin ollen edesauttaa Ekovillaa palveluyrittäjineen säilyttämään 

kilpailukyvyn markkinoilla. 
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Kokonaisvaltaisen kehitysprosessin läpivieminen tämänkaltaisessa yritysverkostossa 

vaatii pitkäjänteistä työtä, eivätkä muutokset tapahdu yhdessä yössä ja tämä vaatii 

osapuolilta kärsivällisyyttä. Palveluyrittäjät on hyvä ottaa kehitystyöhön mukaan, sillä 

heiltä löytyy paljon hiljaista ja arvokasta tietoa ja näkemyksiä. On tärkeää, että saadaan 

luotua luottamuksellinen yhteistyöhenki ja ymmärrys yhteisen hyvän tavoittelemisesta. 
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Liite 2. Myönnetyt rakennusluvat 2014, järjestelty Ekovilla palveluyrittäjittäin. 

 

 

MYÖNNETYT 
ASUNTOLUVAT 2014 
(KPL ASUNTOJA) 

      

Py-
nume
ro Paikkakunta KAIKKI 

ASUIN- 
RAKENNUK
SET 

KERROSTA
LO-
ASUNNOT 

OMAKO
TI-
ASUNN
OT 

RIVITAL
O-
ASUNN
OT 

ALUEEN 
AS.LUV
AT 

1 Enontekiö 11 11 
 

6 5 
 1 Inari 8 8 

 
8 

  1 Kittilä 12 12 
 

12 0 
 1 Kolari 10 10 

 
10 

  1 Muonio 0 0 
 

0 
  1 Pelkosenniemi 0 0 

 
0 

  1 Savukoski 0 
     1 Sodankylä 54 53 

 
16 37 

 1 Utsjoki 0 0 
 

0 
 

95 

2 Kemi 77 77 66 11 
  2 Kemijärvi 1 1 0 1 
  2 Keminmaa 9 9 

 
9 

  2 Pello 2 2 
 

2 
  2 Posio 2 2 

 
2 

  2 Ranua 12 12 
 

5 7 
 2 Rovaniemi 430 430 258 119 53 
 2 Salla 2 2 

 
2 

  2 Simo 1 1 
 

1 
  2 Tervola 6 6 

 
6 

  2 Tornio 84 84 43 41 
  2 Ylitornio 1 1 

 
1 

 
627 

3 Hailuoto 1 1 
 

1 
  3 Ii 37 37 21 16 
  3 Kempele 143 143 57 57 29 

 3 Kuusamo 67 67 40 15 12 
 3 Liminka 56 56 25 31 

  3 Lumijoki 5 5 
 

5 
  3 Muhos 31 31 

 
24 7 

 3 Oulu 1491 1414 725 463 226 
 3 Pudasjärvi 34 34 

 
10 24 

 3 Taivalkoski 4 4 
 

4 
  3 Tyrnävä 45 45 25 20 
  3 Utajärvi 5 5 

 
5 

 
1919 
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4 Hyrynsalmi 2 2 
 

2 
  4 Kajaani 38 38 

 
38 0 

 4 Kuhmo 5 4 
 

4 
  4 Paltamo 3 3 

 
3 

  4 Puolanka 0 0 
 

0 
  4 Ristijärvi 2 2 

 
2 

  4 Sotkamo 19 19 
 

19 
  4 Suomussalmi 1 1 

 
1 

  4 Vaala 1 1 
 

1 
 

71 

5 Alavieska 3 3 
 

3 
  5 Haapajärvi 8 8 

 
8 

  5 Haapavesi 34 34 18 16 
  5 Kinnula 2 2 

 
2 

  5 Kiuruvesi 2 2 
 

2 
  5 Kärsämäki 2 2 

 
2 

  5 Merijärvi 2 2 
 

2 
  5 Nivala 58 58 36 15 7 

 5 Oulainen 9 9 
 

9 
  5 Pihtipudas 8 8 

 
8 

  5 Pyhäjoki 12 12 
 

12 
  5 Pyhäjärvi 5 5 

 
5 

  5 Pyhäntä 13 13 
 

3 10 
 5 Raahe 66 65 18 27 20 
 5 Reisjärvi 3 3 

 
3 

  5 Sievi 11 11 
 

11 
  5 Siikajoki 8 8 

 
8 

  5 Siikalatva 0 0 
 

0 
  5 Ylivieska 89 89 33 36 20 335 

5&6 Kalajoki 35 35 
 

35 0 
 6 Evijärvi 6 6 

 
6 

  6 Halsua 11 11 
 

7 4 
 6 Kannus 8 8 

 
8 

  6 Kaustinen 23 23 
 

12 11 
