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 A Lähtötietoja haastatelluista PK –yrityksistä Pohjois-Suomessa   

 

 A1 Haastateltujen PK –yritysten sijainti 

 

      
Haastateltujen PK –yritysten  (24 ) 

kotipaikka jakaantuu maakunnittain 

seuraavasti: 

Pohjois-Pohjanmaa 15 kpl 

Kainuu     2 kpl 

Lappi     6 kpl 

Muu kotipaikka    1 kpl 

= PK –yrityksen kotipaikka 



 

A Lähtötietoja haastatelluista PK –yrityksistä Pohjois-Suomessa 

 

A2 PK –yritysten jaottelu liikevaihdon mukaan 
    

Haastatellut PK –yritykset (24 yritystä) jakaantuvan liikevaihdon 

mukaan seuraavasti: 

 

Ryhmä        Vuoden 2013 tai 2014 liikevaihto        Lukumäärä kpl 

a)   < 2 milj. €      4 

b)   2 – 20 milj. €    16 

c)   > 20 milj. €      4 

20.2.2015 mennessä haastatellut PK –yritykset yhteensä 24 kpl 



 

B. PK –yritysten oman näkemykset yrityksiensä kehittämiseksi 

B 1   PK –yritysten omat näkemykset  

          toimintansa kehittämiseksi 

Kiireellisimmiksi toiminnan kehittämisalueiksi PK –yritykset nimesivät seuraavat 

kohteet:  

Johtaminen ja organisaatio 
Yrityksen johtamisen ja hallinnon kehittäminen 

Organisaation kehittäminen, oikeat henkilöt oikeille paikoille. 

 

 Talouden suunnittelu ja taloushallinto 
Taloushallinnan parantaminen ja  kehittäminen 

Projektien seurannan, raportoinnin ja jälkilaskennan kehittäminen 

 

Tehokkuus, taloudellisuus ja kilpailukyky 
 Yrityksen toiminnan tehokkuuden parantaminen 

 Kannattavuuden parantaminen on keskeisintä 

 Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen isoja toimijoita vastaan Tämä 

    tarkoittaa osaavien, kielitaitoisten ja kansanvälistä kokemusta omaavien  

    henkilöiden rekrytointia.   

 



 

B. PK –yritysten oman näkemykset yrityksiensä kehittämiseksi 

B 2     PK –yritysten omat näkemykset  

           toimintansa kehittämiseksi (jatkuu)                   

       Toimintavälineiden ja toimintatapojen kehittäminen 

 Kaluston monipuolistaminen ja uusiminen 

 Koneohjauksen kehittäminen 

  

Toiminnan laajentaminen, yhteistyön lisääminen ja kansainvälistyminen 

 Erikoistuminen ja toiminnan monipuolistaminen, pelkkä  

    maarakentaminen ei kannata 

 Yrityskoon kasvattaminen ja/tai verkottuminen, jotta voidaan pääurakoitsijana 

    toteuttaa isompia kokonaisurakoita 

 Toiminnan laajentaminen alueellisesti ja toiminnallisesti 

 Halua ja tarvetta yhteistyöhön on. Haetaan koko ajan uusia yhteistyökumppaneita 

 Kansainvälistyminen on keskeinen tavoite monella PK -yrityksellä 

 

Tietojärjestelmien kehittäminen 

 Uusi selainpohjainen järjestelmä PK –yritysten välille, jotta yritykset voivat kertoa 

     toisilleen vapaana olevasta kapasiteetistaan (esim. kuljetus- ja konekalusto) 

 Otetaan käyttöön reaaliaikainen sähköinen työmaapäiväkirja. 



 

C. Eri tilaajaryhmien esittämät kehittämistarpeet 

C 1/1   Valtiohallinnon organisaatioiden esittämät  

           kehittämistarpeet  

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY keskukset sekä Liikenneviraston 

Radanpitoyksikkö esittivät PK –yritysten toimintaan seuraavia kehittämistarpeita: 

 

Sähköinen toimintamalli  
 Sähköisen toimintamallin ”ajaminen” pääurakoitsijalle ja aliurakoitsijalle 

 Yhteistyö ja kanssakäyminen tehostuu mobiiliteknologian myötä( tilaaja – 

   urakoitsija, pääurakoitsija –  aliurakoitsija, urakoitsija –asiakas / tiellä liikkuja)  

 

Uusia yhteistyökäytäntöjä 
 Yhteisiä ideapalavereita, johon osallistuu tilaajan ja PK –yrittäjien edustajia 

 Valtakunnallisia keskustelu- ja palautetilaisuuksia 

 

PK –yritysten yhteistyön lisääminen ja kehittäminen 

 Työyhteenliittymien muodostaminen  



 

C. Eri tilaajaryhmien esittämät kehittämistarpeet 

C 1/2   Valtiohallinnon organisaatioiden esittämät  

         kehittämistarpeet (jatkuu) 

 

Riskien kantokyky 

 Riskien kantokyky ja hallinnan kehittäminen kunnossapidon urakoissa pitäisi  

    tehdä yhdessä tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa 

 

Turvallisuusvaatimukset 

 Radan turvallisuusvaatimusten tarkoituksenmukaisuutta pitäisi arvioida 

    yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ottaen huomioon radan  

    tärkeyden/vaativuuden. 

