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JOHDANTO
Sysmän kunnanhallitus pyysi tarjousta pienyrittäjien verkosto -hankkeen
pienyrittäjien verkosto-pilotti projektista. Tarjouspyynnön arvo oli 10 000
€ alv. 0 %. Kiinteään hintaan on sisällytettävä kaikki mahdolliset
kulukorvaukset. Hankkeen kestoksi oli rajattu 1.10.2017 - 31.12.2018.
Tarjouksessa oli ilmoitettava tarjottavien konsulttipäivien lukumäärä
kokonaisina päivinä. Alin mahdollinen tarjottavien konsulttipäivien
lukumäärä oli 10 ja ylin 20. Tarjous sisälsi 16 konsulttipäivää
Projektin keskeisiä tehtäviä olivat:
 Toimialan,

jolta

pilotti

toteutetaan

valitseminen.

(valittiin

rakentaminen)
 Yrittäjäverkoston kokoaminen
 Verkoston

yhteinen

toimintatapa

sekä

yhteisten

tarjousten

jättäminen
 Muut hankehakemuksessa verkostopilottiin kuuluvat tehtävät
 Pienyrittäjien verkosto on oltava toteutettavissa ja ylläpidettävissä
hankkeen jälkeen maaseutukunnan rajallisilla taloudellisilla sekä
henkilöresursseilla
Sysmän kunta haluaa erottua tavanomaisesta maaseutukunnasta, joten
toivottiin rohkeaa ja erilaista, mutta Sysmän kunnan profiiliin sopivaa
tarjousta.
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2.1 Taustatiedot

Sysmän kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä turvaa
kuntalaisille laajat lähipalvelut. Sysmässä on asukaslukuun nähden
kattavat julkiset sekä yksityiset palvelut. Sysmässä on paljon vapaaajanasutusta, missä on iso ostovoimapotentiaali. Sysmän kunnassa ollaan
ottamassa

käyttöön

omaa

paikallisvaluuttaa.

Elinvoimatyöhön

on

panostettu. Sysmä on monessa asiassa maakunnassa edelläkävijä.
Sysmää myös arvostellaan siitä, että se ei tee kuten muut ja menestyy
muita paremmin. Sysmässä on maakunnan alin kunnallisveroprosentti.
Sysmään on vaikea saada työvoimaa sekä muuttajia ja asukasluku
vähenee. Asuminen on edullista. Iso kaupunki (Lahti) on 70km päässä,
mikä on liian kaukana runsaaseen pendelöintiin. Työpaikkoja tarvittaisiin
lisää. Kunnalla on vakavaraisen emäpitäjän imago, mutta viime aikoina
on ilmennyt myös sisäisiä ristiriitoja. (Sysmän kunta)
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Rajaus
Toimialaksi, jolta pilotti toteutettiin, valittiin rakentaminen. Todettakoon,
että suunnittelun ja hankintojen ohjaamisen merkittävyys nousi projektin
aikana esille. Yrityksiä saatiin kohtalaisesti mukaan hankkeeseen.
Hankkeessa syntyneet toimintatavat voidaan laajentaa koskemaan
laajemmin verkostoitumista kunnan alueella.

Aikataulu
Hankkeen

aikataulu

ja

konsultointipäivien

sisältö

hyväksyttiin

aloituspalaverissa 30.10.2017.

Kuvio 1 Aikataulu
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4.1 Yrittäjäverkoston kokoaminen
Verkoston kokoamista suoritettiin marras-joulukuussa 2017. Hankkeesta
tiedotettiin sähköpostien välitykselle sekä kerrottiin avoimesti yhteisissä
tilaisuuksissa,
Varsinainen

muun

muassa

kokoaminen

yrittäjien

tapahtui

joulukahvitilaisuudessa.

kontaktointien,

tapaamisten

ja

neuvottelujen avulla. Verkoston kasaaminen oli suhteellisen haasteellista,
sillä yrittäjien arki on täynnä työtä ja ylimääräistä aikaa ei ole liikaa.
Motivoinnin, kannustuksen ja innostuksen sekä hyötyjen kautta kuitenkin
saimme löydettyä varsin hyvin aikaa haastatteluille. Yrittäjät ymmärsivät
varsin hyvin verkostoitumisen merkityksen. Koonti vaiheessa nousikin
varsin selkeästi esille, että sysmäläiset yritykset ovat varsin voimakkaasti
verkostoituneet keskenään. Toki verkostoihin liittyy myös naapurikuntien
yrityksiä. Asetimme yhdessä asiakaslähtöisen tavoitteen.

4.2 Verkoston yhteinen toimintatapa sekä yhteisten tarjousten jättäminen
Aikataulullisesti haasteellisin vaihe oli rakentaa verkostoille yhteiset
toimintatavat ja jättää yhteinen tarjous. Todetaan heti alkuun, että
sellaista kohdetta ei aikataulun puitteissa löytynyt, josta yrittäjät olisivat
nopeasti voineet jättää yhteisen tarjouksen. Toki kokonaisuutteen katsoen
tarjouksen jättäminen tässä vaiheessa ei olisi ollut järkevää.
Luotujen toimintamallien kautta saatiin toimintatapa, joka mahdollistaa
löytää yhteisen kohteen kunnan hankinnoista. Tämän mahdollisen
kohteen

voisivat

paikalliset

yritykset

tulevaisuudessa

yhdessä

järjestäytymällä tarjota. Projektin tutkimusten mukaisesti tämä vaatii
joko vahvan ja vastuullisen veturiyrityksen tai hankintojen pilkkomisen
Sysmän kunnassa riittävän järkeviin ja selkeisiin kokonaisuuksiin.
Jälkimmäinen

toimintatapa

on

saatujen

haastattelujen

perusteella

toivottu.
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Toimintavoista, pelisäännöistä, vastuista ja velvollisuuksista, jokin verran
myös viestinnästä ja hallinnoista saatiin rakentavasti keskusteltua ja
toimintamalleja mallinnettua. Sysmässä on monia toimivia ja kehittyviä
verkostoja sekä tahtotilaa tehdä yhteinen tarjous, kun aika on sille kypsy.
Aikataulun ja resurssien puitteissa saatiin kartoitettua mitä kukin
hankkeeseen liittyvä yritys tekee. Pilotti tarjouksia ei aikataulun
puitteissa tehty.
Ylläpito raportin lopussa esitetylle toimintatavalle on selkeätä ja
toteutettavissa rajallisten henkilö- ja talousresurssien puitteissa.