 6 Kokkola 186 186 37 111 38 
 6 Kruunupyy 28 27 11 16 

  6 Lestijärvi 0 
     6 Luoto 26 26 

 
26 

  6 Pedersören kunta 51 51 
 

41 10 
 6 Perho 2 2 

 
2 

  6 Pietarsaari 23 23 
 

23 
  6 Toholampi 2 2 

 
2 

  6 Veteli 1 1 
 

1 
 

367 
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7 Heinävesi 3 3 
 

3 
  7 Iisalmi 29 29 

 
23 6 

 7 Juankoski 9 9 0 9 
  7 Kaavi 2 2 

 
2 

  7 Keitele 7 7 
 

1 6 
 7 Kuopio 744 744 436 126 182 
 7 Lapinlahti 27 27 

 
13 14 

 7 Leppävirta 13 13 
 

13 
  7 Pielavesi 0 0 

 
0 

  7 Rautalampi 7 7 
 

7 
  7 Rautavaara 

      7 Siilinjärvi 83 83 24 51 8 
 7 Sonkajärvi 2 2 

 
2 

  7 Suonenjoki 11 10 
 

10 
  7 Tervo 15 14 

 
3 11 

 7 Tuusniemi 4 4 
 

4 
  7 Varkaus 58 58 46 5 7 

 7 Vesanto 2 2 
 

2 
  7 Vieremä 3 3 

 
3 

 
1019 

8 Ilomantsi 0 0 
 

0 
  8 Joensuu 628 626 406 123 97 

 8 Juuka 6 6 
 

6 
  8 Kontiolahti 113 113 

 
59 54 

 8 Lieksa 3 3 
 

3 
  8 Liperi 50 50 8 31 11 

 8 Nurmes 7 7 
 

2 5 
 8 Outokumpu 7 7 

 
7 

  8 Polvijärvi 3 3 
 

3 
  8 Rääkkylä 4 4 

 
4 

  8 Tohmajärvi 3 3 
 

3 
  8 Valtimo 0 0 

 
0 

 
824 

9 Alajärvi 33 33 10 19 4 
 9 Alavus 22 22 

 
11 11 

 9 Ilmajoki 56 55 
 

39 16 
 9 Isokyrö 4 4 

 
4 

  9 Jalasjärvi 11 11 
 

3 8 
 9 Kauhajoki 40 40 

 
20 20 

 9 Kauhava 80 76 25 30 21 
 9 Korsnäs 5 5 

 
5 

  9 Kuortane 13 13 
 

5 8 
 9 Kurikka 13 12 0 6 6 
 9 Laihia 45 45 12 22 11 
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9 Lappajärvi 17 17 
 

6 11 
 9 Lapua 83 83 

 
43 40 

 9 Maalahti 27 27 14 13 0 
 9 Mustasaari 78 78 

 
70 8 

 9 Seinäjoki 645 645 433 124 88 
 9 Soini 1 1 

 
1 

  9 Uusikaarlepyy 20 20 
 

20 
  9 Vaasa 568 568 448 94 26 

 9 Vimpeli 2 2 
 

2 
  9 Vöyri 15 15 

 
15 

 
1778 

10 Hankasalmi 5 5 
 

5 
  10 Jyväskylä 1119 1119 866 127 126 

 10 Jämsä 5 5 
 

5 
  10 Kannonkoski 1 0 

 
0 

  10 Karstula 9 9 
 

4 5 
 10 Keuruu 21 11 0 11 

  10 Kivijärvi 0 
     10 Konnevesi 5 5 

 
5 

  10 Kuhmoinen 6 6 6 0 
  10 Kyyjärvi 0 

     10 Laukaa 62 62 
 

54 8 
 10 Luhanka 5 4 

 
4 

  10 Multia 2 2 
 

2 
  10 Muurame 91 89 27 41 21 

 10 Petäjävesi 14 14 11 3 
  10 Pieksämäki 10 6 0 6 
  10 Saarijärvi 27 27 24 3 
  10 Toivakka 10 10 

 
10 

  10 Uurainen 14 13 
 

13 
  10 Viitasaari 3 3 

 
3 

  10 Äänekoski 14 14 
 

7 7 1423 

11 Harjavalta 33 33 28 5 
  11 Honkajoki 8 8 

 
2 6 

 11 Isojoki 2 2 
 

2 
  11 Karijoki 3 3 

 
3 

  11 Kaskinen 
      11 Kokemäki 9 9 

 
9 

  11 Kristiinankaupunki 16 16 
 

4 12 
 11 Merikarvia 4 4 

 
4 

  11 Nakkila 6 6 
 

6 
  11 Närpiö 46 46 25 17 4 

 11 Pomarkku 0 0 
 

0 
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11 Pori 404 403 224 81 98 
 11 Siikainen 3 3 

