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VASTUULLISTA

KIINTEISTÖNHOITOA
RTK-Palvelu
on kotimainen
kiinteistöpalvelualan
yritys, joka työllistää
maanlaajuisesti yli 3 000
alansa ammattilaista. RTKPalvelun ydinosaamiseen
kuuluvat siivous-,
kiinteistöhuolto-, käyttäjäja teollisuuspalvelut sekä
tekniset kiinteistöpalvelut.
Nuori johtaja Pekka
Liukkonen pääsi
aikanaan RTK-Palveluun
suoraan koulunpenkiltä
valmistuttuaan
kauppatieteitten maisteriksi.
Tänään, 33-vuotiaana, hän
toimii konsernin Group
Business Controllerina.

”O

lin onnekas päästessäni valmistumisen jälkeen vuonna
2006 RTK-Palvelun palvelukseen. Ensimmäiset vuodet työskentelin
laskenta-asiantuntijana, jolloin vastasin sisäisestä laskennasta. Sittemmin työnkuva
muuttui ensin laskentapäällikön tehtäviin,
jota seurasi Group Business Controlleriksi
nimittäminen keväällä 2013.”
Group Business Controllerina Pekka
Liukkonen vastaa muun muassa sisäisen
laskennan raporteista sekä raportointijärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta
ylipäätään. Ydintehtävä on kuitenkin liiketoiminnan tukeminen.
”Group Business Controllerin työ on
antoisaa. Työssä yhdistyvät koulutus ja
vuosien varrelta opittu alan tietotaito ja
markkinatuntemus. Työni on pitkälti liiketoiminnan kannattavuuden tarkastelua,
markkinatiedon keräämistä ja analysointia
sekä raportoinnin edelleen kehittämistä liiketoimintajohdon tarpeisiin.”
Kuten monet johtotehtävät, myös Group
Business Controllerin työ on pitkälti tiimityötä.

Pekka Liukkonen uskoo tiimityön voimaan.

”Työskentelen osana RTK-Palvelun johtoryhmää. Group Business Controllerin työ
onkin paljon myös kuuntelua ja havainnointia, sekä niiden kautta tehtyä taloudellista analyysiä yhteistyössä johtoryhmän
muiden jäsenten kanssa. Lisäksi tarvitaan
luonnollisesti tahtotilaa viedä kehityshankkeita itsenäisesti ja määrätietoisesti eteenpäin, jossa kaiken keskiössä on liiketoimintamme strategiset tavoitteet.”
Johtamisesta ja hallitustyöskentelystä
Pekka Liukkosella on jo hyvä näkemys, ja
hän on osallistunut myös yrityskauppaneuvotteluihin.
”RTK-Palvelu on yrityksenä erittäin vakaalla pohjalla ja kehitys perustuu vakaaseen
ja kannattavaan kasvuun. Kasvua on viime
vuosina tapahtunut paitsi orgaanisesti, niin
myös yrityskauppojen myötä. Olen saanut

olla mukana myös yrityskaupoissa, jotka
olen kokenut Group Business Controllerin
roolissa merkityksellisiksi yrityksemme tulevaisuutta ja sen suuntaviivoja ajatellen.”
Entäpä johtajuus ylipäätänsä? Mitä se
merkitsee?
”Johtaminen on minulle etenkin vuorovaikutusta. Se ei myöskään kohdistu
vain organisaation nykytilaan, vaan sillä pyritään vaikuttamaan etenkin siihen,
minkälaiseksi organisaation tulevaisuus
muodostuu. Johtajuudessa viehättääkin
mahdollisuus vaikuttaa ja jättää oma jälkensä. RTK-Palvelu on alansa johtavia
yrityksiä ja se on tunnettu luotettavana
ja jatkuvaan kehittämiseen panostavana
kumppanina. Se on yritys, jonka tavoitteisiin on helppo samaistua myös Group Business Controllerin roolissa.”