4.3 Projektin päättäminen
Pienyrittäjien verkosto on toteutettavissa ja ylläpidettävissä hankkeen
jälkeen

maaseutukunnan

rajallisilla

taloudellisilla

sekä

henkilöresursseilla. Projekti loppuraportti voidaan luovuttaa.
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Verkostojen kehittäminen
Verkostojen kehittäminen jaettiin kolmeen vaiheeseen. Työ toteutettiin
jalkautumalla yrityksiin sekä tekemällä teemahaastatteluja sähköpostin
avulla. Keskustelujen sisällöt ovat luottamuksellista ja yrityssalaisuuden
alaisia tietoja. Tässä raportissa on esitetty kooste erityisesti hankkeeseen
liittyvistä

aiheista.

Yksityiskohtaiset

tiedot

on

jätetty

raportin

ulkopuolelle.

5.1 Vaihe 1
5.1.1 Yrityksen verkostokonsepti

Määritettiin verkostot, joissa hankkeeseen mukaan ilmoittautuneet
yritykset ja niiden kumppanit toimivat sekä selkeytettiin niiden tehtävät.
Määritettiin

yritysten

yhteistyökumppanien
yhteistyön

omat

ydinosaamiset

osaamisalueet.

tavoitteista

sekä

ja

sitä

Muodostettiin

tarvittavasta

vahvistavat
näkemykset

osaamisesta

ja

yhteistyökumppaneista. Lisäksi yritykset saivat kirjoittaa vapaasti omia
ajatuksiaan, joista sitten myöhemmin kasattiin ideat yhteen.

5.1.2 Yrityksen verkostorooli

Määritettiin roolit, joissa yritykset toimivat eri verkostoissa: veturiyritys,
vahva päämies, erikoisosaaja, perustoimija. Arvioitiin missä rooleissa
yritykset ovat vahvimmillaan ja millaisia uusia strategialinjauksia ja
kehityssuunnitelmia olisi tarpeen tehdä.
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5.1.3 Yrityksen verkostoportfolio

Haastattelujen avulla tehtiin arvioita yrityksen ja verkoston tavoitteiden
yhdensuuntaisuudesta. Haastattelujen perusteella käytiin läpi, minkä
kumppanin kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan voimakkaammin,
minkä

kanssa

panostukset

pidetään

ennallaan

ja

minkä

kanssa

mahdollisesti luovutaan yhteistyöstä. Ennen uuden yhteisen projektin
aloittamista on edellä mainituista asioista syytä tehdä harkittu pohdinta
ja päätös.

5.1.4 Verkostokumppanien arviointi ja verkoston kokoonpano

Kumppanuussuhteen mahdollisuuksia, kehitystarpeita ja uhkia arvioitiin.
Myös

keskusteluiden

avulla

arvioitiin

potentiaalisten

verkostokumppanien kykyjä ja haluja panostaa yhteistyöhön. Verkostojen
rakenteet, kokoonpanot ja tehtävän jaot kuvattiin nykyisten jo toimivien
verkostojen näkökulmasta. Lisää aiheesta kappaleessa 8.

5.2 Vaihe 2
5.2.1 Verkostostrategia
Keskustelujen ja teemahaastattelujen avulla tunnistettiin verkostojen
kilpailuedut ja hahmotettiin verkostolle yhteistä visiota. Verkostostrategia
on laaja työ ja olisi oleellista muodostaa vielä selkeämpi verkostoyritysten
yhteinen näkemys verkoston tavoitteista, sisäisistä pidemmän aikavälin
kehittämiskohteista, sekä sopia toiminnan mittareista. Tähän sopiva
työkalua olisi yritysryhmähanke.
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5.2.2 Verkoston organisoitumismalli
Kun

yritykset

mahdollisesti

hankintatilaisuuksien

avulla

löytävät

itselleen sopivan yhteisen hankkeen on heidän päätettävä siitä, miten
verkoston toiminta ja kehitys organisoidaan ja miten sitä ohjataan.
Hankintatilaisuuksista on kerrottu lisää raportin tuloksissa. Luonnollisin
malli on vahva veturiyritysjohtoinen malli. Lisäksi pitää sopia siitä, mille
toiminnan osa-alueille yhteistyö ja toiminnan kehittäminen ulotetaan.
Lisää aiheesta kappaleessa 8.

5.3 Vaihe 3
Kolmannessa vaiheessa kuvattiin verkoston rakenne, toimintatavat ja
yhdessä sovitut pelisäännöt. Pelisääntökeskustelujen avulla tavoitteena
oli

tietoisuuden

herääminen

mahdollisuudesta

oikeanlaisten

ja

syntyminen

partnerien

verkostoitumisen

etsiminen

keskinäisen

luottamuksen ja yhteisen tietämysperustan luominen verkostoyhteistyön
organisoiminen

mahdollisten

täydentävien

resurssien

hankkiminen

aktiivinen yhteistoiminta. Osana tätä vaihetta toteutettiin osallistumalla
Simolan

pihapäiville,

jotta

saimme

yrittäjät

saman

katon

alle

positiivisesti.
Pelisäännöt ovat yhteistoiminnan selkäranka, jossa olisi aina oltava
sovittuna toimijoiden vastuut, velvoitteet ja oikeudet. Lisää aiheesta
kappaleessa 8.

5.4 Verkostojen turvallisuus
Verkostotasolla turvallisuusriskien hallinta edellyttää huomattavasti
enemmän aktiivisuutta kuin perinteisessä tuotannossa. Sopijaosapuolia
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on monta ja yksittäisten asioiden osalta tiedonkulku muodostuu
kriittiseksi. Verkoston yrityksille luovutettiin projektin aikana kasattu
tiivistys verkostojen turvallisuuteen liittyen. Aineistoon on tärkeä
perehtyä

varsin

tarkasti

ennen

ensimmäisen

yhteisen

tarjouksen

jättämistä. Turvallisuusasioiden vastuut ja kustannukset on oltava hyvin
sovittuja ennen tarjouksen jättämistä.