 
3 

  11 Teuva 2 2 
 

2 
  11 Ulvila 41 40 24 8 8 577 

12 Hämeenkyrö 38 37 15 12 10 
 12 Ikaalinen 10 10 

 
10 

  12 Juupajoki 1 1 
 

1 
  12 Jämijärvi 2 2 

 
2 

  12 Kankaanpää 27 27 
 

18 9 
 12 Karvia 6 5 

 
5 

  12 Kihniö 3 2 
 

2 
  12 Mänttä-Vilppula 2 2 

 
2 0 

 12 Orivesi 32 32 14 18 
  12 Parkano 3 3 

 
3 

  12 Ruovesi 5 5 0 5 
  12 Virrat 4 4 

 
4 

  12 Ylöjärvi 119 119 6 71 42 
 12 Ähtäri 10 10 

 
10 

 
262 

13 Hartola 1 1 
 

1 
  13 Hirvensalmi 5 5 

 
5 

  13 Joroinen 2 2 
 

2 
  13 Joutsa 2 2 

 
2 

  13 Juva 8 8 
 

8 
  13 Kangasniemi 11 11 

 
7 4 

 13 Mikkeli 163 163 83 53 27 
 13 Mäntyharju 12 8 

 
8 

  13 Pertunmaa 
      13 Puumala 5 5 

 
5 

  13 Rantasalmi 21 1 
 

1 
  13 Sulkava 3 3 

 
3 

  13 Sysmä 2 2 
 

2 
 

235 

14 Enonkoski 1 1 
    14 Imatra 51 51 22 14 15 

 14 Kitee 5 5 
 

5 
  14 Parikkala 15 14 11 3 
  14 Rautjärvi 0 0 

 
0 

  14 Ruokolahti 7 7 
 

7 
  14 Savonlinna 31 31 

 
25 6 110 

15 Akaa 24 24 0 17 7 
 15 Hattula 11 11 0 11 

  15 Hämeenlinna 136 133 67 58 8 
 15 Kangasala 305 305 264 41 
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15 Lempäälä 92 92 40 29 23 
 15 Nokia 142 142 34 60 48 
 15 Pirkkala 48 48 

 
40 8 

 15 Pälkäne 9 9 0 9 
  15 Sastamala 72 71 26 25 20 

 15 Tampere 2232 2231 1923 141 167 
 15 Urjala 2 1 

 
1 

  15 Valkeakoski 38 38 
 

29 9 
 15 Vesilahti 11 11 

 
11 

 
3122 

16 Eura 21 13 
 

8 5 
 16 Eurajoki 9 9 

 
9 

  16 Köyliö 3 3 
 

3 
  16 Laitila 34 34 23 11 
  16 Luvia 3 3 

 
3 

  16 Pyhäranta 3 3 
 

3 
  16 Rauma 34 34 

 
27 7 

 16 Säkylä 6 6 
 

6 0 
 16 Uusikaupunki 31 30 13 17 

 
144 

17 Aura 17 17 
 

4 13 
 17 Forssa 26 26 16 10 

  17 Huittinen 17 17 
 

13 4 
 17 Humppila 3 3 

 
3 

  17 Jokioinen 6 6 
 

6 
  17 Koski Tl 8 8 

 
2 6 

 17 Lieto 38 36 
 

30 6 
 17 Loimaa 19 19 0 12 7 
 17 Marttila 3 3 

 
3 

  17 Oripää 1 1 
 

1 
  17 Paimio 18 18 

 
18 

  17 Punkalaidun 0 0 
 

0 
  17 Pöytyä 18 17 

 
17 0 

 17 Salo 58 58 14 39 5 
 17 Somero 37 37 18 5 14 
 17 Tammela 29 18 

 
9 9 

 17 Ypäjä 3 3 
 

3 
 

301 

18 Askola 11 11 
 

11 
  18 Hausjärvi 13 13 

 
6 7 

 18 Helsinki 4553 4417 3745 374 298 
 18 Hyvinkää 288 287 167 54 66 
 18 Hämeenkoski 0 0 

 
0 

  18 Janakkala 26 25 
 

18 7 
 18 Järvenpää 378 378 277 48 53 
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18 Karkkila 5 5 
 

