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Työssä käsitellään puutuotteiden ja -rakenteiden liiketoiminta-alueita yhtenä toimialana. 

Tavoitteena on tuoda esille tämän toimialan ja rakentamisen toimialan yhteistyön motiiveja ja 

haasteita pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella. Koska toimialojen välinen yhteistyö näkyy 

aina käytännön tasolla yritysten välisenä yhteistyönä, työssä käydään läpi yritysten välisen 

yhteistyön motiiveja ja haasteita, erityisesti T&K- yhteistyön ja arvoketjuyhteistyön osalta. T&K-

yhteistyön avulla on mahdollista luoda uusia innovaatioita erilaisten kyvykkyyksien pohjalta. 

Yhteistyöllä voidaan saavuttaa yhteistuotannon tuottoja, kilpailuetua ja asiakasarvon kasvattamista. 

Yhteistyön syntymiselle aiheutuu eniten haasteita sen vaatiman luottamuksellisuuden ja 

opportunismin uhan myötä. Toimialojen välinen yhteistyö suomalaisen pientalorakentamisen 

liiketoiminta-alueella on enimmäkseen melko yksinkertaisen arvoketjuyhteistyön tasolla. Toimialan 

rakenne on haastava, joten syvällisemmän yhteistyön avulla voitaisiin parantaa puutuotealan PK-

yritysten asemaa. Erityisesti PK- yritysten strateginen T&K- ja markkinointiyhteistyö olisi 

suotavaa, mutta se vaatii myös uskallusta luottaa yhteistyökumppaniin. 
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1 JOHDANTO 

 

Työmme lähtökohtana on tutkia toimialojen välisen yhteistyön edellytyksiä puutuotteiden ja -

rakenteiden liiketoiminta-alueilla. Toimialojen välisestä yhteistyöstä löytyy vähän tutkimusta, koska 

se näkyy kuitenkin aina käytännön tasolla yritysten välisenä yhteistyönä. Hyödynnämme muilla 

aloilla tehtyä tutkimusta liittyen yritysten yhteistyöhön, ja sen motiiveihin sekä haasteisiin. 

Käsittelemme puutuotteiden ja -rakenteiden liiketoiminta-alueiden kokonaisuutta yhtenä toimialana. 

Työmme pääpaino keskittyy tämän toimialan, ja rakentamisen toimialan väliseen yhteistyöhön 

pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella (Kuva 1). Tuomme pientalorakentamiseen liittyvää eri 

alojen välistä yhteistyötä esille lehtiartikkelien ja tutkimusraporttien avulla. Puutuotealan 

suomalaisten yritysten taloudellinen asema on keskimääräisesti heikko, joten tutkimuksella on 

painavat käytännölliset syyt. Päätutkimuskysymyksemme ovat: 

 

1. Mitkä tekijät ajavat yrityksiä yhteistyöhön ja mitkä estävät yritysten välisen yhteistyön 

syntymistä? 

2. Mitkä tekijät edistävät ja estävät puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan, sekä rakentamisen 

toimialan yhteistyötä pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella? 

3. Mitkä yhteistyömuodot tai menettelytavat soveltuvat toimialojen väliseen yhteistyöhön 

suomalaisen puutuotteiden ja -rakenteiden toimialalla? 

 

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   Pientalorakentaminen  

 

Kuva 1. Puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan, sekä rakentamisen toimialan yhteistyö 

pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella 
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1.1 Tavoitteet  

 

Työn tavoitteena on luoda edellytyksiä ja antaa ideoita erityisesti puutuote- ja rakennusyritysten 

välisen yhteistyön edistämiseksi, sekä tuoda esille myös muita yritysten välisen yhteistyön 

edellytyksiä. Työssä pyritään tuomaan esille alan yrityksille soveltuvia yhteistyömenetelmiä ja 

valikoimaan niistä sopivimmat erityisesti pientalorakentamista silmällä pitäen. 

 

1.2 Toteutus ja rakenne 

 

Ensimmäiseksi työssä on teoriaosuus, joka käsittelee yritysten yhteistyötä ja toimialateoriaa. 

Teoriaosuudessa pyritään yksilöimään erilaisista yhteistyömenettelytavoista koituvia hyötyjä ja 

kustannuksia, jotka muodostavat yhteistyön syntymiselle motiiveja ja haasteita. T&K- yhteistyötä ja 

arvoketjuyhteistyötä käsitellään teoriaosuudessa, koska ne ovat varteenotettavia yhteistyömuotoja 

alaa silmällä pitäen. Ennen yhteistyöhön ryhtymistä, ja sen onnistumisen kannalta on myös 

olennaista pohtia siihen liittyviä riskejä ja pyrittävä hallitsemaan ne. Yhteistyöstä syntyvät riskit ja 

niiden hallinta voi aiheuttaa yhteistyön syntymiselle haasteita, joten myös sitä on käsitelty hieman. 

Toimialateoriaa sovelletaan käsiteltävän alan rakenteen ja tilan hahmottamiseksi. Suomalaisen 

puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan ja rakentamisen toimialan yhteistyöhön vaikuttavien 

tekijöiden ymmärtämiseksi suoritetaan toimialakatsaus. Siinä tehdään toimiala-teoriaan perustuva 

toimiala-analyysi, jonka tarkoituksena on hahmottaa kuvaa alan tilanteesta ja siellä vallitsevista 

sisäisistä ja siihen vaikuttavista ulkoisista tekijöistä. Tuomme myös esille käytännön esimerkkejä 

pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella vallitsevasta nykyisestä yhteistyötilanteesta. Toimiala-

analyysin ja alan nykyisen yhteistyötilanteen avulla on tarkoitus päätellä, miten yhteistyötä 

voitaisiin kehittää, ja miten sillä voitaisiin parantaa toimialan rakennetta, ja siten myös alan 

yritysten asemaa.  
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2 YRITYSTEN YHTEISTYÖ 

 

Ståhle et al. (2000, s. 26) määrittelee yhteistyön perusvaatimuksiksi tietopääoman, luottamuksen ja 

lisäarvon tuottamisen. Jokainen näistä elementeistä vaikuttaa välittömästi kahteen muuhun. Ilman 

tietopääomaa ei yritys voi toimia kenenkään yhteistyökumppanina. Jos ei ole mitään annettavaa, 

niin yhteistyö on mahdotonta. Mitä enemmän yrityksellä on osaamista ja tietopääomaa, se on sitä 

kiinnostavampi yhteistyökumppani muiden organisaatioiden näkökulmasta. Yhteistyöhön tarvitaan 

myös keskinäistä luottamusta. Kumppanuus on suhde, jonka ylläpitämisen tärkein perusta on 

luottamus. Mitä enemmän luottamusta vaaditaan, sitä suuremmat ovat sekä yhteistyön tuoton 

mahdollisuudet että riskit. Yhteistyöllä haetaan lisäksi aina aineellista tai aineetonta lisäarvoa 

molemmille osapuolille. Koska kumppanuuteen tarvitaan resursseja ja voimavaroja, siihen sisältyy 

aina paitsi ansainnan myös menetyksen mahdollisuus. Yhteistyötyypit voidaan lajitella kolmeen eri 

tyyppiin: operatiiviseen, taktiseen ja strategiseen kumppanuuteen (Kuva 2). (Ståhle et al., 2000, s. 

76–78) 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Kuva 2. Kehittyvä kumppanuus (Ståhle et al., 2000, s. 102) 
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Kumppanuudet voivat olla Viskarin (2008, s. 47) mukaan monenlaisia: Strategisia kumppanuuksia, 

yhteisyrityksiä, liiketoiminnallisia, sekä sopimusperusteisia kumppanuuksia. Kumppanuudet 

voidaan jakaa myös kaiken kattaviin kumppanuuksiin, joissa pyritään tuomaan uusia tuotteitta 

markkinoille, ja toiminnallisiin kumppanuuksiin, jotka liittyvät johonkin yrityksen toiminnalliseen 

kokonaisuuteen esimerkiksi markkinointi, tuotanto, jakelu (Griffin & Pustay, 2003, sit. Viskari, 

2008, s. 47). 

 

2.1 Operatiivinen kumppanuus 

 

Operatiivinen yhteistyö vaatii vähiten luottamusta ja se ei edellytä osaamisen jakamista tai uuden 

oppimista. Tyypillisin operatiivisen kumppanuuden muoto on alihankinta. Operatiivinen 

kumppanuus voi olla hyvinkin lyhytaikaista, sillä yhteistyötä saatetaan kilpailuttaa jatkuvasti. 

Yritykset eivät halua sitoutua yhteen tai kahteen yhteistyökumppaniin, sillä se nähdään liian 

riskialttiiksi. Tavoitteena on mahdollisimman automaattinen toiminta, joka ei vaadi erityisresursseja 

tai räätälöintiä. Keskeisimpinä tavoitteina on kustannusten alentaminen sekä omaan ydinbisnekseen 

keskittyminen. Kanssakäyminen perustuu selkeisiin ennalta luotuihin sopimuksiin. (Ståhle et al., 

2000, s. 81–85) 

 

2.2 Taktinen kumppanuus 

 

Taktinen kumppanuus sitoo jo jonkin verran enemmän resursseja, sillä se vaatii luottamusta 

huomattavasti enemmän kuin operatiivinen yhteistyö. Kumppanuussuhde syntyy ajan kuluessa 

jatkuvan kanssakäymisen myötä. Taktisen yhteistyön tavoitteena on oppia uutta, yhdistää 

yhteistyöyritysten prosesseja, poistaa päällekkäisyyksiä ja yhdistää toimintakulttuureita. 

Integroinnin avulla pyritään saavuttamaan säästöjä, ja myös oppimaan uutta. Päätökset ja toiminnot 

täytyy tehdä yhteisymmärryksessä, jotta niistä saataisiin hyötyä molemmille osapuolille. Taktisen 

kumppanuuden johtaminen on erittäin vaativaa, sillä toimijoita tarvitaan jo huomattavasti enemmän 

kuin operatiivisessa yhteistyössä. (Ståhle et al., 2000, s. 86–92) 
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2.3 Strateginen kumppanuus 

 

Kun kilpailu tiivistyy ja yritys kohtaa monia kilpailijoita yhtä aikaa, yrityksen strateginen asema on 

uhattuna. Kun yrityksiä on paljon ja tuotteet ovat samankaltaisia, on vaikea erottautua joukosta. 