5.5 Turvallisuusriskien hallinta verkostotyössä
Seuraavassa on käsitelty muutamia verkostotyön piirteitä, joilla on
turvallisuusvaikutuksia. Turvallisuus aineistoon on käytetty lähteenä
Kehittyvä yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen
lähteenä teosta.
Koordinoimattomuus
Alihankkijan
työpaikalla

ja
voi

päämiehen
lisätä

toimien

yhteensopimattomuus

turvallisuusriskejä.

Koordinoimaton

samalla
kahden

toisiinsa sopimattoman työtehtävän yhtäaikainen toteutus voi olla
esimerkkinä

tästä.

verkostomaisessa

Ajankohtariippuvaiset
yhteistoiminnassa.

vaaratekijät

(Kehittyvä

korostuvat

yritysverkosto

Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)

Vieraita työntekijöitä työpaikalla
Työpaikan

ulkopuoliset

henkilöt

(verkoston

osa-aikaisesti

yhteiset

työntekijät) aiheuttavat yleisesti turvallisuusriskejä liikkuessaan yksin
työpaikalla. Eksyminen väärille alueille tai prosessiin liittyvät riskit, joita
ei voi suoraan havaita, ovat alentamassa turvallisuustasoa. (Kehittyvä
yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)
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Alihankintasuhteen laatu
Alihankintasuhteen

laatu

vaikuttaa

merkittävästi

yhteistoiminnan

tasoon. Erityisiä ongelmia on raportoitu alihankkijoiden ja päähankkijan
välisistä turvallisuusongelmista niiltä työpaikoilta, joissa tehdään tietty
tehtävä nopeasti tiukassa aikataulussa käyttämällä runsaasti työpaikan
ulkopuolelta tulevaa työvoimaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi
prosessilaitosten seisokit. Seisokin kesto on määritelty ennakkoon ja
seisokin

aikaisten huoltotehtävien suorittamiseen osallistuu monia

ihmisiä, joiden paikallis- ja prosessituntemus on huonoa. (Kehittyvä
yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)

Toimittajien rooli on olla työvoimaresurssi tai pienen osatehtävän
toteuttaja,
yhteyksiä.

eikä päämiehen
Seisokin

organisaatioon

tehtävien

muodostu kovin suoria

toteutus

on

kuitenkin

suurta

yhteistoiminnallisuutta vaativaa. Prosessiympäristössä on lisäksi usein
poikkeuksellisen

vaarallisia

kohteita,

joiden

käsittely

edellyttää

erikoistietoja. (Kehittyvä yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn
ja osaamisen lähteenä)

Vastaava

alihankkijasuhde

voi

olla

voimakkaasti

kilpailutetuilla

tavarantoimittajilla, jotka vaihtuvat usein ja joiden prosessituntemus jää
siitä syystä hyvin vajavaiseksi. Lisäksi tiukasti hinnoitellut työt eivät
anna

tilaa

perehtyä

työpaikalla

mihinkään

työtehtävän

kannalta

ylimääräiseen, jollaiseksi turvallisuusohjeet valitettavan usein mielletään.
Korkeammilla yhteistoiminnan tasoilla tilanne on helpompi hallita.
(Kehittyvä yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen
lähteenä)
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Partnerisuhteessa olevat

yritykset ovat

jatkuvassa yhteydessä,

ja

turvallisuusriskien hallinta voi muodostua osaksi normaalia toimintaa tai
painottua isomman yrityksen, yleensä päämiehen, toimintatapoihin ja
mahdollisiin

turvallisuussertifikaattivaatimuksiin.

(Kehittyvä

yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)

Monta ”päällikköä”, ei päälliköitä
Verkostotyötä

tekevä

henkilö

vastuuhenkilön

voi

olla

samanaikaisesti

toiminta-alueella.

Oman

usean

eri

yrityksensä

turvallisuuskulttuurin ja vaatimusten lisäksi hän voi joutua toimimaan
vieraassa turvallisuuskulttuurissa, jonka ristiriidat oman kulttuurin
kanssa voivat aiheuttaa uusia riskejä.
Jos saman päämiehen toimintaan liittyy verkostohenkilöitä useista eri
organisaatioista,

verkostohenkilöiden työ voi aiheuttaa riskejä eri

alihankkijoiden kesken.

Verkostohenkilöt ovat kuitenkin usein varsin

yksin toteuttamassa tehtäväänsä. Se merkitsee myös sitä, että oman
organisaation toimintamuodot eivät ole käytössä. Monen päällikön lisäksi
osalla henkilöistä ei ole päälliköitä ollenkaan, mikä saattaa aiheuttaa
vaikeasti

hallittavia

tilanteita.

(Kehittyvä

yritysverkosto

Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)

Työpaikan turvallisuusrakenteiden ulkopuolella
Verkostohenkilön

tehtävä

turvallisuusrakenteiden

voi

ulkopuolella.

olla

päämiehen

Verkostohenkilöltä

omien
voi

jäädä

saamatta olennaisia tietoja työpaikan turvallisuudesta ja riskeistä, koska
niitä jaettaessa ei välttämättä ole huomioitu muita kuin yrityksen omia
työntekijöitä. (Kehittyvä yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn
ja osaamisen lähteenä)
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Tiimityön rapautuminen
Toimimaton

tiimiorganisaatio

yhdessä

verkostotoiminnan

kanssa

muodostaa riskin, joka verkostohenkilön pitäisi kyetä tunnistamaan. Jos
verkostopäämiehen tiimin
ajelehtiessa,

on

oma turvallisuustaso järkkyy toiminnan

selvää,

että

verkostohenkilölle

vaikutus

on

samansuuntainen. Harvoin yrityksessä käyvä verkostohenkilö joutuu
kuitenkin itse määrittelemään oman turvallisuutensa. Turvallisuus ei voi
riippua muiden tiimiläisten yhteistoiminnan puutteista. (Kehittyvä
yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)

Työilmapiiri
Verkostohenkilön toiminnan kannalta on oleellista, että työilmapiiri on
yhteistoiminnalle

myönteinen.