5 
  18 Kerava 136 135 91 24 20 

 18 Kärkölä 3 3 
 

3 
  18 Lapinjärvi 6 6 

 
6 

  18 Loppi 9 9 
 

9 
  18 Loviisa 51 36 17 19 
  18 Myrskylä 3 3 

 
3 

  18 Mäntsälä 134 134 75 21 38 
 18 Nurmijärvi 237 237 98 83 56 
 18 Orimattila 78 78 35 26 17 
 18 Pornainen 19 19 

 
19 

  18 Porvoo 343 343 225 114 4 
 18 Pukkila 1 1 

 
1 

  18 Riihimäki 57 57 35 22 
  18 Sipoo 319 319 231 66 22 

 18 Tuusula 387 384 178 80 126 
 18 Vantaa 2981 2947 2498 344 105 10038 

19 Asikkala 12 12 
 

12 
  19 Hamina 14 14 

 
14 0 

 19 Heinola 21 21 12 9 
  19 Hollola 110 110 66 34 10 

 19 Iitti 12 12 
 

12 
  19 Kotka 50 50 19 20 11 

 19 Kouvola 121 93 34 54 5 
 19 Lahti 645 645 390 116 139 
 19 Lappeenranta 298 298 229 54 15 
 19 Lemi 27 27 18 9 

  19 Luumäki 12 12 
 

12 
  19 Miehikkälä 2 2 

 
2 

  19 Nastola 17 17 0 17 
  19 Padasjoki 3 3 

 
3 

  19 Pyhtää 8 8 
 

8 
  19 Savitaipale 4 3 

 
3 

  19 Taipalsaari 12 12 
 

12 
  19 Virolahti 4 4 

 
4 0 1372 

20 Brändö 1 1 
 

1 
  20 Eckerö 0 

  

1 
  20 Föglö 0 

     20 Hammarland 1 1 
 

1 
  20 Jomala 32 32 

 
29 3 

 20 Kökar 0 
     20 Lemland 6 6 

 
6 
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20 Lumparland 0 0 
 

0 
  20 Maarianhamina 63 63 25 38 0 

 20 Saltvik 3 3 
 

3 
  20 Sottunga 0 

     20 Sund 0 
     20 Vårdö 

     

106 

21 Kaarina 90 90 
 

56 34 
 21 Kemiönsaari 4 4 

 
4 

  21 Kustavi 1 1 
 

1 
  21 Masku 59 59 

 
35 24 

 21 Mynämäki 18 18 
 

15 3 
 21 Naantali 32 32 0 32 0 
 21 Nousiainen 7 7 

 
3 4 

 21 Parainen 37 37 
 

34 3 
 21 Raisio 40 40 23 17 

  21 Rusko 23 23 
 

23 
  21 Sauvo 2 2 

 
2 

  21 Taivassalo 5 5 
 

5 
  21 Turku 850 850 656 94 100 

 21 Vehmaa 1 1 
 

1 
 

1169 

22 Espoo 2015 2015 1417 415 183 
 22 Hanko 3 3 0 3 

  22 Inkoo 15 15 
 

15 
  22 Kauniainen 4 4 

 
4 

  22 Kirkkonummi 406 405 302 89 14 
 22 Lohja 168 168 91 58 19 
 22 Raasepori 51 25 

 
25 

  22 Siuntio 7 7 
 

7 
  22 Vihti 173 167 87 54 26 2842 

 
YHT. 28771 28349 18140 6824 3385 
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Liite 3. Asuntokanta 2014, järjestelty Ekovilla palveluyrittäjittäin. 

 

Asuntokunnat 
muuttujina Alue, 
Asuntokunnan 
koko, Talotyyppi 
ja Vuosi 

      

        Py-
nu
mer
o 

 

Erillinen 
pientalo 

Rivi- tai 
ketjutalo 

Asuinkerro
stalo 

Muu 
rakennus 

Asuinrak. 
Yht. 

KAIKKI 
YHT. 