Tämä heijastuu myös tuottoihin. Aloilla, joissa on vain muutamia kilpailijoita, tuotot ovat 

suuremmat. Yhteistyöllä voidaan parantaa strategista asemaa korkeasti kilpailluilla markkinoilla. 

(Eisenhardt et al., 1996, s. 137–138) 

 

Strategisella yhteistyöllä pyritään tietopääoman yhdistämiseen siten, että molemmille osapuolille 

muodostuu merkittävää strategista etua. Suhteen luonne on erittäin riippuvainen ja vaatii paljon 

luottamusta, sillä strateginen kumppanuus edellyttää syvää tietojen ja osaamisen jakamista. 

Aineettoman omaisuuden suojaaminen on täten erittäin tärkeää. Yritysten on kuitenkin strategisen 

yhteistyön avulla mahdollista nousta aivan uudelle tasolle, johon ne eivät yksin pystyisi. (Ståhle et 

al., 2000, s. 93–103) 

 

Yrityksen koko on suoraan verrannollinen strategisten partneruuksien perustamisen halukkuuteen. 

Koon kasvaessa yrityksillä on laajemmat mahdollisuudet ulkoisten kumppanuuksien perustamiseen, 

koska ne periaatteessa voivat olla elintärkeitä kumppaneita monille yrityksille. Myös pienet 

teknologiayritykset omaavat usein haluttavia kyvykkyyksiä. Innovatiiviset yritykset ovat 

houkuttelevia kumppaneita strategista yhteistyötä varten. Strategisien kumppanuuksien 

perustamiselle tärkeinä motiiveina toimivat toisiaan täydentävät teknologiset kyvykkyydet, 

konkreettinen innovaatioiden kehittäminen, sekä teknologisen kehityksen valvominen ja seuranta. 

(Hagedoorn & Schakenraad, 1994, s. 297–298) 

 

Hagedoornin ja Schakenraadin (1994, s. 299–300) tutkimus käsitteli 346 yritystä USA:sta, Japanista 

ja Euroopasta informaatioteknologian, elektroniikan, koneenrakennuksen ja prosessiteollisuuden 

aloilta. Yritysten liikevaihto oli vuosittain yli 1000 miljoonaa dollaria vuosien 1982–1986 välillä. 

Tulokset osoittivat muun muassa seuraavaa:  

 

 Patentoimis-intensiiviset innovatiiviset yritykset olivat paljon mukana strategisissa 

kumppanuuksissa 

 Informaatioteknologia-alan yritykset olivat tiivisti yhteistyössä, kun taas 

prosessiteollisuuden yrityksillä oli taipumus pienempään yhteistyöaktiivisuuteen 

 Japanilaisten yritysten pienempi koko selitti yhteistyöhalukkuuden pienempää määrää 
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 Eurooppalaisille ja Yhdysvaltalaisille prosessiteollisuuden yrityksille oli havaittavissa 

positiivinen korrelaatio T&K- yhteistyön ja kannattavuuden välillä 

 

Tutkimuksen tulokset eivät osoittaneet suoraa yhteyttä strategisten kumppanuuksien ja 

kannattavuuden välillä. Erinomainen taloudellinen suoriutuminen voidaan kuitenkin yhdistää 

strategisiin T&K-kumppanuuksiin ja yritysten patentoimisaktiivisuuteen. Teknologisten 

mahdollisuuksien monimuotoisuus selittää strategisten kumppanuuksien kallistumista T&K:een ja 

yritysten patentoimishalukkuuteen. Kannattavuuden ja strategisten teknologiakumppanuuksien 

korrelaatio vaikuttaisi olevan luonteeltaan epäsuora, koska käsiteltyjen yrityksien ja alojen 

ominaisuudet vaihtelevat suuresti. (Hagedoorn & Schakenraad, 1994, s. 300–303) 

 

2.4 Yritysten välistä yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät 

 

Yhteistyöhön liittyviä riskejä ja haasteita ovat Sissonen (2006, s. 80) mukaan: hallinnan 

menettämisen pelko, yritykselle tärkeiden tietojen, taitojen tai kokemuksen vuotaminen, sekä 

eriävien päämäärien ja tavoitteiden syntyminen. Yrityksen yksityinen informaatio muodostaa usein 

pohjan yrityksen kilpailuedulle. Sen vuoksi tämän informaation vuotaminen on merkittävä riski, 

kun yritykset käyvät kauppaa markkinoilla. Tätä informaatiota suojellaan yleensä erilaisin 

sopimuksin. Aina kun yritys on vuorovaikutuksessa jonkin muun toimijan kanssa, tulee tämä riski 

huomioida. (Besanko et al. 2004, s. 124, 127) 

 

Kumppanuuksista saatavat hyödyt voivat olla myös rahaan liittymättömiä, esimerkiksi yhteistyön 

myötä vaikutusvalta, maine ja auktoriteetti voivat kasvaa vipuvaikutuksella (Granovetter, 1992, sit. 

Blomqvist, 2002, s. 90). Silverman et al. (2002, s. 801) tutkimuksen tulokset antavat ymmärtää, että 

aineetonta pääomaa tai tietoa sisältävillä kumppanuuksilla voitaisiin saavuttaa kilpailuetua. Hänen 

mukaansa kumppanuusverkostot näyttävät lisäävän jäsenten keskinäistä riippuvuutta ja 

kyvykkyyksiä siten, että jäsenten menestys riippuu yhä enemmän organisaatioryhmien yhdessä 

muodostamista vahvuuksista ja kumppanuusryhmien sisällä esiintyvän kilpailun voimakkuudesta.  

 

Sopimussuhteisiin sitoutuvat varat ovat niitä varoja, jotka sitoutuvat yritysten väliseen yhteistyöhön 

investointien muodossa. Tämä johtaa siihen, että yhteistyötä ei voida purkaa ilman kuluja. 

Yhteistuotannontuotot ovat niitä tuottoja, jotka yrityksen on mahdollista saada, jos yhteistyö menee 

niin kuin on suunniteltu. Yritysten investoidessa sopimussuhteisiin täytyy investoinnin 

yhteistuotannon tuottojen odotusarvon olla positiivinen. Yhteistuotannon tuottojen ollessa suuria, 
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voi yritysten välille syntyä riippuvuussuhde, koska ilman tätä yhteistyötä yritys menettäisi paljon 

kääntyessään seuraavaksi parhaan yhteistyökumppanin puoleen. Näin syntyy kiinnipidon ongelma, 

jossa yhteistyösopimuksen toinen osapuoli pyrkii opportunistin tavoin hyödyntämään suuria 

yhteistuotannontuottoja. Sopimuksen neuvotteluvoimaltaan vahvempi osapuoli saattaa esimerkiksi 

väittää, että sen markkinatilanne on muuttunut, ja että sopimuksen ehdot eivät enää päde tai 

väittämällä yhteistyökumppanin panoksen laadun heikenneen, se saattaa vaatia alennuksia tai 

korvauksia. Opportunismin uhka muodostaa merkittävän haasteen kaikelle yritysten väliselle 

yhteistyölle. (Besanko et al. 2004, s. 127–133) 

 

 

2.4.1 Yhteistyön motiivit arvoketjuissa 

 

Yksi merkittävä syy yhteistyölle on varastointikustannusten alentaminen. Vanhentuvien varastojen 

ongelmaa on pyritty minimoimaan luomalla yhteistä ymmärrystä kysynnän kehityksestä. Varastojen 

tyhjentyminen voidaan ehkäistä valistuneemman informaation avulla. (Viskari, 2008, s. 45) 

 

Kysyntäennusteiden tarkkuudella on suuri rooli reagoivuuden parantamisessa, ja toimitusketjun 

sisäisten kustannusten minimoimisessa, logistiikan suunnittelun ja aikataulutuksen yhdistämisen 

avulla (Friscia et al., 2004, sit. Viskari 2008, s. 44). Yhteinen suunnittelu ja kysyntä-informaation 

vaihdanta toimitusketjukumppaneiden välillä on todistetusti parantanut kysyntäennusteiden 

tarkkuutta (Zhao et al., 2002, sit.  Viskari 2008, s. 44). 

 

Parhaiten kysyntää ennustavat yritykset pystyvät keskimäärin täyttämään tilaukset 17 % paremmin 

ja saavuttamaan 35 % lyhyemmät pääoman kiertoajat (Friscia et al., 2004, sit. Viskari 2008, s. 45). 

Ennusteiden tarkkuudella on suuri merkitys toimitusketjun tehokkuuteen, joka näkyy tehokkaana 

kapasiteetin käyttöasteena (Zhao et al., 2002, sit. Viskari 2008, s. 45). Suuret jakelijat keräävät 

valtavan määrän kysyntäinformaatiota kassarekisteristään ja asiakastietokannoistaan. Arvoketjun 

peräkkäisten jäsenten välisestä tiedon jakamisesta on olemassa monia toimivia malliesimerkkejä. 

Erityisesti arvoverkon yläpäässä oleville toimijoille on saatavissa operationaalisia ja käyttäytymistä 

tehostavia etuja kysyntäinformaation jakamisella (Croson & Donohue, 2003, sit. Viskari 2008, s. 4). 

Yhteistyö voidaan jakaa tiedon jakamiseen ja rakenteelliseen yhteistyöhön, parhaita tuloksia on 

ollut nähtävissä yrityksissä, jotka ovat olleet yhteistyössä molempien toimittajien ja asiakkaidensa 

kanssa (Vereecke ja Muylle, 2006, sit. Viskari, 2008, s. 46). Heidän mukaansa rakenteellinen 

yhteistyö antaa parempia tuloksia kuin pelkkä informaation jakaminen.  
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Kumppanuudet perustuvat kahden eri organisaation keskinäiselle luottamukselle, avoimuudelle, 

riskien ja tuottojen jakamiselle, mikä voi luoda kilpailuetua, jota ei olisi voitu saavuttaa ilman 

yhteistyötä. (Lemke et al., 2003, sit. Viskari, 2008, s. 47) 

 

Mitä enemmän tuote tuottaa lisäarvoa arvoketjulle, sitä läheisemmiksi yhteistyökumppanit tulevat. 

Tuotteen kilpailukyvyn parantamiseksi yrityksen on tärkeää ottaa strategiset toimittajat 

kilpailijoitaan aikaisemmin prosessiin ja tarjota heille kattavampaa tiedon jakamista. 