Monessa

tapauksessa

yhteistyön

lisääminen on toteutettu ulkoistamalla joitakin aiemmin päämiehen
omien työntekijöiden tekemiä tehtäviä.
Jos

ulkoistamisprosessi

on

aiheuttanut

ristiriitoja

henkilöstön

ja

päämiehen yrityksen välillä, voi olla mahdollista, että verkostotyöntekijä
kohtaa

vastahakoisen

minimaalisesti.

ilmapiirin,

(Kehittyvä

joka

antaa

yritysverkosto

informaatiota

vain

Toimittajaverkostot

kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)

Osallistuminen yhteisen työpaikan kehittämiseen
Verkostohenkilön osallistuminen työpaikan kehittämiseen pitäisi olla
varmistettua ainakin tiedon siirron tasolla. Uudet työmenetelmät ja
välineet

saattavat

vaikuttaa

suoraan

yrityksessä

työtä

tekevän

ulkopuolisen henkilön turvallisuuteen. Verkostohenkilön olisi syytä tuntea
työpaikan kehittämisen toimintatavat ja seurata niitä säännöllisesti.
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(Kehittyvä yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen
lähteenä)

Tietämättömyys verkostotyön aiheuttamista turvallisuustekijöistä
Verkostotyöhön liittyvät riskit pitäisi selvittää aika ajoin tilanteiden ja
yritysten muuttuessa. Mukaan tulevat uudet partnerit tuovat tullessaan
riskejä, jotka on syytä selvittää sekä vanhoille että uusille työntekijöille.
(Kehittyvä yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen
lähteenä)
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Irrallisuus työsuojeluorganisaatioista
Verkostotyöntekijät pitäisi kytkeä päähankkijan työsuojeluorganisaation
toimintaan niin, että tiedossa olevat uudet ohjeet ja riskit voidaan siirtää
suoraan myös kaikkien verkostotyöntekijöiden tietoon. Jos työpaikka
soveltaa verkostoitumista, oma organisaatio ei voi olla huomioimatta sitä
toimintatapaa

kaikissa

päätöksissään.

(Kehittyvä

yritysverkosto

Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä)

Verkostotyöntekijän omaan turvallisuuteen vaikuttavat tekijät:
Päämiesyrityksen tuotantoprosessiin liittyvä
monia

yksityiskohtia,

joiden

alihankintatyö

huomioonottaminen

on

sisältää
tärkeää

alihankkijoiden verkostohenkilöiden turvallisuuden varmistamisessa.
Verkostopäämiehen on järjestettävä yrityksen tiloissa työskenteleville
yhteistyökumppaneille oman henkilökunnan tasoa vastaavaa opastusta.
(Kehittyvä yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen
lähteenä)
Opastettavia asioita ovat esimerkiksi:
vieraiden työkalujen käyttö.
sisäinen liikenne ja kuljetukset, esimerkiksi trukin käyttö.
työprosessin vaarat, jotka esiintyvät yhteistyöhön kuuluvilla työpaikoilla,
mutta myös niiden ulkopuolella.
yhteistyö monen eri yrityksen tuotannon kanssa edellyttää perehtymistä
kaikkien ko. työpaikkojen turvallisuusohjeisiin ja järjestelmiin.
henkilösuojainten saatavuus ja käyttö.
toiminta onnettomuustilanteissa.
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Tarvittavat toimenpiteet ja varmistukset kun järjestetään verkoston
sisäistä tuotannollista yhteistoimintaa, voidaan varmistukseen käyttää
muutamia yleisiä toimintaperiaatteita.
Seuraavassa on esitetty niitä asioita, joiden sopiminen yhteistyön
aloituksessa on välttämätöntä eri osapuolten turvallisuuden takaamiseksi
yhteisellä työpaikalla.
1. Varmistetaan yhteistyön toimintatavat, organisointi ja johdon
sitoutuminen

turvallisuusohjeisiin

sekä

alihankkija-

että

päähankkijayrityksessä,
2. varmistetaan yhteisen tehtävän tiimiorganisaation toimintamuodot
ja turvallisuusperiaatteet ja tila,
3. varmistetaan tehtävän vaatima koulutus ja ohjeet,
4. valitaan yhteistyötehtävään riittävän ammattitaitoinen henkilöstö,
5. tehdään tarvittavat turvallisuushankinnat ja tarkastukset myös
alihankkijan verkostohenkilöille,
6. laaditaan

työympäristöön

liittyvät

säännöt,

ohjeet

ja

työsuunnitelmat ja perehdytetään kaikki työntekijät niihin,
7. varmistetaan turvallisuustiedon kulku sekä alihankkijan että
päämiehen organisaatiossa,
8. tunnistetaan uusissa työympäristöissä esiintyvät turvallisuusriskit,
valmistaudutaan poikkeustilanteisiin ja
9. varmistetaan tapaturma- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi sekä
päämiehen

että

alihankkijan

organisaatiolle.

(Kehittyvä

yritysverkosto Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen
lähteenä)
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Yhteystiedot
6.1 Projektin yhteyshenkilöt
 Projektin vetäjä Juri Nieminen, Johtava konsultti, puh. 044 978 4124
juri.nieminen@kuntavelho.fi
 Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, puh. 044 713 4504, marketta.kitkiojoki@sysma.fi
 Suunnittelupäällikkö Merja Simola, puh. 044 713 4507, merja.simola@sysma.fi
 FID Engineering Oy Pekka Huikko, puh. 041 505 7107, pekka.huikko@outlook.com,
www.fid.fi
 Hallituksen puheenjohtaja Mika Järvinen, 0447134579 mika.jarvinen@sysma.fi
 Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Mia Kärkkäinen 0400858596 mia.karkkainen@sysma.fi

6.2 Osallistuneet yritykset
Seuraavat yritykset ilmoittautuivat osallisiksi projektiin. Osa osallistui
varsin aktiivisesti, osa vähemmän aktiivisesti.
Rakennus Allu
Sysmän Sähköpalvelu Oy
Mesura Oy
Vesan Rakennus Maalaus Oy
Rakennuspalvelu Tarvaala Oy
LVI Eetu Rajavuori Oy
K-Rauta Sysmä
Maanrakennus Palvanen Oy
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6.3 Suunnittelijat
Projektin aikana listattiin hankkeen aiheeseen kuuluvia suunnittelijoita.
Listauksen tarve nousi esiin teemahaastattelujen avulla. Huomioitavaa
on, että tunnistettiin selkeä tarve paikallisille suunnittelijoille.
6.3.1 Vastaavia työnjohtajia/pääsuunnittelijoita
•