1 Enontekiö 726 104 14 20 844 864 

1 Inari 2199 684 143 235 3026 3261 

1 Kittilä 2026 447 306 152 2779 2931 

1 Kolari 1412 232 51 91 1695 1786 

1 Muonio 849 90 11 69 950 1019 

1 Pelkosenniemi 375 97 5 21 477 498 

1 Savukoski 422 89 0 19 511 530 

1 Sodankylä 2612 950 512 114 4074 4188 

1 Utsjoki 437 108 2 47 547 594 

2 Kemi 4431 1569 5364 163 11364 11527 

2 Kemijärvi 2319 528 1133 159 3980 4139 

2 Keminmaa 2547 684 484 26 3715 3741 

2 Pello 1472 145 110 86 1727 1813 

2 Posio 1232 261 84 86 1577 1663 

2 Ranua 1188 442 20 65 1650 1715 

2 Rovaniemi 11767 3900 13468 847 29135 29982 

2 Salla 1310 317 179 55 1806 1861 

2 Simo 1255 159 9 24 1423 1447 

2 Tervola 1160 279 23 54 1462 1516 

2 Tornio 5682 1130 3070 316 9882 10198 

2 Ylitornio 1668 271 71 79 2010 2089 

3 Hailuoto 440 36 0 19 476 495 

3 Ii 3044 750 65 77 3859 3936 

3 Kempele 3731 1701 1154 45 6586 6631 

3 Kuusamo 4201 1330 1686 116 7217 7333 

3 Liminka 2476 444 115 39 3035 3074 

3 Lumijoki 602 143 0 18 745 763 

3 Muhos 2534 710 207 85 3451 3536 

3 Oulu 29519 14741 47225 1321 91485 92806 

3 Pudasjärvi 2573 782 329 141 3684 3825 

3 Taivalkoski 1295 230 258 56 1783 1839 

3 Tyrnävä 1822 375 21 30 2218 2248 
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3 Utajärvi 953 247 50 35 1250 1285 

4 Hyrynsalmi 892 264 72 29 1228 1257 

4 Kajaani 7081 2800 8256 400 18137 18537 

4 Kuhmo 2808 747 903 82 4458 4540 

4 Paltamo 1162 465 67 59 1694 1753 

4 Puolanka 897 391 105 32 1393 1425 

4 Ristijärvi 526 135 29 11 690 701 

4 Sotkamo 3090 824 915 94 4829 4923 

4 Suomussalmi 2643 756 587 265 3986 4251 

4 Vaala 1101 331 59 85 1491 1576 

5 Alavieska 853 252 13 11 1118 1129 

5 Haapajärvi 2107 560 481 71 3148 3219 

5 Haapavesi 2126 639 181 86 2946 3032 

5 Kinnula 538 168 4 21 710 731 

5 Kiuruvesi 2587 802 742 58 4131 4189 

5 Kärsämäki 820 305 2 29 1127 1156 

5 Merijärvi 354 83 0 6 437 443 

5 Nivala 3098 957 322 55 4377 4432 

5 Oulainen 2080 877 444 54 3401 3455 

5 Pihtipudas 1375 507 59 75 1941 2016 

5 Pyhäjoki 1151 222 9 37 1382 1419 

5 Pyhäjärvi 1787 465 400 60 2652 2712 

5 Pyhäntä 445 183 0 13 628 641 

5 Raahe 6688 1848 2709 267 11245 11512 

5 Reisjärvi 869 312 4 18 1185 1203 

5 Sievi 1407 392 38 16 1837 1853 

5 Siikajoki 1809 399 9 40 2217 2257 

5 Siikalatva 2004 625 6 74 2635 2709 

5 Ylivieska 3788 1107 1651 127 6546 6673 

5&6 Kalajoki 4135 831 234 169 5200 5369 

6 Evijärvi 901 166 23 31 1090 1121 

6 Halsua 424 87 0 12 511 523 

6 Kannus 1620 533 212 64 2365 2429 

6 Kaustinen 1379 334 47 36 1760 1796 

6 Kokkola 11747 2292 6235 533 20274 20807 

6 Kruunupyy 2243 213 106 55 2562 2617 

6 Lestijärvi 287 56 0 9 343 352 

6 Luoto 1373 134 37 31 1544 1575 

6 Pedersören kunta 3315 308 120 125 3743 3868 

6 Perho 875 150 0 34 1025 1059 

6 Pietarsaari 4427 819 3511 308 8757 9065 

6 Toholampi 1058 254 24 27 1336 1363 
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6 Veteli 1168 209 8 43 1385 1428 