Logistiikkapalveluja parantamalla kanta-asiakkaiden asiakastyytyväisyys paranee, josta seuraa 

myös lojaaliuden ja kannattavuuden paranemista. (Viskari, 2008, s. 48–49) 

  

Ruoskavaikutus (bullwhip effect) toimitusketjussa tarkoittaa tapahtumaa, jossa pienet muutokset 

kysynnässä kasvavat jokaisessa toimitusketjun portaassa aiheuttaen suuria heilahteluja 

varaastotasoon. Toimittajien ja asiakkaiden tiedon jakamisella voidaan osittain ehkäistä 

ruoskavaikutusta, koska tiedon jakamisella voidaan kasvattaa ymmärrytä todellisesta kysynnästä. 

Liiallisia varmuusvarastoja voidaan pienentää, jos tietoa jaetaan laajemmalti kuin arvoketjun 

lähimpien kumppanien välille (Lee, 2003, sit. Viskari, 2008, s.51).  

 

2.4.2 Yhteistyön haasteet arvoketjuissa 

 

Luottamus on tärkeää kaikenlaisissa yhteistyömuodoissa. Sen on todettu olevan erityisen 

merkittävää vertikaalisessa yhteistyössä eli yritykseen liittyvien toimittajien kanssa toimiessa. 

Luottamus vähenee kun siirrytään horisontaaliselle yhteistyön tasolle eli tehdään yhteistyötä 

kilpailijoiden kanssa. (Perry et al., 2004, sit. Viskari, 2008, s. 51). 

 

Niin sanotun ruoskavaikutuksen pääsyitä ovat: kysynnän ennustamisen päivitys, tilausten 

kasaantuminen, hinnan heittelehtiminen sekä tuotteiden säännöstely. Juuri luottamuksen pula 

toimittajaan aiheuttaa edellä mainittuja haasteita ja ongelmia. (Lee et al. 1997, sit Viskari, 2008, s. 

51–52) 

 

Toimittajien asiakkailtaan saamien ennusteiden laatu ei aina ole kovin hyvä. Yleensä asiakkailta 

saatua informaatiota, jonka perusteella tehdään ennusteet, käsitellään ja hyväksytään sellaisena kuin 

se saadaan (Forslund & Jonsson, 2007, sit. Viskari, 2008, s. 52). Toimittajilla pitäisi olla 

aktiivisempi ote kysynnän muutoksien ennustamiseen. Yhteistyöennustaminen vaatii luottamusta 
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toimittajapartneriin ja informaatioon mitä yhteistyöyritysten välillä kulkee. Yhteistyön pitäisi 

tähdätä läpinäkyvyyteen ja jäsennellympään tapaan jakaa tietoa. Erityisesti toimittajayhteistyötä 

tarkasteltaessa informaation pitäisi syrjäyttää inventaario (Bermudez, 2003, sit. Viskari, 2008, s. 

53). Tärkeimpiä kriteereitä toimittajayhteistyökumppania valittaessa ovat luotettavuus, uskollisuus 

ja innovatiivisuus. (Viskari, 2008, s. 52) 

 

Yhteistyö ei aina luo yhtä paljon hyötyä molemmille osapuolille. Etenkin suurten ja pienten 

yritysten intressit voivat vaihdella suuresti. Yhteistyö voi olla välttämättömyys pienelle yritykselle, 

mutta suurelle yritykselle vain taloudellisen lisäarvon lähde. Suuret toimijat voivat käyttää tätä 

tietoa pieniä vastaan. Käytännön kokemuksien puute voi osaltaan vaikuttaa haluttomuuteen 

käynnistää yhteistyötä, jos ei ole konkreettisia esimerkkejä toimivasta tai toimimattomasta 

yhteistyön toimeenpanosta. (Viskari, 2008, s. 54) 

 

Onnistuneen yhteistyön avainasioita ovat yhteisesti sovitut tavoitteet, suorituksen mittaaminen ja 

valvonta. Ihmisiltä vaaditaan myös joustavuutta sopeutua yhteistyön vaatimiin muutoksiin. Pitkän 

tähtäimen yhteistyökumppanuuksissa täytyy ulkoista ympäristöä tarkastella tietyin väliajoin, sillä 

sen muutoksilla voi olla vaikutusta siihen, miten yhteistyösuhde kehittyy (Wagner et al., 2002, sit. 

Viskari, 2008, s. 55). Kommunikointi ja yhteistyömenetelmien käyttö eivät itsessään estä 

piiskaefektiä (Wu & Katoki, 2006, sit. Viskari, 2008, s. 56). Yhteinen työskentely käyttäen hyväksi 

jaettua tietoa ja koordinoitua kommunikaatiota, voivat estää piiskavaikutuksen syntyä. Tätä on 

kuitenkin vaikea soveltaa tosielämän yrityksiin. (Viskari, 2008, s. 55–56) 

 

Yleensä yritysten johtajat ovat parempia johtamaan kilpailua kuin yhteistyötä. On olemassa monia 

pitkäaikaisia esteitä, jotka estävät yhteistyön toimeenpanoa tai toteutusta, yksi näistä on 

kannustinpalkkio. Vaikka yritykset etsivät aktiivisesti keinoja parantaa koko toimitusketjuja, 

kannustinpalkkiot liittyvät monesti vain oman yrityksen suorituskyvyn parantamiseen. (Bowersox 

et al., 1999, sit. Viskari, 2008, s. 56) 

 

Ne toiminnot, jotka yritys suoritti ennen omissa osastoissaan, voidaan nykyisin ulkoistaa. 

Yhteistyön kulttuuria ei välttämättä synny, vaan tilalle voi tulla kilpailua ja oman edun tavoittelua 

(Lee, 2001, sit. Viskari, 2008, s. 56). Sen vuoksi henkilöstön moraali voi laskea, sekä yritykseen voi 

kasvaa epäluottamuksen ilmapiiri. Koska luottamus on elintärkeä osa yhteistyötä, tällainen muutos 

aiheuttaa lisähaasteita. Jotta yhteistyö onnistuisi, on ihmisistä johtuva haaste ylitettävä (Roland 

Berger Strategy Consultants, 2003, sit. Viskari, 2008, s. 56). Organisaatioiden erot voivat olla 

suuret eri kulttuurien välillä. Yhteistyön kannalta täytyy olla tietoutta siitä kulttuurista, jonka kanssa 
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tehdään töitä, sillä tällä on suora vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja logistiikan sujuvuuteen 

(Tammela et al., 2008, sit. Viskari, 2008, s. 56). 

 

2.4.3 T&K- yhteistyön motiivit 

 

T&K- yhteistyön motiiveiksi voidaan Sissosen (2006, s. 80) mukaan tiivistää: Kustannusten 

aleneminen, riskien jakaminen, tuotteen nopeampi kaupallistaminen, toisiaan täydentävien 

resurssien käyttö, sekä organisaation joustavuuden ja reagoivuuden paraneminen.  

 

Blomqvist esittelee (2002, s. 92–94) suurten ja pienten ICT- alan yritysten välisen yhteistyön 

motiiveja ja haasteita. OECD on määritellyt suuruusluokat seuraavasti: Pieni yritys työllistää alle 

100 työntekijää ja keskisuuri 101–499 työntekijää, sekä suuri yritys työllistää yli 500 työntekijää 

(Blomqvist, 1999). Blomqvistin tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa myös muiden alojen suurten 

ja pienten yritysten välisiin yhteistyökumppanuuksiin, jos jätetään huomiotta alan teknologisista 

erityispiirteitä johtuvat seikat. Suurille yrityksille teknologisten kumppanuuksien perustamisen 

motiiveja ovat Blomqvistin (2002, s. 91) mukaan: 

 

 Pääsy käsiksi kasvaviin teknologioihin ja mahdollisuuksiin 

 Nopeampi tuotteen kaupallistaminen ja lyhyemmät tuotteiden elinkaaret 

 Paraneva organisatorinen joustavuus ja reagoivuus 

 Kasvava kannattavuus 

 Pienempi sitoutuminen riskipitoisiin T&K- projekteihin 

 Tieteellisten ammattilaisten pula tai kyvyttömyys palkata innovatiivisia työntekijöitä 

 Kyvyttömyys luoda pienten teknologiafirmojen innovatiivista ilmapiiriä 

 Kilpailuasemaa pönkittävät strategiset liikkeet 

 Uskottavuus 

 

Arvon kasvattaminen suurempien myyntimäärien ja paremman kannattavuuden saavuttamiseksi on 

tärkein motiivi kumppanuuksien perustamiseksi. Kasvavien teknologioiden saroilla kapasiteetti, 

joustavuus, tehokkuus ja vaihtoehtoiset teknologiat ovat yhteistyön motiiveja. Kiristyvä kilpailu ja 

tuotteiden nopeampi kaupallistaminen toimivat myös motiiveina kumppanuuksien perustamiselle. 

Pienten yritysten usein innovatiivisempi ilmapiiri on myös tärkeä tekijä suurempien yritysten 

näkökulmasta. Johdolle on tärkeää ennakoida tulevaa teknologista kehitystä, toimialan kehitystä ja 

tulevia liiketoimintamahdollisuuksia, minkä vuoksi kilpailuaseman pönkittäminen strategisilla 
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kumppanuuksilla voi olla hyödyllistä. Suuret yritykset haluavat saavuttaa yhteistyön avulla 

innovatiivisemman imagon pienten yritysten innovatiivisten tuotteiden, kontaktien ja palveluiden 

avulla. Kumppanuudet vähentävät esimerkiksi uusiin teknologioihin liittyvän T&K:n ominaista 

korkeaa riskiä, ja ne voivat myös vähentää tarvetta hankkia uusia työntekijöitä tai tarvetta lisätä 

tietyn osa-alueen ammattitaitoa, sekä tietämystä. Kumppanuutta etsivä suuri yritys voi hyötyä 

markkinoiden ja kuluttajasegmenttien laajenemisesta. Kumppanuuksien ansiosta ei myöskään ole 

tarpeen luoda kaikkia pätevyyksiä yrityksen sisällä. (Blomqvist, 2002, s. 91–92) 

 

Pienille yrityksille kumppanuuksien perustamisen motiiveja ovat Blomqvistin(2002, s. 93) mukaan: 

 

 Pääsy käsiksi jakelukanaviin ja asiakkaisiin 

 Pääsy käsiksi täydentäviin resursseihin esimerkiksi markkinatuntemukseen 

 T&K- kustannusten ja – riskien jakaminen, sekä tuotteen nopeampi kaupallistaminen 

 Uskottavuus 

 Ponnistelut standardien muuttamiseksi ja taidot viranomaisten kanssa menettelyyn 

 Tärkeiden ihmisjoukkojen saavuttaminen tiettyjä tutkimushankkeita varten 

 Oppiminen  

 

Pienet yritykset hyötyvät kumppanuuksien myötä suurten yritysten täydentävistä ja kattavista 

resursseista liittyen esimerkiksi T&K:een, sekä markkinointiin. Ne voivat hyötyä erityisesti 

mahdollisuudesta saavuttaa monta markkinaa yhtäaikaisesti. Kulut asiakkaiden ja partnereiden 

hankkimiseen vähenevät suuremman yrityksen uskottavuuden avulla. Suuren yrityksen suhteet 

voivat avata pienelle yritykselle mahdollisuuksia. Kumppanuuksien avulla pieni yritys voi vaikuttaa 

alan standardeihin. Suurilla yrityksillä on enemmän taitoja, resursseja ja kontakteja säätelevien 

viranomaisten kanssa neuvotteluun ja asioimiseen, sekä tarpeen tullen myös lobbaukseen. 