 

Osaamisen kehittäminen  

 Tienpidon perusosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 

  Laatuosaamisen kehittäminen (laatusuunnitelmien teko, laadun varmistaminen 

    ja dokumentointi) 

 Tietotekniikkaosaamisen kehittäminen  



 

C. Eri tilaajaryhmien esittämät kehittämistarpeet 

C 2/1 Kuntaorganisaatioiden esittämät kehittämistarpeet 

Kunnat ja kaupungit (23 kpl)  esittivät PK –yritysten toimintaan seuraavia kehittämistarpeita: 

Yhteistyön lisääminen ja työyhteenliittymien perustaminen 

 Paikalliset yritykset voisivat tehdä enemmän yhteistyötä esim. tuurata toisia  

    sairastapauksissa ja konerikoissa 

 Pienet yritykset voisivat perustaa työyhteenliittymiä, se luo mahdollisuuden 

    päästä suurempiin urakoihin sekä kehittää ja laajentaa toimintaa.  

 

Tarjousten tekemisessä ja asiakirjojen laadinnassa ongelmia  

 Olisi hyvä olla yritys, jolta PK –yritykset voivat ostaa tarjous- ja  

    sopimusasiakirjoihin liittyviä palveluita 

 Koulutuspalveluiden tarjoaminen PK -yrityksille 

 

Toiminnan sähköistämiseen liittyvät haasteet 
 Uusi tekniikka tuo paljon haasteita PK –yrittäjille. Sähköinen  

    tarjoustoimintaprosessi, paikkatiedon kerääminen ja dokumentointi hoito- ja 

    ylläpitotöissä, tietomallien käyttö rakentamisessa sekä konetyö. Kaluston 

     uusiminen nykyaikaiseksi on tärkeää 

  

 Asiakaspalvelua tulisi parantaa 



 

C. Eri tilaajaryhmien esittämät kehittämistarpeet 

C 2/2 Kuntaorganisaatioiden esittämät kehittämistarpeet 

         (jatkuu) 

Lainsäädännön tuntemus ja julkisen hankintamenettelyn vaatimukset 
Työhön liittyvien lakien tuntemisessa (esim. työturvallisuuslaki) ja  

   soveltamisessa  puutteita 

 Infra ry:n pitäisi tuoda koulutuksissaan enemmän esiin julkisen 

    hankintamenettelyn vaatimuksia 

 

Perinteisessä ammattiosaamisessa puutteita 
 ”Näin on tehty ennenkin” -asenne pitää hylätä 

 

Tietohallintaosaamista tulisi parantaa  

 

Yritysten laatujärjestelmät kuntoon 

 

Alalle kaivataan uusia, nuoria yrittäjiä 

 

Kunnan edustajien ja yrittäjien vuoropuhelua ja yhteistapaamisia tulisi lisätä 
 Tapaamiset säännöllisiksi 



 

C. Eri tilaajaryhmien esittämät kehittämistarpeet 

C 3 Teollisuusyritysten esittämät kehittämistarpeet 

Teollisuusyritykset (3 kpl: SSAB Raahe, Stora Enso Oulu ja Outokumpu Tornio) sekä 

kaivosyritykset  (4 kpl: Talvivaara Sotkamo, Laivakangas Raahe, Kevitsa Sodankylä ja Agnico Eagle 

Kittilä) esittivät PK –yritysten toimintaan seuraavia kehittämistarpeita: 

 

Kunnossapito-saamisen lisääminen ja osaamisalueen laajentaminen 

 

Kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan kehittäminen 

 Työn valvonnan tehostaminen sekä systemaattisen raportoinnin ja  

     kustannusseurannan lisääminen ja kehittäminen 

  Yrityskoon kasvattaminen (riittävät henkilöresurssit >10 hlöä, kalustoresurssit  

     sekä osaaminen)  

 

Yhteistyön lisääminen paikallisten PK –yrityksien välillä 

 Yhteisyritysten perustaminen   

 Katto-organisaatiot eri toimintoihin ( yhteinen markkinointiportaali) 

 



 

D. Alustavat kehittämisalueet 

D 1  Ehdotus PK –yritysten kehittämisalueista  

           ja niihin liittyvistä toimenpiteistä 

1.Yrityksen johtaminen ja toiminnan organisointi 
 Pitkän tähtäyksen suunnittelu ( tarkastelujakso 3-5 vuotta) 