Asikainen Jaakko 040 8216620 jaakko.asikainen@tjt-rakenne.fi

•

Blinnikka Sami 0400 351536

•

Hartonen Marko 0400 877714 rakennuspalvelu.hartonen@gmail.com

•

Leppänen Mika 040 5154685 mika.leppanen@kraoy.net

•

Oksanen Raimo 040 5400820 raimo.oksanen@phnet.fi

•

Pylkkänen Markku 040 7419174 markku.pylkkanen@gmail.com

•

Rikkonen Reijo 040 6752725 reijo.rikkonen@saunalahti.fi

•

Salminen Juha 050 9116736 paksujussi@gmail.com

•

Sinisalo Pasi 044 2650977 pasi.sinisalo@mesura.fi

•

Suontama Olli 0500 202242 olli.suontama@phnet.fi

•

Tuukkanen Tuomo 044 5505351 tuomo.tuukkanen@phnet.fi

•

Vettenranta Teemu 040 1428882 teemu.vettenranta@rakennustarvaala.fi

6.3.2 KVV- ja IV-työnjohtajia
•

Ala-Hemmilä Jarmo 040 8286094

•

Aroalho Tomi 03 7171357 lvi-aroalho@phnet.fi

•

Kämppi Heidi 0400 909681 heidi.kamppi@pertunmaanlvi.fi

•

Salonen Timo 050 5464807 timo.salonen@granlund.fi

•

Tikka Risto 0445897477 risto.tikka@lviala.fi
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6.3.3 Jätevesisuunnittelijoita
•

Junnila Raimo 044 5435453 raimo.junnila@luukku.com

•

Tikka Risto 044 5897477 risto.tikka@lviala.fi

•

Tuukkanen Tuomo 044 5505351 tuomo.tuukkanen@phnet.fi

K-Raudan remonttineuvonta 0306363738

Konsultointipäivien sisältö
Tässä luvussa on kuvattu lyhyesti, konsulttipäivien keskeisimmät sisällöt
päivittäin.

7.1 Konsultointipäivä 1
Esivalmistelut ja materiaalit.Tutustuminen, verkostoituminen.
Ohjusryhmän määrittäminen.
Aikataulutuksen hyväksyminen.
Suunnitelman hyväksyminen.
Kohderyhmän valinta.
Viestit yrittäjille Mia Kärkkäinen Y-yhdistys ja Merja Simolan kautta.
Suoran kontaktoinnin aloittaminen.

7.2 Konsultointipäivä 2
Viestintä yrityksiin, yritysten listaaminen, yritystapaamisten sopiminen.
Konsulttipäivien sisällön suunnittelu sekä verkoston kehittämisstrategian
valmistelu.
Tapaamisia sekä tapaamisten aikatauluttamista.
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7.3 Konsultointipäivä 3
Tapaamisia ja puhelin haastatteluja. Verkoston kokoaminen.
Muistiinpanojen kirjaaminen ja jäsentely.
Haastatteluissa nousseiden ideoiden työstäminen.
Paikallisia yrityksiä soitettu läpi.
Sähköpostin lähettäminen verkostohankkeeseen sitoutuneille yrityksille.
Verkostojen määrittäminen ja niiden keskeiset tehtävät.
Listattiin kaikki toimittajat ja yhteistyökumppanit.
Määriteltiin

yritysten

oma

ydinosaaminen

ja

sitä

vahvistavat

yhteistyökumppanien osaamisalueet.
Näkemysten hahmottamista yhteistyön tavoitteista sekä tarvittavasta
osaamisesta ja yhteistyökumppaneista.

7.4 Konsultointipäivä 4
Haastatteluita, verkostoitumista.
Koottiin ensimmäisten kysymysten vastaukset (ja muistutus jos ei
vastanneet sekä kysymykset 1 matkan varrella mukaan tulleisiin
yrityksiin).
Tehtiin visuaalinen kuvaus yritysten omista verkostorakenteista.
Muodostettiin ja lähetettiin seuraavat kysymykset.
Määritettiin roolit, joissa yritys toimii eri verkostoissa: veturiyritys, vahva
päämies, erikoisosaaja, perustoimija. Arviointia varten, missä rooleissa
yritys on vahvimmillaan ja millaisia uusia strategialinjauksia ja
kehityssuunnitelmia olisi tarpeen tehdä.
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7.5 Konsultointipäivä 5
Haastatteluita, verkostoitumista.
Koottiin toisten kysymysten vastaukset
Tehtiin visuaalinen kuvaus yritysten omista verkostorakenteista.

7.6 Konsultointipäivä 6
Haastatteluita, verkostoitumista.
Koottiin toisten kysymysten vastaukset.
Tehtiin niistä visuaalinen kuvaus yritysten omista verkostorakenteista.
Muodostettiin

ja

lähetettiin

seuraavat

kysymykset

sekä

tehtiin

analysointi.
Pyydettiin

arvioimaan

yrityksen

ja

verkoston

tavoitteiden

yhdensuuntaisuutta: minkä kumppanien kanssa tehtävään yhteistyöhön
yrityksessänne panostetaan voimakkaammin, minkä kanssa panostukset
pidetään ennallaan ja minkä kanssa mahdollisesti luovutaan yhteistyöstä

7.7 Konsultointipäivä 7
Haastatteluita, verkostoitumista.
Verkostojen turvallisuus materiaalin kasaaminen ja turvallisuus asioiden
korostamista. Toimitettiin sähköpostilla.
Koottiin kolmansien kysymysten vastaukset.
Muodostettiin

ja

lähetettiin

seuraavat

kysymykset:

Arvioikaa

kumppanuussuhteen mahdollisuuksia, kehitystarpeita ja uhkia. Arvioikaa
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potentiaalisten

verkostokumppanien

kykyä

ja

halua

panostaa

yhteistyöhön. Kuvatkaa verkoston rakenne, kokoonpano ja tehtävänjako.