Kumppanuuden myötä potentiaalinen kilpailija saattaa vaihtua hedelmälliseen yhteistyöhön. 

Kumppanuus merkittävän toimijan kanssa vahvistaa pienen yrityksen kilpailuasemaa suhteessa 

muihin alan yrityksiin. (Blomqvist, 2002, s. 93–94) 

 

2.4.4 T&K- yhteistyön haasteet 

 

Suurten ja pienten ICT- sektorin yritysten teknologiakumppanuuksissa syntyy myös kustannuksia, 

jotka voidaan jakaa sisäisiin kustannuksiin, aloituskustannuksiin, vuorovaikutuskustannuksiin ja 

johtamiskustannuksiin. Suurelle yritykselle kustannuksia seuraa sisäisen muutosvastarinnan vuoksi, 
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esimerkiksi suuren yrityksen henkilöstölle on tyypillistä vierastaa yrityksen ulkopuolisia keksintöjä. 

Ulkoistaminen voi myös herättää negatiivisia vastalauseita, koska nykyinen henkilöstö saattaa 

kokea sen uhkana tai loukkauksena ammattitaidolleen. Jo olemassa olevia kumppanuuksia tai 

organisaation sisäistä kehitystä suositaan yleensä, koska uudet kumppanuudet nähdään riskialttiiksi. 

Sisäisten kustannusten voidaan katsoa luovan suurimman osan kumppanuuden 

kokonaiskustannuksista. (Blomqvist, 2002, s. 94) 

 

Uudella kumppanuudella on myös aloituskustannukset. Avainasemassa olevat työntekijät joutuvat 

käyttämään aikaa sitoutuakseen uuteen hankkeeseen. Kumppanuusyrityksen kulttuurin ja uuden 

teknologisen osaamisen sisäistäminen on myös aikaa vievää. On epätodennäköistä, että 

avainhenkilöt sitoutuvat uuteen hankkeeseen ilman henkilökohtaisia etuuksia. Tarvitaan siis 

yhteistyön positiivisten vaikutusten puolesta puhumista, jotta henkilöstö saataisiin sitoutettua 

uuteen yhteistyöhön. (Blomqvist, 2002, s. 94) 

 

T&K- projektien yhteydessä kumppanuusyritykset joutuvat kehittämään aiheeseen liittyvää 

tietämystä, josta ei ehkä ole mitään hyötyä muualla. Tiedon tuottaminen vaatii aikaa ja sitoutumista 

yhteiseen kanssakäymiseen. Yhteistyön hyödyt ovat korjattavissa vasta myöhemmin. 

Opportunismin uhka on olemassa, jos pienet yritykset panostavat suuresti johonkin, johon isolla 

yrityksellä ei ole pitkän tähtäimen sitoutumishaluja. Vaarana on myös, että iso yritys on aloittanut 

yhteistyön mielessään viedä pienen yrityksen innovatiivisimmat ja sopivimmat työntekijät. Yksi 

opportunismin muoto on käyttää luottamuksellista tietoa omaksi hyväkseen. Tämä voi tapahtua 

silloin kun yritetään ottaa haltuun yhteisesti kehitetty teknologia. (Blomqvist, 2002, s. 94–95) 

 

Vuorovaikutus- ja johtamiskustannuksia voidaan verrata uuden työntekijän palkkaamiseen, mutta 

kumppanuussuhteessa on useita uusia henkilöitä mukana. Jos pienempi osapuoli ei ole läsnä suuren 

yrityksen toiminnassa, sen on vaikea oppia asioita käytännöstä. Ylimääräisiä kustannuksia syntyy, 

kun tietoa joudutaan ammentamaan kokouksista, neuvotteluista ja muistioista. Vaikka oppiminen 

on yhteinen tavoite kumppanuudessa, pelko luottamuksellisten tietojen tai prosessien vuodosta 

saattaa rajoittaa yhteistyön syvyyttä. Kilpailuetua ei haluta menettää. Jos valmista mallia yhteistyön 

prosesseihin ja toimintatapoihin ei ole, voivat yhteensovittamisen, tiedon omaksumisen ja 

opettamisen kustannukset muodostua hyvinkin suuriksi. (Blomqvist, 2002, s. 95) 

 

Yhteistyön alkuvaiheessa pienten yritysten täytyy käyttää aikaa ja vaivaa selvittääkseen 

potentiaalisen yhteistyökumppanin kompetenssit, strategiset tavoitteet, avainhenkilöt sekä maine. 

Ilman oikeita kontakteja voi olla vaikea saada aikaan mitään konkreettisia tuloksia. Pienen 
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yrityksen vuorovaikutus- ja johtamiskustannukset voivat nousta korkeiksi. Sen pitää luoda laaja 

kosketuspinta kumppaniinsa mahdollisten organisaatiomuutosten ja näistä johtuvien 

avainhenkilöiden vaihtuvuuden vuoksi. Organisaatiokulttuurin oppiminen on siis todella tärkeää. 

Pienen yrityksen täytyy varautua siihen, että iso yritys saattaa houkutella tärkeitä työntekijöitä 

vaihtamaan työpaikkaa. Tähän voi varautua kierrättämällä työntekijöitä eri tehtävissä, jolloin tietoa 

jakaantuu tasaisemmin henkilöstön pariin, ja yhden avainhenkilön poislähtö ei ole enää niin 

merkittävä asia. Pienen yrityksen täytyy joissain tapauksissa mukauttaa itsensä ison firman 

byrokratiaan mikä voi vähentää sen joustavuutta ja hidastaa päätöksentekoa.  Pienten yritysten 

täytyy myös välttää tulemasta liian riippuvaiseksi isosta toimijasta. Yhteistyö ison yrityksen kanssa 

voi sulkea yhteistyön jonkun muun kanssa. Tiukka kumppanuus voi täten sulkea osan tulevaisuuden 

aktiviteeteista. (Blomqvist, 2002, s. 95–96) 

 

2.5 Yhteistyön riskien hallinta 

 

Täydellisen sopimuksen tarkoituksena on eliminoida opportunistisen käyttäytymisen 

mahdollisuudet. Täydellinen sopimus määrittelee osapuolien oikeudet kaikissa mahdollisissa 

kuvitelluissa tilanteissa. Täydellisen sopimuksen vaatimukset ovat kuitenkin käytännössä 

mahdottomia toteuttaa. Kaikkien mahdollisten skenaarioiden suunnitteleminen on aikaa ja 

resursseja vievää, sekä inhimillisen rajallisen käsityskyvyn vuoksi myös käytännössä mahdotonta. 

Täydellisiä sopimuksia ei voi syntyä seuraavien kolmen tekijän vuoksi Besanko et al. (2004, s. 119–

120) mukaan: 

 

1. Rajallinen rationaalisuus eli inhimillisen käsityskyvyn rajallisuus.  

2. Suorituksen mittaamisen sekä määrittelemisen vaikeus eli suoritus voi olla niin monimutkainen, 

että sitä ei voida käytännössä kuvata tarkasti sopimuksessa. 

3. Epäsymmetrinen informaatio eli tilanne, jolloin osapuoli pyrkii vääristämään informaatiota, eikä 

jaa sitä muiden sopimusosapuolten kanssa.  

 

Riskejä voidaan hallita epätäydellisillä sopimuksilla, jottei altistuta yhteistyökumppanin 

opportunistiselle käyttäytymiselle. Sopimuksia tehtäessä tulee varautua erilaisiin mahdollisiin 

tilanteisiin, joista voisi koitua haittaa yritykselle. Kaikkien riskien huomioiminen on kuitenkin 

mahdotonta, kuten rajallisen rationaalisuuden käsite todistaa. Sopimuksissa tulee erityisesti 

huomioida tilanteet, joissa yritys voi huonomman neuvotteluvoiman vuoksi joutua 

hyväksikäytetyksi. (Besanko et al., 2004, s. 119–120) 
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3 TOIMIALATEORIA 

 

Yrityksen kannattavuuden kannalta ensimmäinen ratkaiseva tekijä on toimialan houkuttelevuus. 

Yrityksen kilpailustrategian tulee pohjautua toimialan houkuttelevuuteen vaikuttavien 

kilpailuvoimien syvälliseen ymmärtämiseen. Nämä viisi kilpailuvoimaa ovat: uusien kilpailijoiden 

uhka, korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka, asiakkaiden neuvotteluvoima, hankkijoiden 

neuvotteluvoima ja nykyisen kilpailun taso, ne on esitelty kuvassa 3. (Porter 1985, s. 4-5) 

 

Toimialan 

kilpailu

Uudet tulokkaat

Asiakkaat

Korvaavat 

tuotteet

Toimittajat

Toimittajien 

neuvotteluvoima
Asiakkaiden 

neuvotteluvoima

Korvaavien 

tuotteiden uhka

Uusien 

kilpailijoiden uhka

 

Kuva 3. Viisi kilpailuvoimaa, jotka vaikuttavat toimialan kannattavuuden (Porter 1985, s. 5) 

 

Porterin viiden kilpailuvoiman yhteisvahvuus määrittää toimialan keskimääräisen tuottojen tason, 

koska nämä kilpailuvoimat vaikuttavat toimialan yrityksille vallitseviin hintoihin, kuluihin 

tarvittaviin investointeihin, sekä T&K-panoksiin. Voidaan sanoa, että toimialan kannattavuus ei 

riipu tuotteeseen tarvittavan teknologian monimutkaisuudesta, vaan toimialan rakenteesta. 