7 Heinävesi 1222 324 257 59 1803 1862 

7 Iisalmi 4776 1404 4580 204 10760 10964 

7 Juankoski 1662 429 256 73 2347 2420 

7 Kaavi 1046 361 188 28 1595 1623 

7 Keitele 792 279 96 20 1167 1187 

7 Kuopio 15620 7543 31799 806 54962 55768 

7 Lapinlahti 3117 1169 367 125 4653 4778 

7 Leppävirta 3033 1013 678 113 4724 4837 

7 Pielavesi 1539 378 331 49 2248 2297 

7 Rautalampi 1167 335 120 55 1622 1677 

7 Rautavaara 632 193 56 25 881 906 

7 Siilinjärvi 5001 2306 1772 92 9079 9171 

7 Sonkajärvi 1445 413 152 80 2010 2090 

7 Suonenjoki 2005 469 1174 73 3648 3721 

7 Tervo 584 166 38 32 788 820 

7 Tuusniemi 950 292 69 83 1311 1394 

7 Varkaus 4513 2109 4668 190 11290 11480 

7 Vesanto 798 250 41 32 1089 1121 

7 Vieremä 1264 330 70 36 1664 1700 

8 Ilomantsi 1788 679 334 76 2801 2877 

8 Joensuu 13447 7064 17234 630 37745 38375 

8 Juuka 1782 556 208 74 2546 2620 

8 Kontiolahti 4388 1241 246 94 5875 5969 

8 Lieksa 3662 943 1757 189 6362 6551 

8 Liperi 3831 1075 381 131 5287 5418 

8 Nurmes 2357 732 992 114 4081 4195 

8 Outokumpu 1942 752 825 96 3519 3615 

8 Polvijärvi 1657 424 82 64 2163 2227 

8 Rääkkylä 932 283 1 34 1216 1250 

8 Tohmajärvi 1637 454 170 70 2261 2331 

8 Valtimo 812 242 95 39 1149 1188 

9 Alajärvi 3175 653 200 146 4028 4174 

9 Alavus 3638 1002 484 208 5124 5332 

9 Ilmajoki 3877 893 276 93 5046 5139 

9 Isokyrö 1673 336 133 51 2142 2193 

9 Jalasjärvi 2582 723 228 77 3533 3610 

9 Kauhajoki 4493 1513 377 161 6383 6544 

9 Kauhava 5370 1532 454 210 7356 7566 

9 Korsnäs 787 120 15 38 922 960 

9 Kuortane 1289 307 48 38 1644 1682 

9 Kurikka 4547 1130 479 270 6156 6426 
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9 Laihia 2416 677 322 67 3415 3482 

9 Lappajärvi 1146 134 94 65 1374 1439 

9 Lapua 4254 924 1031 143 6209 6352 

9 Maalahti 2023 333 66 83 2422 2505 

9 Mustasaari 5795 1275 706 182 7776 7958 

9 Seinäjoki 12587 6870 9131 387 28588 28975 

9 Soini 736 208 0 38 944 982 

9 Uusikaarlepyy 2280 303 511 103 3094 3197 

9 Vaasa 9511 2988 20001 784 32500 33284 

9 Vimpeli 1131 117 28 48 1276 1324 

9 Vöyri 2336 326 161 96 2823 2919 

10 Hankasalmi 1781 553 86 54 2420 2474 

10 Jyväskylä 17365 9257 40149 859 66771 67630 

10 Jämsä 5947 1816 2844 212 10607 10819 

10 Kannonkoski 487 151 9 42 647 689 

10 Karstula 1381 470 82 68 1933 2001 

10 Keuruu 2580 799 1616 83 4995 5078 

10 Kivijärvi 386 107 32 30 525 555 

10 Konnevesi 991 240 61 48 1292 1340 

10 Kuhmoinen 808 236 213 37 1257 1294 

10 Kyyjärvi 463 146 7 19 616 635 

10 Laukaa 5156 1560 783 176 7499 7675 

10 Luhanka 296 65 2 10 363 373 

10 Multia 577 187 18 33 782 815 

10 Muurame 2341 727 824 48 3892 3940 

10 Petäjävesi 1277 327 124 56 1728 1784 

10 Pieksämäki 4744 1540 3389 275 9673 9948 

10 Saarijärvi 3105 804 828 113 4737 4850 

10 Toivakka 833 221 0 36 1054 1090 

10 Uurainen 1124 202 43 24 1369 1393 

10 Viitasaari 1966 600 720 87 3286 3373 

10 Äänekoski 5096 1164 3150 156 9410 9566 

11 Harjavalta 1962 732 1031 76 3725 3801 

11 Honkajoki 630 163 2 34 795 829 

11 Isojoki 780 222 21 33 1023 1056 

11 Karijoki 531 150 0 13 681 694 

11 Kaskinen 418 54 195 6 667 673 

11 Kokemäki 2681 577 409 115 3667 3782 

11 Kristiinankaupunki 2367 545 254 94 3166 3260 

11 Merikarvia 1151 160 132 99 1443 1542 

11 Nakkila 1931 343 308 55 2582 2637 

11 Närpiö 3152 362 467 186 3981 4167 
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11 Pomarkku 816 164 45 23 1025 1048 