 Yrityksen toimintaperiaatteiden kehittäminen ja määrittäminen  

     tarkastelujaksolla kuten 

 Verkottuminen ja yhteistyö muiden PK –yrittäjien kanssa 

 Toiminnan laajentaminen alueellisesti ja toiminnallisesti 

 Kansainvälistyminen 

 Nuorten henkilöiden rekrytointi yritykseen 

 Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvät toimenpiteet 

T&K -toiminta 

 Koulutuksen painopistealueiden määrittäminen 

 

2.Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta 

 Johtamisen ja taloushallinnan kehittäminen  

1- vuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen 

 Yrityksen talouden seurannan organisointi ja raportointi 

 Kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen liittyvät analyysit ja  

    toimenpiteet 

 Raporttien ja analyysien sekä toimenpiteiden käsittely  

    johtoryhmässä  

 



 

D. Alustavat kehittämisalueet 

3.Projektien suunnittelu, hallinta ja seuranta 
 Tarjoustoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen panostaminen    

 Projektin työnsuunnittelu ja resurssointi, johtaminen ja valvonta  

 Talouden seuranta, korjaavat toimenpiteet 

 Projektien jälkilaskennan kehittäminen 

 Projektinaikainen yhteistyö tilaajaan, yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin 

 Laadun seuranta ja raportointi  

 Tilaaja- ja asiakaspalautteet ja niiden käsittely 

 

4.Sähköinen toimintamalli  
 Suunnitelma sähköisen toimintamalliin siirtymiseen liittyvistä  

    toimenpiteistä ja aikataulusta sopiminen 

 liiketoiminnassa (tarjoustoiminnasta työn toteutukseen sekä  yhteydenpidossa  

   tilaajaan, yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin) 

 taloushallinnassa ja seurannassa 

 johtamisessa ja viestinnässä 

 markkinoinnissa 

 ATK –koulutus ja mobiiliteknologia 

 Konekaluston ja uusiminen 

 Tietojärjestelmien ja mobiiliteknologiaan liittyvät hankinnat 

 

 

D 2     Ehdotus PK –yritysten kehittämisalueista  

           ja niihin liittyvistä toimenpiteistä (jatkuu) 



 

D. Alustavat kehittämisalueet 

5.Osaamisen kehittäminen yrityksessä 
 Osaamisen kehittämisen painopistealueet ja panostukset määritetään  

   yrityksen vuotuisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 

 Henkilöstön osaamispuutteiden ja -tarpeiden määrittäminen  

   (kehittämiskeskustelut käyttöön) 

 Osaamisen ongelma-alueiden kartoittaminen ja määrittäminen varsinaisessa 

    liiketoiminnassa mm. tilaajia haastattelemalla ( esim. työturvallisuusasiat) 

 Koulutuksen järjestäminen ja muista korjaavista toimenpiteistä sopiminen 

 

6.PK –yritysten yhteistyö ja verkottuminen 
 Suunnitelma yhteistyöstä ja verkottumisesta muiden PK –yritysten kanssa 

. Erilaisia yhteistyön organisointimuotoja ovat 

 Yhteisyritykset 

 Työyhteenliittymät 

 Yhteistyö voi koskea myös joitakin osatoimintoja kuten markkinointia  ja  

    koneresursseja (yhteiset markkina- ja resurssiportaalit) sekä erilaisia ”tuurauksia” 

 Tarvitaan koulutusta ja opastusta eri yhteistyömuotojen  

    toimintaperiaatteista, sisällöstä ja vaatimuksista.  

D 3     Ehdotus PK –yritysten kehittämisalueista  

           ja niihin liittyvistä toimenpiteistä (jatkuu) 



 

D. Alustavat kehittämisalueet 

 7. Yrityksen työhyvinvointi ja siihen liittyvät toimenpiteet  
 Työhyvinvointitutkimukset määrävälein 

 Työhyvinvointia parantavien toimenpiteiden määrittäminen ja  

    käyttöönotto 

 

8. Säännölliset yhteistyöpalaverit  
 Eri tilaajaryhmien ja PK –yrittäjien välillä; käsiteltäviä asioista mm. 

 riskien jako, palautteet, uudet toimintamallit, tilaajan tuleva toiminta jne.   

 Pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden (PK –yrittäjät) välillä;  käsiteltäviä  

    asioita mm.  

 riskien jako, työnjakokysymykset, palautteet, sanktiot jne. 

 

9 . Hankinta- ja tarjouspalveluiden osto  

 Alan konsulttitoimistot 

 Suomen Yrittäjien hankinta - asiamiesverkosto 

 

10. Kansainvälistyminen 
 Lähialueen markkinat  

 Kansainvälistymisen haasteet (mm. lainsäädäntö, kielitaito) 

 Yhteistyö ja verkottuminen 

D 4     Ehdotus PK –yritysten kehittämisalueista  

           ja niihin liittyvistä toimenpiteistä (jatkuu) 