Kilpailutekijöiden suhteelliset painoarvot muodostuvat kunkin toimialan perimmäisistä 

taloudellisista ja teknisistä ominaisuuksista. Toimialan kilpailuun vaikuttavat rakenteelliset 

elementit on tuotu esille kuvassa 4. (Porter 1985, s. 5) 
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Toimialan 

kilpailu

Uudet 

tulokkaat

Asiakkaat

Korvaavat 

tuotteet

Toimittajat

Toimittajien 

neuvotteluvoima
Asiakkaiden 

neuvotteluvoima

Korvaavien 

tuotteiden uhka

Uusien 

kilpailijoiden 

uhka

Alalletulon esteet:

Suurtuotannon edut

Yksinomaisuutena olevat tuote-erot

Tuotekuva

Vaihtokustannukset

Pääoman tarve

Pääsy jakelukanaviin

Absoluuttiset kustannusedut

Yksinomaisuutena 

oleva oppimiskäyrä

Tarpeellisten panosten 

saatavuus

Yksinomaisuutena 

olevat halvat tuotemallit

Valtiovallan noudattama politiikka

 

Kilpailun tekijät:

Alan kasvu

Kiinteät(tai varastointi-) 

kustannukset/jalostusarvo

Ajoittainen liikakapasiteetti

Tuotekuva

Vaihtokustannukset

Keskittyneisyys ja tasapaino

Tiedollinen monimutkaisuus

Kilpailijoiden monimuotoisuus

Yritysten kilpailupanokset

Alaltalähdön esteet

Hankkijoiden vaikutusvallan tekijät:

Panosten differointi

Alan hankkijoiden ja yritysten 

vaihtokustannukset

Korvaavien panosten olemassaolo

Hankkijoiden keskittyneisyys

Volyymin merkitys hankkijalle

Kustannukset verrattuna alan 

kokonaisostoihin

Panosten vaikutus kustannuksiin tai 

differointiin

Alan yritysten asiakkaiden suuntaan 

toteuttaman integraation uhka 

verrattuna niiden hankkijoiden suuntaan 

toteuttaman integraation uhkaan

Korvaamisuhan tekijät:

Korvaavien tuotteiden 

suhteellinen hinta

Vaihtokustannukset

Asiakkaan korvaamisalttius

Vaikutusvalta:

Asiakkaiden 

keskittyneisyys vs. 

yritysten keskittyneisyys

Asiakkaan volyymi

Asiakkaan 

vaihtokustannukset

yrityksen 

vaihtokustannuksiin 

verrattuna

Asiakkaiden tiedot

Kyky integroitua 

hankkijan suuntaan

Korvaavat tuotteet

Johdettu kysyntä

Hintatietoisuus:

Hinta/kokonaisostot

Tuote-erot

Tuotekuva

Vaikutus laatuun/

suorituskykyyn

Asiakkaiden voitot

Päätöksentekijöiden 

kannustimet

Kuva 4. Toimialan rakenteen elementit (Porter 1985, s. 6) 

 

Porterin mukaan toimialojen rakenne on yleisesti ottaen suhteellisen pysyvä, mutta alojen 

kehittyessä rakenteelliset muutokset voivat muovata kilpailutekijöiden painoarvoja ja täten 

vaikuttaa alan kannattavuuteen. Yrityksen kilpailustrategian kannalta tärkeimpiä ovat alan 

rakenteeseen vaikuttavat trendit, mutta toisaalta yritykset voivat myös itse vaikuttaa alan 

kilpailutekijöihin omilla strategioillansa. Toimialan rakennetta muuttavat strategiat saattavat tuhota 

alan rakenteen ja kannattavuuden, mutta toisaalta myös parantaa niitä.  (Porter 1985, s. 6-7) 
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4 TOIMIALAKATSAUS 

 

Suomalaisen puutuoteteollisuuden voidaan katsoa skenaariotyöryhmän (2006, s. 4) mukaan 

jakautuvan neljään osaan: sahateollisuuteen, levyteollisuuteen, rakennuspuusepän- ja 

taloteollisuuteen sekä huonekaluteollisuuteen. Kuvan 5. määrittelystä saa nopeasti selkeän kuvan 

alan kokonaisuudesta. 

 

Puutuoteteollisuus 

 
Sahateollisuus 

 
Levyteollisuus 

 
Rakennuspuusepän- 
ja taloteollisuus 

 
Huonekaluteollisuus 

Kuva 5. Puutuoteteollisuuden toimialajaottelu (Puutuoteteollisuuden skenaariotyöryhmä, 2006, s. 

4) 

 

Tilastokeskuksen toimialaluokitus tarjoaa täsmällisemmän määrittelyn alasta. Sen mukaan 

puutuotteiden toimiala (TOL 16) on jaettu kahteen alatoimialaan, jotka ovat seuraavat: puun sahaus, 

höyläys ja kyllästys (TOL 161) ja puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus (TOL 162). 

Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus jakautuu vielä useampiin alaluokkiin joihin 

kuuluu levyjen, rakennuspuusepäntuotteiden, puutalojen, puupakkausten sekä muiden puutuotteiden 

valmistus. Huonekalujen valmistus (TOL 31) muodostaa oman toimialaluokkansa. Tähän työhön 

liittyvät olennaisesti puutalojen valmistus ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (Kuva 

6). Puutalojen valmistus käsittää rakennusten tehdasmaisen tai käsityömäisen valmistuksen puusta, 

esimerkiksi asuinrakentamisen vakituista tai vapaa-ajan asumista varten. Muu 

rakennuspuusepäntuotteiden valmistus käsittää rakentamisessa käytettäväksi tarkoitetun puutavaran 

valmistuksen. Tähän kuuluvat esimerkiksi parrut, katon tukipalkit, kattotuolit, ovet, ikkunat, puusta 

valmistetut rakennuselementit ja puiset aidat sekä laiturit. (Toimialaluokitus 2008) 
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Kuva 6. Puutuotteiden toimialajaottelu (Toimialaluokitus 2008) 

 

Rakennuspuusepänteollisuuden toimialan toimipaikkojen määrä on pysynyt suhteellisen vakaana 

2000-luvulla. Toimipaikkoja oli kokonaisuudessaan 877 vuonna 2008. Näistä noin 240 oli puutaloja 

valmistavia yrityksiä ja loput muita rakennuspuusepäntuotteita valmistavia yrityksiä. Ala työllistää 

yhteensä noin 10 000 henkilöä, joista neljäsosa on toimihenkilöitä. Puutalojen valmistus näyttäisi 

keskittyneen suurelta osin Pohjanmaan alueelle mutta muita merkittäviä alueita liikevaihdon 

perusteella ovat myös Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Lappi. Rakennuspuusepäntuotteita 

valmistetaan eniten Pohjois-Savossa, Hämeessä sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suomalainen 

rakennuspuusepänteollisuus valmistaa suurimman osan tuotteistaan kotimarkkinoille. Vientiä 

esiintyy enemmän puutalojen markkinoilla, tärkeimpiä vientialueita Venäjä, Japani, Keski-

Eurooppa ja Pohjoismaat. Tulevaisuuden vientialueista erityisesti Venäjä houkuttelee. 

(Loukasmäki, 2008, s. 17, 22) 

 

 

 



   

 

 

18 

4.1 Puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan analyysi 

 

Taloudellinen taantuma on vaikuttanut koko puutuotteiden toimialaan. Suomalaisen 

puutuoteteollisuuden tuotannon arvo laski 5,8 miljardiin euroon vuonna 2008. Pudotusta 

edellisvuoteen oli 20 prosenttia. Tällä hetkellä puurakentamiseen keskittyviä yrityksiä, kuten 

keittiökalusteiden sekä ovien ja ikkunoiden valmistajia on kannatellut vain kotimaan 

korjausrakentaminen. Uudisrakentaminen on romahtanut jyrkästi (Lilius, 2009, s. 40). Talouskriisi 

ja rakentamisen hiipuminen ovat vaikuttaneet sahatavaran kysynnän laskuun. Vientimarkkinoilla 

tilanne on sama. Metla on ennustanut kysynnän nousua vuodeksi 2010 mutta kasvu on hidasta 

(Seppälä, 2009). Puutuoteteollisuudesta on puhuttu Suomen vientitulojen pelastajana ja valtio onkin 

käynnistänyt monia kehitysohjelmia edistämään puutuotealaa. Johtopäätöksiä ja suositteluja on 

saatu aikaan mutta käytännön toimenpiteet ovat jääneet ainakin vielä vähäiseksi. (Lilius, 2009, s. 

40) 

 

Rakentamislainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi puurakentamiseen. Vaikka Suomessa 

valmistettavista omakotitalojen rungoista n. 80 prosenttia tehdään puusta (Merivuori, 2009, s. 26), 

julkinen puurakentaminen ja puukerrostalojen rakentaminen ei ole pysynyt esimerkiksi Ruotsin 

tahdissa. Tiukat paloturvallisuus- ja melumääräykset eivät houkuttele rakennusyhtiöitä, sillä 

kustannukset nousevat näiden takia korkealle. (Majaniemi, 2010, s. 15) 

 

Puurakentamisen imago on hyvä. Ihmiset arvostavat yhä enemmän ekologisia ja kestäviä ratkaisuja 

niin rakentamisessa kuin muissakin asioissa (Majaniemi, 2010, s. 15). Kalliimpiin segmentteihin 

siirryttäessä puutalojen laatuimago on heikompi kuin vastaavien kivitalojen. Puutalovalikoimiin 

tarvitaan lisätarjontaa. Taloudellisten kannustimien luominen voisi olla yksi vaihtoehto, jotta 

ympäristövaikutukset houkuttelisivat asiakasta entistä enemmän puutalojen pariin 

(Puutuoteteollisuuden skenaariotyöryhmä, 2006, s. 24). Myös sosiaalisia tekijöitä tulisi käyttää 

hyödyksi nykyistä enemmän. Siihen tarvitaan valtion ja isojen metsäyhtiöiden tuki, sillä pienillä ja 

keskisuurilla puutuoteyrityksillä ei ole resursseja markkinoida itseään ja tuotteitaan tehokkaasti 

(Martonen, 2009, s. 44). 