Mietittiin miten verkoston toiminta ja kehitys organisoidaan ja miten sitä
ohjataan.
Sovittiin,

mille

toiminnan

osa-alueille

yhteistyö

ja

toiminnan

kehittäminen ulotetaan.

7.8 Konsultointipäivä 8
Haastatteluita, verkostoitumista.
Koottiin neljänsien kysymysten vastaukset.
Valmistauduttiin toiseen vaiheeseen.
Pyydettiin yrityksiä tunnistamaan verkoston kilpailuedut ja muodostettiin
verkostolle yhteinen visio.
Pyrittiin

luomaan

verkostoyritysten

yhteinen

näkemys

verkoston

tavoitteista, sisäisistä pidemmän aikavälin kehittämiskohteista.
Kartoitettiin toiminnalle alustavia mittareita.

7.9 Konsultointipäivä 9
Neuvottelut ja haastatteluita yritysten kanssa.
Hankintatapaamisen aikataulut ja sisällön suunnittelua.
Pysyvän toimintamallin tai –tavan luominen, jotta yrittäjät saavat
kunnalta tietoa tulevista investoinneista.
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7.10 Konsultointipäivä 10
Haastatteluita, verkostoitumista.
Koottiin edellisten kysymysten vastauksia.
Muodostettiin ja hahmoteltiin kokonaisuutta.
Laitettiin kutsut hankintapalaveriin.
Kartoitettiin Simolan pihapäivään osallistuvia yrityksiä.

7.11 Konsultointipäivä 11
Ensimmäinen hankitapalaveri, yritysten yhteinen tapaaminen.
Päätettiin esittää tätä jatkuvaksi toimintamalliksi. Osallistuja oli vain
Seppo Aarela ja Mika Tarvaala. Koettiin kuitenkin järkeväksi.
Päätettiin

kutsua

seuraava

kasaan

toukokuulle.

Käytiin

toimenpideohjelma ja investointilista lävitse. Toimenpiteet ja kohteet
löytyvät kunnan toimintasuunnitelman sivulla 68. Käytiin jokainen kohde
keskustellen läpi. Lisäksi esiin nousi, että yrittäjät haluavat tietoa /
aikataulua vuokra-asuntojen remontoinneista pikaisesti.
Keskusteltiin myös: voisiko luoda toimintamallin, kun vuokralainen
vaihtuu  remontti  uusi vuokralainen

7.12 Konsultointipäivä 12
Yritysten

yhteinen

tapaaminen

Simolan

pihapäivillä,

osallistujien

varmistaminen. Osallistuvat yritykset K-Rauta, Sysmän Sähköpalvelu,
Rakennus Tarvaala, LVI Rajavuori, Rakennus Allu, Vesan Rakennus ja
maalaus. Yhteinen pihapäivä ja
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asukkaille. Myydään verkoston kautta asennus- ja rakennuspalveluita
avaimet käteen periaatteella. Tullaan tutuiksi.

7.13 Konsultointipäivä 13
Yritysten yhteinen tapaaminen, järjestettiin toinen kunnan organisoima
hankintapalaveri. Sovittiin, että tehdään tästä jatkuva toimintamalli,
jossa tekninen johtaja kokoonkutsujana. Keskusteltiin, että seuraavan
kerran

pidettäisiin

syksyn

–

joulun

välissä.

toimenpideohjelma ja investointilista lävitse.

Kävimme

kunnan

Osallistujat: 12 henkilöä.

Osallistujalista liitteenä.
Toimenpiteet ja kohteet löytyvät kunnan toimintasuunnitelman sivulla
68.
Taneli Rasmus kertoi esimerkki tapauksen, jossa pääurakasta oli irrotettu
pienempi osuus, jonka paikalliset olivat pystyneet kilpailukykyisesti
toteuttamaan.
Investointeja dominoi SOTE keskus  laki julkisista hankinnoista.
Todettiin, että Insinöörityö Hentinen on käyttänyt kiitettävästi paikallisia
urakoitsijoita. Kohteen luovutus kesäkuu, muutto elo-syyskuun vaihde.
Tulossa 2019 isopurku-urakka  vanha terveyskeskus. Välissä VTT,
Aalto yliopisto jne. tutkimushanke paloturvallisuudesta.
Keskusteliin, miten voidaan paikallista taloutta tukea, kuitenkin niin että
kokonaisuus on aidosti kilpailtu ja kustannustehokas.
Taneli Rasmus kertoi, että uudelle koululle on kolme eri sijoituskohdetta,
yleiskaavaluonnoksessa eri vaihtoehdot. 20 000 € varattu suunniteluun
rahaa sekä mahdollisesti koulu toteutetaan useammassa uudessa
rakennuksessa.
Katuvalaistuksen uusiminen Valittulan tielle nousi esiin.
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Kadun

rakentamiseen

varatut

rahat

menevät

nyt

SOTE

tien

viimeistelyyn.
Lisäksi puhuttiin Toimintakeskuksen jatkuva vaiheittainen korjaaminen,
kevyt kilpailuttaminen, toiminnan katkeamattomuus turvaten.
Pienemmät kilpailutukset ja urakat

pyörivät

kunnan omistamien

yhtiöiden kautta, yhtiöt itse kilpailuttavat hankkeet. Kannattaa ottaa
yhteyttä yhtiöiden hallintoon.
Kunnassa käynnissä organisaation muokkaaminen vastaamaan nykyistä,
sekä tulevaa toimintaa. Mm. remontteja varten nimetään henkilö, tilaaja
painotteinen roolitus. Kiinteistöjen huollot keskitetään ja kilpailutetaan
yhtenä isona kokonaisuutena. Korjaukset kilpailutetaan kuitenkin. Pienet
urakat tilataan suoraan arvion perusteella. Tähän luodaan ohjeistus.