11 Pori 19639 4830 18207 842 42676 43518 

11 Siikainen 595 127 3 20 725 745 

11 Teuva 2024 402 36 76 2462 2538 

11 Ulvila 4056 1008 871 63 5935 5998 

12 Hämeenkyrö 3242 762 613 143 4617 4760 

12 Ikaalinen 2223 516 700 107 3439 3546 

12 Juupajoki 657 154 64 48 875 923 

12 Jämijärvi 733 107 21 15 861 876 

12 Kankaanpää 3406 916 1278 166 5600 5766 

12 Karvia 879 240 10 54 1129 1183 

12 Kihniö 737 173 14 18 924 942 

12 Mänttä-Vilppula 2670 928 1802 104 5400 5504 

12 Orivesi 2722 774 902 171 4398 4569 

12 Parkano 2059 508 597 106 3164 3270 

12 Ruovesi 1475 377 361 116 2213 2329 

12 Virrat 2139 463 774 186 3376 3562 

12 Ylöjärvi 7845 2996 2203 194 13044 13238 

12 Ähtäri 1875 697 288 90 2860 2950 

13 Hartola 1053 321 205 49 1579 1628 

13 Hirvensalmi 824 317 44 25 1185 1210 

13 Joroinen 1642 574 220 33 2436 2469 

13 Joutsa 1489 643 276 92 2408 2500 

13 Juva 2011 618 573 90 3202 3292 

13 Kangasniemi 1825 624 405 43 2854 2897 

13 Mikkeli 11688 3818 11509 459 27015 27474 

13 Mäntyharju 1846 752 582 66 3180 3246 

13 Pertunmaa 659 237 12 41 908 949 

13 Puumala 799 195 136 49 1130 1179 

13 Rantasalmi 1214 296 272 51 1782 1833 

13 Sulkava 997 313 30 50 1340 1390 

13 Sysmä 1356 462 286 81 2104 2185 

14 Enonkoski 518 167 11 15 696 711 

14 Imatra 7043 1507 6001 210 14551 14761 

14 Kitee 3263 929 1219 93 5411 5504 

14 Parikkala 1907 438 322 90 2667 2757 

14 Rautjärvi 1266 332 245 65 1843 1908 

14 Ruokolahti 1844 377 259 96 2480 2576 

14 Savonlinna 7940 3009 7112 423 18061 18484 

15 Akaa 4523 1089 2005 149 7617 7766 

15 Hattula 2860 721 490 128 4071 4199 

15 Hämeenlinna 13019 5618 14757 533 33394 33927 
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15 Kangasala 7031 2045 3885 175 12961 13136 

15 Lempäälä 5287 1435 2208 89 8930 9019 

15 Nokia 6508 2452 5607 223 14567 14790 

15 Pirkkala 3172 1629 3048 99 7849 7948 

15 Pälkäne 2233 507 262 95 3002 3097 

15 Sastamala 7642 1545 2568 289 11755 12044 

15 Tampere 17321 12841 85262 2654 115424 118078 

15 Urjala 1743 412 229 86 2384 2470 

15 Valkeakoski 4347 1078 4618 175 10043 10218 

15 Vesilahti 1506 197 9 36 1712 1748 

16 Eura 4079 909 626 126 5614 5740 

16 Eurajoki 2031 413 80 52 2524 2576 

16 Köyliö 1041 111 46 50 1198 1248 

16 Laitila 2424 539 884 106 3847 3953 

16 Luvia 1201 176 25 32 1402 1434 

16 Pyhäranta 835 87 0 26 922 948 

16 Rauma 8778 2550 8145 321 19473 19794 

16 Säkylä 1456 368 354 35 2178 2213 

16 Uusikaupunki 3572 1382 2729 98 7683 7781 

17 Aura 1176 453 59 30 1688 1718 

17 Forssa 3387 820 4792 274 8999 9273 

17 Huittinen 3197 949 881 151 5027 5178 

17 Humppila 802 99 192 51 1093 1144 

17 Jokioinen 1753 404 272 31 2429 2460 

17 Koski Tl 824 233 58 67 1115 1182 

17 Lieto 5502 901 1208 129 7611 7740 

17 Loimaa 4927 1172 1852 248 7951 8199 

17 Marttila 743 159 43 16 945 961 

17 Oripää 486 104 24 20 614 634 

17 Paimio 2691 744 1266 59 4701 4760 

17 Punkalaidun 1098 288 72 61 1458 1519 

17 Pöytyä 2857 668 173 114 3698 3812 

17 Salo 13789 4964 6958 439 25711 26150 

17 Somero 2946 898 518 90 4362 4452 

17 Tammela 2158 331 260 58 2749 2807 

17 Ypäjä 900 167 68 33 1135 1168 

18 Askola 1692 305 14 56 2011 2067 

18 Hausjärvi 2733 667 279 90 3679 3769 

18 Helsinki 24318 18414 271900 3593 314632 318225 

18 Hyvinkää 7160 3245 11454 264 21859 22123 

18 Hämeenkoski 712 199 18 33 929 962 

18 Janakkala 4185 1438 1943 188 7566 7754 
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18 Järvenpää 5976 4328 8315 231 18619 18850 