 

Puu on ilmastoa ajatellen ylivoimaisesti ekologisin vaihtoehto rakentamiseen. Puu on uusiutuva 

luonnonvara, puusta rakennetut talot sitovat hiilidioksidia ja valmistamiseen liittyvä hiilijalanjälki 

on esimerkiksi betonia pienempi. Ilmastonmuutos on myös vaikuttanut rakennusteollisuuteen siten, 

että kustannuksien sijasta rakentamisessa painavat muut syyt. (Majaniemi, 2010, s. 15)  
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Betonilla on joka tapauksessa monia etuja verrattuna puuhun. Betoni on halvempaa ja se on 

paremmin standardoitu rakennusteollisuuden tarpeisiin kuin puu. Tällä hetkellä puurakentaminen on 

enemmän räätälöityä kuin tarkasti yhdenmukaistettua. Luomalla perustavaa laatua olevat standardit 

ja kehittämällä näitä, voidaan olettaa että puurakentamisen kustannukset tippuvat. Betonia ei 

varmaan koskaan tulla kokonaan syrjäyttämään rakentamisessa. Siksi voisikin miettiä miten betonin 

ja puun parhaat puolet voitaisiin yhdistää. (Törmänen, 2010, s. 14–15) 

 

Puun myönteiset ympäristöominaisuudet motivoivat materiaalien yhdistämiseen. 

Ympäristöargumentit painavat paljon kun puhutaan puurakentamisen edistämisestä. Mahdollisuudet 

ovat ainutlaatuiset mutta tämän hyödyntäminen edellyttää myös kansainvälistä yhteistoimintaa. 

(Puutuoteteollisuuden skenaariotyöryhmä, 2006, s. 11, 26) 

 

Puukauppa käy Suomessa tällä hetkellä vaisusti (Seppälä, 2010), vaikka suomalaiset 

metsänomistajat huolehtivat metsäomaisuudestaan pääosin hyvin. Suomalaisen puun ongelmana 

onkin vain sen korkea hinta. Lisäksi osa metsänomistajista ei ole halukkaita myymään 

metsäomaisuuttaan, koska nykyinen myyntiin perustuva metsäverotus ei motivoi heitä siihen. 

(Lilius, 2009, s. 41) 

 

Puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan keskimääräistä kannattavuutta voidaan analysoida Porterin 

viiden voiman perusteella. Kuvassa 7. tarkastellaan alaa pientalorakentamisen näkökulmasta. Alan 

keskimääräinen kannattavuus ei ole kovin hyvällä tasolla, koska neuvotteluvoima niin asiakkaisiin, 

kuin myös materiaalitoimittajiin näyttäisi olevan heikko. Pientalorakentamisen liiketoiminta-alue on 

kovasti kilpailtu, ja korvaavilla tuotteilla on vahva kilpailukyky, mitkä asettavat myös paineita alan 

kannattavuudelle. Erityisesti heikomman neuvotteluvoiman ja pienemmät resurssit omaavat PK-

yritykset kärsivät eniten alan rakenteen tilasta. 
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Puutuotteiden 

ja -

rakenteiden 

toimialan 

kilpailu

Uudet tulokkaat: 

Ulkomaiset 

rakennusalan 

yritykset

Asiakkaat:   

kuluttajat, 

rakennusurakoitsij

at 

Korvaavat 

tuotteet:

Betoni, kivi ja 

teräs

Toimittajat: 

materiaalitoimit

tajat

Toimittajien 

neuvotteluvoima
Asiakkaiden 

neuvotteluvoima

Korvaavien 

tuotteiden uhka

Uusien 

kilpailijoiden uhka

Alalle tulon esteet:

Pääomavaltaisuus, 

rakentamisen standardit, 

talotehtaiden suurtuotannon 

edut

Kilpailun tekijät:

Alan kasvu on suhdanneherkkää, 

joka aiheuttaa kapasiteetin 

sopeuttamisongelmia, alalla on isoja 

rakennusliikkeitä, kuten NCC ja 

Skanska, mutta myös paljon 

talotehtaita, sekä suuri joukko  

alueellisia PK-yrityksiä.

Korvaamisuhan tekijät:

Betonin halpuus ja 

rakentamisen helppous,

standardoituja rakentamiseen, 

paloturvallisuus- ja 

melumääräyksien kriteerit,

Kivitalon arvostettu imago 

kalliimmassa segmentissä

Toimittajien vaikutusvallan tekijät:

Metsänomistajat yleensä vähän 

riippuvaisia puutuote ja -rakennus 

yrityksistä. Lisäksi metsänomistajat 

voivat myydä puuta myös esim. 

paperiteollisuudelle. Puu on 

monikäyttöinen materiaali, joten sitä 

voidaan myydä monille eri tahoille. 

Asiakkaiden vaikutusvalta:

Kuluttajien laatutietoisuus 

kasvanut, puutalojen imago 

kivitaloja heikompi kalliissa 

hintaluokassa, kuluttajat 

kilpailuttavat 

rakennusyrityksiä/-

urakoitsijoita

 

Kuva 7. Puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan viisi voimaa pientalorakentamisen näkökulmasta 

 

4.2 Yritysten T&K -yhteistyö puutuotteiden ja – rakenteiden toimialalla 

 

Euroopan puutuoteteollisuuden yritykset ovat yhdistäneet voimansa ja aloittaneet erilaisia 

yhteistyöprojekteja edistääkseen puun kilpailukykyä rakentamisessa. Building with Wood- 

projektien takana on puutuoteteollisuutta seitsemästä maasta. Yhteistyöllä on tarkoitus lisätä alan 

vaikuttavuutta EU:n standardisointityössä ja tehostaa alaa palvelevaa tutkimusta. Yhteistyö alkoi 

analyysillä, jonka perusteella todettiin, että puun käyttö rakentamisessa on kilpailijoihin verrattuna 

liian monimutkaista ja vailla kattavaa, yhdenmukaista ja käyttäjäystävällistä ohjeistusta. 

Yhteistyöllä ja huolellisella analyysillä on syntynyt perustavaa laatua oleva näkemys siitä, miten ja 

mihin asioihin vaikuttamalla puun käyttöä rakentamisessa tulee edistää. Työhön osallistuva 
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teollisuus saa lisäksi ensikäden tietoa kehityksestä suoraan omaan käyttöönsä. Pitkällä aikavälillä 

BWW-yhteistyö parantaa puun kilpailukykyä ja vahvistaa osaamiseen perustuvaa markkina-

asemaa. (Infokortit, 2009) 

 

Finnish Wood Research Oy on suomalaisten puutuotealan yritysten vuonna 2009 perustama yhtiö, 

jonka tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä alan yritysten hyödynnettäväksi. Yhtiö 

ei palkkaa itse tutkijoita eikä osta tutkimusvälineitä.  Yhteistutkimusorganisaation tavoitteena onkin 

suodattaa parhaat esille tulevat innovaatiot ja kasata niistä tutkimusprojekteja. Toimitusjohtaja 

Kimmo Järvinen on sitä mieltä, että ideoita suomalaisilla piisaa, niiden tuotteistamisessa ollaan vain 

heikompia. (Repo, 2009, s. 1) 

 

Ensimmäisiä yhteistutkimusohjelmia on jo käynnistetty. Yksi näistä liittyy energia- ja 

materiaalitehokkaaseen puurakentamiseen, joka koostuu neljästä eri tutkimushankkeesta. 

Tutkimushankkeissa kehitetään puuelementtirakentamisen avoin teollisuusstandardi sekä tutkitaan 

hiilineutraalia asumista ja puurakenteiden terveysvaikutuksia sekä energiatehokkaiden rakennusten 

rungon ja vaipparakenteiden kosteudensietokykyä. Finnish Wood Research Oy on mukana myös 

Building with Wood – hankkeessa nimeltä FireInTimber, jossa tuotetaan tietoa puun ja 

puurakentamisen palonkestävyydestä tavoitteena luoda asianmukainen normisto alalle. (Uutiset, 

2010) 

 

Tekesin Terve Talo tavoiteohjelman tuloksena syntyi Humi-Control-System mittausjärjestelmä. 

Kosteusantureita on asennettu jo yli 40000, joista asennettiin noin 2000 Herrala-talopakettiin. 

Koulutetut jälleenmyyjät hoitavat mittaus- ja lukupalvelun, verkostossa on jo yli kymmenen 

asiantuntijayritystä. Järjestelmän tutkimustyössä olivat mukana esimerkiksi Koskisen Oy (Herrala-

Talot), Lohja Rudus Oy, Oulun yliopisto, Rakennusteollisuus, UPM-Kymmene (Rafsec Oy), Sani-

roc Oy, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ja TKK:n talonrakennustekniikka. (Raunio, 2005, 

s. 28) 

 

Nykyisin T&K -panoksia kohdistetaan puutuotealalla enemmän tuote- ja järjestelmäkehitykseen. 

Panoksia olisi kohdistettava myös liiketoimintamalleihin ja innovaatioiden kaupallistamiseen, jotta 

taloudelliset hyödyt saataisiin realisoitua tehokkaammin. T&K -prosessiin olisi sisällytettävä myös 

asiakas. (Puutuoteteollisuuden skenaariotyöryhmä, 2006, s. 11) 
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4.3 Yritysten yhteistyö pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella 

 

VVO- Rakennuttaja Oy:n toimintoihin kuuluvat rakennuttaminen ja kiinteistöhallinta. Strategiana 

on differointi, eli rakennukset eivät ole massatuotteita, vaan niitä pyritään räätälöimään 

paikkakohtaisesti. Vakiintunutta tapaa ei ole pientalohankkeiden toteuttamiseen. 

Yhteistyökumppaneita löytyy erikokoisista rakennusliikkeistä sekä materiaaliteollisuudesta. 

Kokonaisurakat ovat korvautumassa yhteistyöhankkeilla, joissa kunta, rakennuttaja ja urakoitsija 

toimivat yhteistyössä. VVO- Rakennuttaja Oy katsoo, että yhteistyö kunnallisten toimijoiden kanssa 

on tärkeää projektin sujuvuuden kannalta. (Holopainen 2004, sit. Salovaara, 2005, s. 40–41) 

 

Skanska talonrakennus Oy tekee pientaloja kustannusjohtajuus -strategialla. Skanskan 

erillispientalotuotannossa runko tehdään lähtökohtaisesti puusta, mutta valinta on hankekohtainen. 