Kunta ei halua toimia kilpailevilla markkinoilla palvelun tuottajana.
Kunta suunnittelee, tilaa ja valvoo.
Vesi, viemäri ja kadut jäävät kunnalle ns. päätoteuttajana.
Pienempiä tilauksia, mikäli urakka ei ole määritetyn investointirajan
kokoinen se on silloin käyttötaloutta. Rakennuksen arvo ei nouse, vaan on
ylläpitävää toimintaa Paikalliset ovat tässä vahvoilla.
Paikallisia pyritään hyödyntämään lähtökohtaisesti mahdollisimman
paljon. Joka on kilpailukykyisin ratkaisu.
Taneli Rasmus pyysi yrittäjiä tuomaan aktiivisesti omaa yrittäjien
osaamista julki.
Kunnan tekninen toimi tilaavaa uuden ohjeistuksen mukaan talousarvion
puitteissa pienet urakat suoraan yrittäjiltä.
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7.14 Konsultointipäivä 14
Raportin kirjoittamista.
Tehtiin yhteenveto edellisillä menetelmillä kootuista asioista.
Kuvattiin

verkoston

rakenne,

toimintatavat

ja

yhdessä

sovitut

pelisäännöt.
Tehtiin PDF raportti.
Viimeisteltiin tunnistetut verkostojen toimintamallit.
Viimeisteltiin esitettävät kehittämiskohteet.
Tunnistettiin ja kirjattiin konsulttipäivien aikana yrittäjiltä esiin
nousseet puutteet
Raportissa analysoitiin ja viimeisteltiin konsulttipäivän aikana esiin
tulleet jatkohankkeet.

7.15 Konsultointipäivä 15
Loppuraportin kirjoittaminen.

7.16 Konsultointipäivä 16
Loppuraportin kirjoittaminen ja luovutus.
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Tulokset ja toimenpide-ehdotukset
Suosittelen

kuntaa

jatkamaan

hankkeen

aikana

muodostuneita

toimintatapoja sekä edelleen kehittämään niitä.
1. hankintapalaverit
2. yhteiset tapahtumat ja esillä oleminen
3. tiedottaminen
4. yritysryhmähanke

Hankintapalaverit, joissa investoinnit käydään läpi urakoitsijoiden ja
kunnan

välillä

ennen

varsinaisia

kilpailutuksia.

Tilaisuudessa

kartoitetaan aina mahdolliset verkostohankkeet. Hankintapalavereja
suositellaan jatkuvaksi käytännöksi. Esitetään, että Tekninen johtaja
toimii kokouksen kokoonkutsujana. Konsulttipäivien aikana pidettiin
kaksi kertaa. Jälkimmäinen oli varsin positiivinen tapahtuma.
Kunnan järjestämissä hankintapalavereissä käydään lävitse tulevat
investoinnit. Osallistuvat yritykset tarjoavat kohteet omien verkostojen
kautta tai osallistuvat yritykset voivat tarjota isommat kohteet yhteisen
verkoston kautta, jota hallinnoin esimerkiksi veturiyritys. Löydetään
kohteita, joita ei välttämättä itse pysty tekemään. Veturiyritys pilkkoo
kohteet järkeväksi katsomallaan tavallaan. Kunnan korjausinvestointien
ajoittaminen ”hiljaiseen aikaan…” jolloin paikallisilla yrityksillä on
parempi mahdollisuus tarjota kokonaistaloudellisesti ja kilpailukykyisesti
urakat. Toimintaperiaatteet olisi syytä muodostaa tarkemmin.
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Yhteiset tapahtumat ja esilläolo: Simolan pihapäivä järjestettiin
20.4.2018

K-Rauta

Simolassa.

Suositellaan

yrityksiä

järjestämään

vastaavanlainen yrittäjävetoinen ja lämminhenkinen verkostotapahtuma
vuosittain. Tämä yhdistää myös kilpailijoita.
Tiedottaminen: esitetään, että kunta määrittelee vastuuhenkilön, joka
toimittaa Yksi Sysmä materiaalin kiinteistön ostajalle. Kuntaan tulee
aina tieto kiinteistökaupoista. Lisätään systemaattisesti paikallisten
toimijoiden näkyvyyttä. https://www.sysmaopas.fi/
Hankkeen aikana ei löytynyt investointikohdetta, joka olisi voitu
toteuttaa. Yksi mahdollisuus olisi, että kunta pilkkoisi tarvittaessa urakat
selkeisiin erillisiin kokonaisuuksiin. Näin ollen mahdollisimman moni
sysmäläinen yrittäjä pääsisi tarjoamaan kohteita. Kuitenkin kunnan tulee
muistaa hankintamuotoa valitessa kunnalle kokonaisedullisin ratkaisu
noudattaen hankintalakia. Hyvin useasti järkevin toimintamalli saattaa
olla KVR-urakointi. Mikäli sopiva investointikohde löytyy, tulisi se
toteuttaa kärkiyritysvetoisena. Sysmässä yritykset ovat pieniä ja ne eivät
pysty tarjoamaan investointeja isoja kohteita yksin. Tähän ratkaisu voisi
löytyä jatko hankkeen aikana. Eli:
Yritysryhmähankkeen avulla olisi järkevä yhdistää jokaisen verkoston
vahvuudet

ja

toteuttaa

yhteisiä

hankkeita.

Yritysryhmähankkeen

vetovastuu olisi järkevintä olla ns. veturiyrityksellä. Näin toimien
uskoisin löytyvän selkeä kohde, jonka voisi toteuttaa isomman verkoston
avulla. Muistutan myös, että yrityksillä on vahvoja verkostoja, jotka
mahdollistavat nykyisen kaltaisen hyvän toiminnan, mutta isommissa
kohteissa nykyiset verkostot ovat liian pieniä.
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8.1 Pelisäännöt:
Yhdessä sovitut ja allekirjoitetut pelisäännöt tehdään aina ennen
verkostotarjouksen

jättämistä.