18 Karkkila 2276 648 1195 130 4119 4249 

18 Kerava 4089 2280 10347 140 16716 16856 

18 Kärkölä 1478 440 138 117 2056 2173 

18 Lapinjärvi 993 259 12 51 1264 1315 

18 Loppi 2731 420 297 94 3448 3542 

18 Loviisa 4517 1048 1852 155 7417 7572 

18 Myrskylä 722 119 0 40 841 881 

18 Mäntsälä 5710 1119 1539 151 8368 8519 

18 Nurmijärvi 9779 2839 3742 181 16360 16541 

18 Orimattila 4836 1010 1581 156 7427 7583 

18 Pornainen 1637 160 34 64 1831 1895 

18 Porvoo 11031 2235 8935 378 22201 22579 

18 Pukkila 700 151 10 21 861 882 

18 Riihimäki 4958 1530 7630 238 14118 14356 

18 Sipoo 5562 530 1415 72 7507 7579 

18 Tuusula 9093 2146 4286 229 15525 15754 

18 Vantaa 23957 12848 59435 447 96240 96687 

19 Asikkala 2471 684 790 80 3945 4025 

19 Hamina 5563 1934 2776 137 10273 10410 

19 Heinola 4037 1292 4741 235 10070 10305 

19 Hollola 5164 1404 2869 116 9437 9553 

19 Iitti 2135 776 476 60 3387 3447 

19 Kotka 9400 2976 15316 404 27692 28096 

19 Kouvola 20982 6090 15731 814 42803 43617 

19 Lahti 11558 4059 38238 811 53855 54666 

19 Lappeenranta 14184 3271 19029 509 36484 36993 

19 Lemi 1045 286 10 21 1341 1362 

19 Luumäki 1577 561 289 39 2427 2466 

19 Miehikkälä 815 176 10 24 1001 1025 

19 Nastola 3680 996 2062 69 6738 6807 

19 Padasjoki 1118 240 180 89 1538 1627 

19 Pyhtää 1841 363 121 27 2325 2352 

19 Savitaipale 1228 379 149 40 1756 1796 

19 Taipalsaari 1519 428 51 49 1998 2047 

19 Virolahti 1216 325 35 39 1576 1615 

20 Brändö 193 27 0 9 220 229 

20 Eckerö 403 5 17 20 425 445 

20 Finström 867 130 85 28 1082 1110 

20 Föglö 222 25 4 22 251 273 

20 Geta 197 22 0 9 219 228 

20 Hammarland 553 76 15 29 644 673 
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20 Jomala 1524 83 150 60 1757 1817 

20 Kumlinge 143 10 2 9 155 164 

20 Kökar 101 19 3 4 123 127 

20 Lemland 707 32 13 20 752 772 

20 Lumparland 161 21 0 5 182 187 

20 Maarianhamina 2160 387 3184 140 5731 5871 

20 Saltvik 696 98 10 20 804 824 

20 Sottunga 46 7 0 4 53 57 

20 Sund 406 48 4 25 458 483 

20 Vårdö 166 16 1 12 183 195 

21 Kaarina 6906 2676 4294 123 13876 13999 

21 Kemiönsaari 2443 319 573 92 3335 3427 

21 Kustavi 334 86 17 22 437 459 

21 Masku 3012 537 186 59 3735 3794 

21 Mynämäki 2568 608 283 125 3459 3584 

21 Naantali 3749 1562 3422 101 8733 8834 

21 Nousiainen 1573 195 134 39 1902 1941 

21 Parainen 4776 738 1398 130 6912 7042 

21 Raisio 4241 1845 5273 200 11359 11559 

21 Rusko 1886 329 79 48 2294 2342 

21 Sauvo 1070 246 23 20 1339 1359 

21 Taivassalo 597 119 35 42 751 793 

21 Turku 13068 12738 71664 1582 97470 99052 

21 Vehmaa 832 164 88 25 1084 1109 

22 Espoo 31219 16901 66411 1121 114531 115652 

22 Hanko 2357 558 1504 128 4419 4547 

22 Inkoo 1808 296 245 32 2349 2381 

22 Kauniainen 1256 682 1824 25 3762 3787 

22 Kirkkonummi 7355 3699 4340 137 15394 15531 

22 Lohja 10829 3306 7191 434 21326 21760 

22 Raasepori 7572 1136 4499 439 13207 13646 

22 Siuntio 1978 288 215 34 2481 2515 

22 Vihti 6579 2886 2602 234 12067 12301 

 
YHTEENSÄ 1045472 358661 1159984 46607 2564117 2610724 

 