Asuntotuotanto Skanskalla on lähinnä perustajaurakointia eli rakentaja perustaa 

kiinteistöosakeyhtiön, jonka kautta se sitten myy osakkeet tilojen lopulliselle ostajalle. 

Kumppanuuksilla yritetään lähinnä kasvattaa tonttivarantoja. Oman jalostusarvon pitäminen 

korkeana on lähtökohta verkoston muodostamiselle. Yhteistyötä tehdään ikkuna- ja 

kalustevalmistajien sekä tiilikateasentajien, muurausyritysten ja arkkitehtien kanssa. 

Puuosatoimittajat valitaan kilpailuttamalla. (Särkilahti 2004, sit. Salovaara, 2005, s. 41) 

 

Finnforest Oy on valmistalotehdas, jonka liiketoimintakonsepti perustuu moduuli- eli tilaelementti 

rakentamiseen kaupunkimaisen pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella. Talotehdas tekee 

avaimet käteen -toimituksia projekti- ja kuluttajamyyntiin, johon voi kuulua yrityksen verkoston 

kautta myös perustusten teko. Yrityksen strategia perustuu kustannusjohtajuuteen. Yrityksen 

Hartolan yksikkö sijaitsee melko keskellä Suomea, joka mahdollistaa toimitukset Suomen 

kasvukeskuksiin moduulin järkevä kuljettaminen on mahdollista 500km säteellä. Yksikön toiminta 

perustuu kumppanuushankkeisiin. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat rakennuttajat, jotka 

jakavat asuntojen myyntiriskiä. Pienet ja keskisuuret rakennusliikkeet ovat merkittäviä asiakkaita, 

kun taas toimitukset valtakunnallisille rakennusliikkeille ovat vain tuoteosatoimituksia. 

Kumppanuuksista on eniten hyötyä toiminnan alkuvaiheessa, koska silloin rakentajatahojen 

kokemuksesta on merkittävää apua. Aluerakentamishankkeeseen on tarkoituksena päästä mukaan jo 

kaavoitusvaiheessa, jotta asemakaavassa huomioitaisiin moduulirakentamisen vaatimukset. 

(Pietiläinen, 2004, sit. Salovaara, 2005, s. 42) 

 

Koskisen Oy Taloteollisuus tuottaa pääosin omakotitaloja yksityisille kuluttajille, yrityksen 

yhteistyösuhteet näkyvät kuvassa 8. Yrityksen strateginen tavoite on erikoistumisessa ja 
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asiakaskohtaisissa tuotteissa. Koskisen Oy Taloteollisuuden liiketoimintajohtaja Rauno 

Romppaisen mukaan kilpailuetua talotehtaalle syntyy edullisista raaka-ainekustannuksista, työn 

tuottavuudesta ja kyvystä tarjota segmentin tarpeiden mukaisia tuotteita. Kilpailuetua luo myös 

tunnettavuus markkinoilla. Yritys tekee markkinointiyhteistyötä valtakunnallisen 

rakennustarvikeketjun kanssa. Talonrakentaja saa ketjun valikoimista tarvitsemansa muut 

rakennustarvikkeet. Tuotekehitysyhteistyötä tehdään usean eri yrityksen kanssa. Yhteistyöyritysten 

tuotteita ei myydä suoraan talotoimituksen yhteydessä. Toiminta kuitenkin mahdollistaa tuotteiden 

sopivuuden kokonaiskonseptiin ja yhteistyöstä saadaan myös tietoja markkinoiden muutoksista. 

Koskisen Oy Taloteollisuus on valmis harkitsemaan aluerakentamiseen osallistumista 

kumppanuussuhteiden kautta, jos selkeät pelisäännöt sovitaan ja ne ovat kaikille tasapuolisia. 

(Romppainen 2004, sit. Salovaara, 2005, s. 42–43) 

 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Kuva 8. Koskisen Oy Taloteollisuuden arvoketju (Salovaara, 2005, s. 43) 

 

Pientalorakentaja vaatii talonsa yhä valmiimpana. Yksilöllisesti ja avaimet käteen kuvaa 

asiakkaiden vaatimustasoa. Talotehtaat pyrkivät vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin erilaisin 

konseptein. Osa talotehtaista turvautuu tilaelementteihin, ja loput yhteistyöverkostoihin, jotta 

avaimet käteen -toimitukset olisivat mahdollisia. (Turunen, 2006) 

 

Finndomo on Pohjoismaiden suurin teollinen pientalotehdas. Heidän tapansa toimia perustuu 

yhteistyöverkostoihin, joiden avulla on mahdollista nostaa valmiusastetta. Finndomon 

konsernijohtajan Reijo svanborgin mukaan he pyrkivät verkottumaan siten, että on mahdollista 

toimittaa asiakkaille heidän haluamansa valmiusasteen mukainen talo, kuten taulukossa 1. tulee 

esille. (Turunen, 2006) 

 

Koskisen Oy Taloteollisuus 
- tuotekehitys ja suunnittelu 
- markkinointi 
- valmistus ja asennus  

T&K-
yhteistyö-
yritykset  

Suunnittelu-
palvelut  

Kuljetus-
palvelut  

Materiaali-
toimittajat  

Rakennus-
tarvikeketju  

Asiakkaat 
- kuluttajat 
- ammattirakentajat  

Markkinointi-
yhteistyö  

Koskisen Oy Taloteollisuus 
- tuotekehitys ja suunnittelu 
- markkinointi 
- valmistus ja asennus  

T&K-
yhteistyö-
yritykset  

Suunnittelu-
palvelut  

Kuljetus-
palvelut  

Materiaali-
toimittajat  

Rakennus-
tarvikeketju  

Asiakkaat 
- kuluttajat 
- ammattirakentajat  

Markkinointi-
yhteistyö  
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Finndomo lanseerasi Ristomatti Ratian kanssa Vaaja-talo malliston, joka on esimerkki 

designyhteistyöstä pientalorakentamisessa. Monet talotehtaiden edustajat sanovat, että asiakkaat 

ovat erittäin merkkiuskollisia, mitä puoltaa PRT:n markkinointipäällikön Pekka Partasen 

kommenttia siitä, että heillä on jo asiakkaita, jotka rakentavat Jukka-taloja kolmannessa polvessa. 

Ruotsalainen Älvbystalon konsepti sisältää kaikki tontilla tehtävät työt, jota voidaan todellakin 

kutsua avaimet käteen kaupaksi. (Turunen, 2006) 

 

Suuret rakennusliikkeet kuten NCC ovat myös tulleet ottamaan siivunsa pientalomarkkinoista. 

Skanska esitteli yhdessä Finnforestin kanssa tilaelementeistä rakennettuja erillistaloja. YIT:een 

malli pientalorakentamiseen oli asiakaslähtöinen alueellinen operointi verkostojen ja 

kumppanuuksien kautta. Finndomon konsernijohtaja myönsi, että yhteistyö rakennusliikkeiden 

kanssa kiehtoi. Svanborg kuitenkin asetti yhteistyölle kriteeriksi, ettei se saa olla 

alihankintatoimintaa. (Turunen, 2006) 

 

Taulukko 1. Pientalorakentamisen liiketoiminta-alueen yritysten yhteistyö  

 Yhteistyösuhteista Yhteistyön syyt 

VVO- 

Rakennut-

taja Oy 

Kunta, rakennuttaja ja urakoitsija  Kunta yhteistyökumppanina edistää 

projektin sujuvuutta  

YIT Oy Pientalorakentaminen suoritetaan 

asiakaslähtöisellä alueellisella operoinnilla 

verkostojen ja kumppanuuksien kautta. 

 

Skanska 

talonraken-

nus Oy 

Ikkuna- ja kalustevalmistajien sekä 

tiilikateasentajien, muurausyritysten ja 

arkkitehtien kanssa Puuosatoimittajat 

valitaan kilpailuttamalla. 

 

Kumppanuuksilla yritetään lähinnä 

kasvattaa tonttivarantoja. Omasta 

jalostusarvosta ei tingitä verkostoa 

muodostettaessa. 

Finnforest 

Oy 

Rakennuttajat, PK- rakennusliikkeet ovat 

merkittäviä asiakkaita, kun taas toimitukset 

valtakunnallisille rakennusliikkeille ovat 

tuoteosatoimituksia. 

Rakentajatahojen kokemuksesta on 

apua, ja ne jakavat asuntojen 

myyntiriskiä. Pyritään vaikuttamaan 

aluerakentamishankkeiden 

kaavoitukseen. 

Koskisen 

Oy 

Taloteollisu

us (Herrala-

Talot) 

Markkinointiyhteistyötä tehdään 

valtakunnallisen rakennustarvikeketjun 

kanssa. Tuotekehitysyhteistyötä tehdään 

usean eri yrityksen kanssa. 

T&K- yhteistyö mahdollistaa 

tuotteiden sopivuuden 

kokonaiskonseptiin ja yhteistyöstä 

saadaan myös tietoja markkinoiden 

muutoksista. 

Finndomo 

Oy 

Pyrkii verkottumaan siten, että asiakkaille 

on mahdollista toimittaa heidän haluamansa 

valmiusasteen mukainen talo. Finndomo 

lanseerasi Ristomatti Ratian kanssa Vaaja-

talo malliston. 

Kiinnostunut yhteistyöstä 

rakennusliikkeiden kanssa, mutta se ei 

saa olla pelkkää alihankintatoimintaa. 
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5 TULOKSET  
 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on: 

 

 Mitkä tekijät ajavat yrityksiä yhteistyöhön ja mitkä estävät yritysten välisen yhteistyön 

syntymistä? 

 

Yritysten yhteistyön motiivit ja haasteet vaihtelevat paljon yhteistyön syvyyden ja yhteistyötyypin 

mukaan. Kumppanuudet voidaan jakaa tarvittavan luottamuksen tason mukaan, operatiiviseen, 

taktiseen ja strategiseen yhteistyöhön. Vaadittava luottamuksen ja tietojen jakamisen tarve lisääntyy 

mentäessä kohti strategista kumppanuutta. Sitä myötä lisäarvon tuottamisen mahdollisuus, mutta 

myös riskit kasvavat. Kumppanuudet voivat olla luonteeltaan myös toiminnallisia kumppanuuksia, 

jotka perustuvat johonkin yrityksen toiminnalliseen kokonaisuuteen, kuten markkinointiin.  