Pelisäännöt

ovat

yhteistoiminnan

selkäranka. Sovittava aina toimijoiden vastuut, velvoitteet ja oikeudet

8.2 Toimintamallin prosessikuvaus
Toimintamalli lähtee asiakastarpeesta. Mallin avulla tuotetaan ratkaisuja
verkostoja hyödyntäen. Alla kuvaus toiminnasta:

Asiakastatarve
Segmentoidut
asiakasryhmät.
Haluttu kumppani.
Aktiivinen
Asiakashyöty
Paikallisuus

Ratkaisut
Kilpailukykyä parantavat
asiakaskohtaiset ratkaisut.
Suunnittelun ohjaus
Hankintojen ohjaus
Tuottaa asiakashyötyä
ylivoimaisella ja
laadukkaalla
palvelumallilla

Verkosto
Innovatiivinen suunnittelu
ja palvelumalli.
Kilpailukykyinen tuotanto
Joustava hallinto
After sales
Tehokaslogistiikka

Kuvio 3 Toimintamallin prosessikuvaus
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8.3 Verkostojen toiminta

Kuvio 4 Toimivat verkostot ja rakenteet

Kuvio 5 Verkostojen kärkiyritykset ja yhteistyö
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Kuvio 7 Verkostojen kehitysteemat

Kuvio 6 Verkostomalli 1
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Kuvio 8 Verkostomalli 2

Kuvio 9 Verkostomalli 3
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8.4 Verkostojen kehitystoiminta
Yhteistoiminnan jatkuvaa kehittämistä ja systemaattista tekemistä.
Tähän toimiva työkalu on yritysryhmähanke. Vahvan veturin avulla
saadaan turvattua toimivuus ja sitoutuneisuus. Yritysten ja verkostojen
kehittymisen kautta on mahdollista saada myös isommat kohteet jäämään
paikallisille yrityksille.
Yritykset voisivat kehittää ja suunnata toimintaa erikoistumisen avulla.
Yritysten on syytä löytää ja rakentaa vahvaverkosto tuottamaan tarkkaan
valittua palvelua. Tämä mahdollistaa kilpailukykyisen toiminnan koko
Sysmän

työssäkäyntialueella.

Erikoistumalla

saattaa

löytyä

yritystoiminalle kokonaan uusi suunta ja sitä kautta kasvua.
Avoin

keskustelu

kunnan

kanssa

hankintailloissa

on

verkostojen

kehittymisen kannalta keskeisessä roolissa. Keskustelun pitää olla
rakentavaan, jotta uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia uskalletaan
hyödyntää.

8.5 Verkoston visio
Yritykset tuottavat kilpailukykyisesti rakennuspalveluita Sysmässä ja
Sysmän

työssäkäyntialueella

hyödyntäen

verkostojen

tuomaa

kilpailukykyään. Yritykset ja kunta keskustelevat aktiivisesti tulevista
hankinnoistaan.
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8.6 Verkoston kilpailustrategia
Yritysryhmähankkeen avulla voitaisiin luoda huolella suunniteltu ja
ylivoimainen verkoston kilpailustrategia. Tässä alla on listattuna tämän
hankkeen aikana esiin nousseita strategisia kulmakiviä:


Paikallistuntemus



Aktiivinen keskustelu kunnan kanssa



Vaikuttaminen



Yhteiset hankinnat



Yhteistyöllä isommat kohteet



Erikoistuminen



Osaamisen hyödyntäminen ja osaamisesta tiedottaminen

8.7 Lähivuosien keskeiset kehitysteemat


Aktiivisen vuorovaikutuksen lisääminen yritysten kesken



Aktiivisen vuorovaikutuksen lisääminen yritysten ja kunnan
kesken



Yhteiset tapahtumat, yhteenkuluvuus



Isojen hankkeiden toteuttaminen yhdessä
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8.8 Yhteiset mittarit
Yhdessä toteutetut hankkeet, sysmäläisten urakoitsijoiden toteuttamat
hankkeet, hävityt kohteet ulkopaikkakuntalaisille

8.9 Referenssit
Yrityksillä on omat vahvat referenssit. Referenssien hyödyntäminen
markkinoinnissa. Ensimmäisen yhteisen hankkeen saaminen ja siitä
tieodottaminen.

8.10 Kehitystoimenpiteet ja jatkoideat
Tässä listattuna hankkeen aikana teemahaastatteluissa esiin nousseita
kehityskohteita





















Hankkeista ja investoinneista tiedottaminen (hankitapalaveri)
Yhteistyö, läpinäkyvyys (hankitapalaveri)
Yhteiset hankinnat (hankitapalaveri)
o Yhteiset hankinnat kilpailuetu
o Toimittajat mukaan parantamaan kilpailukykyä.
Tunnistetut palvelutarpeet
Tehdään mitä luvataan
Mökkitalkkarit
Palveluiden tuotteistaminen
Erikoistumiset
Yritysryhmähanke (verkoston kehittäminen)
Markkinointi hanke:
Korjausrakentaminen (hankitapalaveri)
Suunnittelu, automaatiot, toteutus, energiatuet yms hyödyntäminen
Asiakaslähtöisyys
Verkosto tarjoaa kilpailukyisimmän ratkaisun. Ratkaisumyynti
(hankitapalaveri, verkoston kehittäminen, yritysryhmähanke)
Isojen toimijoiden välinen ”verinen” kilpailu Uhka vai mahdollisuus?
Suunnittelijoille töitä (kuntamarkkinointi, hankintapalaveri)
Uskotaan ja tuetaan uusia yrittäjiä
Isot kohteet mahdollisia, jos pilkottu sopiviksi suhteessa yrittäjien kokoon
Sysmässä. Huomioitava rajapintojen selkeys. (Hankintapalaveri)
Verkosto – kartta – kuka tekee mitäkin. Pieni kunta kaikki tuntee vai
tunteeko? (hankintapalveri)
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•

Turvallisuussuunnitelmat jne tekemiset tökkivät kumppaneilla. (materiaali
jaettu)

•

Hallinnointi, sitoutuminen (hankintapalveri)

•

Kateellisuus on mahdollisuus. Luodaan hyvää henkeä jne. (yhteiset tilaisuudet)

•

Tavaran toimittajilla halu vahvistaa roolia, mm. tilikohtaiset palvelut,
varastointi, tavaran haku jne. Noudot portin ulkopuolelta onnistuvat.
Nettitilaukset. Töiden hallinta, ennakko tilaukset, valmiit keräilyt jne,

•

Tehdään yhteinen markkinointimateriaali, joka toimitetaan heti kun
kiinteistökauppa on tehty tai ennakkomateriaalin liitteeksi. (kunta
toimintatapa)
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Kuvio 10 Osallistujat 22.5.2018
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Kuvio 11 Pihalla viihtymisen päivä
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