 

Yritysten välisellä T&K- yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa monia etuja. Kuitenkin yhteistyöhön 

ryhtymistä rajoittavat monet haasteet, kuten taulukossa 2. tulee esille. T&K- yhteistyötä harjoitetaan 

monesti aivan erityyppisten eri toimialoilla toimivien organisaatioiden välillä, jolloin on 

mahdollista hyödyntää täysin erilaisia kyvykkyyksiä uudenlaisten innovaatioiden luomiseksi. 

Yritykset harjoittavat myös yksinkertaisempia yhteistyön muotoja, kuten arvoketjuyhteistyö, jolloin 

tarkoituksena on vain yhdistellä erilaisia komponentteja, jotta saataisiin muodostettua jokin 

kokonaisuus mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myös arvoketjuyhteistyön motiivit ja haasteet 

on koottu taulukkoon. Näillä kahdella erityyppisellä yhteistyömuodolla havaittiin olevan muutamia 

yhteisiä yritysten yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä. 
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Taulukko 2. Yritysten välistä yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät 

 
Motiivit Haasteet 

T&K- yhteistyö - Strategisen aseman parantaminen 

- Yrityksen koon ja 

patentoimishalukkuuden kasvaessa 

yhteistyöhalukkuus kasvaa 

- Kustannusten ja riskien jakaminen 

- Tuotteen nopeampi 

kaupallistaminen 

- Toisiaan täydentävien resurssien 

käyttö 

- Organisaation joustavuuden 

paraneminen 

- Uusi osaaminen 

- Tiedon lisääntyminen ja Oppiminen 

- Uskottavuus 

- Markkinatuntemuksen jakaminen 

- Jakelukanavat 

- Maineen, vaikutusvallan ja 

auktoriteetin kasvaminen 

- Informaatiovuodot 

- Aika 

- Muutosvastarinta 

- Eriävien päämäärien ja 

tavoitteiden syntyminen 

- Sitouttaminen 

- Kulttuurierot 

- Avainhenkilöiden 

siirtyminen kumppanille 

- Kustannusten 

syntyminen 

Arvoketju- 

yhteistyö 

- Kustannusten pieneneminen (esim. 

varastointikustannukset) 

- Parantuva tehokkuus 

- Parantuva asiakkaiden tyytyväisyys 

ja lojaalisuus 

- Tiedon jakaminen ja läpinäkyvyys 

- Kysyntäennusteiden tarkentaminen 

tiedon jakamisen avulla 

- Ruoskavaikutuksen (Bullwhip-

effect) ehkäiseminen 

 

- Luottamus 

- Yhteistyö ei luo yhtä 

paljon hyötyä 

molemmille osapuolille 

- Käytännön 

yhteistyökokemuksien 

puute 

Yhteiset edistävät 

ja estävät tekijät 

- Yhteistuotannon tuotot 

- Kilpailuedun saavuttaminen 

- Asiakasarvon kasvattaminen 

 

 

- Luottamus 

- Opportunismin uhka 

- Sopimussuhteisiin 

sitoutuvat varat 

- Kiinnipidon ongelma 

- Hallinnan menettämisen 

pelko 

- Eriävät intressit 

- Ei yhteistyökokemuksia 

entuudestaan 

 

Puutuotteiden ja -rakenteiden toimialalla näytti olevan yritysten välistä T&K- yhteistyötä jo jonkin 

verran, ja yhteistyön vaatimukset ovat kasvussa. Neuvotteluvoima suhteessa metsänomistajiin on 

heikko, mikä esiintyy kalliin kotimaisen puun muodossa. Korvaavilla tuotteilla on vahva asema 

niille suodullisten rakennus-standardien johdosta, joka on myös omiaan aiheuttamaan ongelmia 

puurakentamiselle. Euroopan tasolla puutuoteteollisuus on pyrkinyt vaikuttamaan rakentamisen 
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standardeihin ja puurakentamisen edistämiseen Building with Wood – projektin avulla, myös 

suomalainen puutuoteteollisuus on Finnish Wood Research Oy.n kautta mukana tässä projektissa. 

Finnish Wood Research Oy:n tavoitteena on seuloa alan yritysten esille tuomat ideat, ja kaupallistaa 

niistä lupaavimmat. 

 

Maamme suurimpien puurakentamiseen keskittyneiden valmistalotehtaiden julkituomat 

yhteistyösuhteet osoittautuivat melko pitkälti yksinkertaisiksi arvoketjuyhteistyösuhteiksi, joiden 

avulla tavoitteena oli valmistaa pientaloja kustannustehokkaasti. Ainoastaan Koskisen Oy 

Taloteollisuus ilmoitti strategiseksi tavoitteekseen erikoistumisen asiakaskohtaisiin ratkaisuihin. He 

kertoivat tekevänsä T&K- yhteistyötä monien yritysten kanssa, ja markkinointiyhteistyötä 

valtakunnallisen rakennustarvikeketjun kanssa.  

 

Rakennuttajien puolella yhteistyö on monipuolisempaa kuin valmistalotehtaissa. Yhteistyötä 

tehdään niin kuntien, tonttien omistajien kuin erilaisten osatoimittajien kanssa. Kokonaisurakat ovat 

korvautumassa yhteistyöhankkeilla, joihin osallistuvat monet eri toimijat. Finndomo ilmoitti 

olevansa kiinnostunut yhteistyöstä rakennusliikkeiden kanssa, sillä kriteerillä, että se ei ole pelkkää 

alihankintatoimintaa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

Toinen tutkimuskysymys on: 

 

 Mitkä tekijät edistävät ja estävät puutuotteiden ja – rakenteiden toimialan, sekä 

rakentamisen toimialan yhteistyötä pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella? 

 

Tarkasteltaessa toimialojen välistä yhteistyötä pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella voidaan 

todeta, että yhteistyön motiivit ja haasteet olivat läpikäydyissä lehtiartikkeleissa ja tutkimuksissa 

hyvin pitkälle samoja, joita teoriaosuudessa oli tullut esille. Aikaisemmin todettiin 

yhteistyömuotojen olevan kyseisellä liiketoiminta-alueella pääosin operatiivisia eli arvoketjun 

sisäisiä. Motiivit noudattelivat teoriasta nostettuja arvoketjujen yhteistyömotiiveja, mutta myös 

muita edistäviä tekijöitä löytyi. Pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella erityisiä motiiveja 

yhteistyölle aiheuttavat korvaavien tuotteiden, kuten betonin vahva markkina-asema 

rakentamisessa. Kalliimmissa segmenteissä kivitalojen imago on vahvempi kuin puun. Se ajaa 

yrityksiä ja poliittisia toimijoita yhteistyöhön puun aseman vahvistamiseksi pientalorakentamisessa. 

Toimiala-analyysin perusteella voidaan päätellä, että toimialan rakenne on heikko, koska yrityksillä 

on keskimäärin huono neuvotteluvoima asiakkaisiin ja metsänomistajiin nähden. Myös korvaavilla 

tuotteilla on vahva asema, sekä alalla on monipuolista kilpailua muun muassa suuret 

rakennusliikkeet ovat tulleet pientalorakentamisen alueelle. Toimialan rakenteeseen on mahdollista 

vaikuttaa esimerkiksi yhteistyötä lisäämällä ja sitä syventämällä. Erityisesti alan pienet yritykset 

kärsivät heikosta neuvotteluvoimasta ja niiden asemaa olisi mahdollista parantaa syventämällä 

yhteistyötä rakennusliikkeiden ja talotehtaiden kanssa. 

 

Rakentaminen tapahtuu entistä enemmän erilaisten yhteistyöprojektien kautta. Avoimuus erilaisissa 

hankkeissa on tärkeää projektin sujuvuuden kannalta. Strategiselle kumppanuustasolle ei tarvitse 

mennä, mutta aikatauluissa pysyminen ja tehokkaampi projektien läpivieminen varmasti motivoivat 

operatiivista tasoa syvempään yhteistyöhön. 

 

Yhteistyön haasteitakin löytyi pientalorakentamisen alueella. Luottamus on tärkeä osa yhteistyötä ja 

jos sitä ei ole, on kilpailuetua tuottava yhteistyö käytännössä mahdotonta. Suomen 

pientalorakentamiseen liittyvät PK-yritykset ovat yleensä haluttomia jakamaan omia ideoitaan tai 

innovaatiotaan muille kilpailuedun heikentymisen pelossa. Ei uskalleta luottaa toisiin yrityksiin 
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opportunistisen käyttäytymisen pelossa. Useasti tilanne on se, että PK-yrityksillä ei ole resursseja 

tuoda omia innovatiivisia tuotteitaan suuren yleisön tietoisuuteen. Yhteistyön kaikkia 

mahdollisuuksia ei nähdä tai riski koetaan yksinkertaisesti liian suureksi. Yritysten yhteistyöteorian 

ja suoritettujen analyysien pohjalta voidaan tehdä johtopäätökset pientalorakentamisen yhteistyön 

motiiveista ja haasteista puutuotteiden ja -rakenteiden toimialalla, jotka on koottu taulukkoon 3. 

 

Taulukko 3. Puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan sekä rakentamisen toimialan yhteistyötä 

edistävät ja estävät tekijät pientalorakentamisen liiketoiminta-alueella  

Yhteistyötä edistäviä tekijöitä Yhteistyötä estäviä tekijöitä 

 Täydentävien resurssien käyttö 

 Korvaavien tuotteiden vahva asema 

 Asiakkaiden ja metsänomistajien vahva 

neuvotteluvoima 

 Puutuotealan PK-yritysten heikko 

keskimääräinen kannattavuus 

 Rakentamisen standardit 

 Parantuva tehokkuus 

 Tiedon jakaminen ja läpinäkyvyys 

 Projektien sujuvuuden parantaminen 

 

 

 Luottamuksen puute 

 Valmistalotehtaiden ja suurten 

rakennusliikkeiden omavaraisuus 

 PK-yritysten haluttomuus omien ideoiden 

jakamiseen 

 

 

 

 

 

Kolmas tutkimuskysymys on: 

 

 Mitkä yhteistyömuodot tai menettelytavat soveltuvat toimialojen väliseen yhteistyöhön 

suomalaisen puutuotteiden ja -rakenteiden toimialalla? 

 

Suomalaisen puutuotteiden ja -rakenteiden toimialan yritykset ovat viime vuosina heränneet 

harkitsemaan entistä enemmän yhteistyötä yhtenä kilpailukeinona muuttuvilla markkinoilla. 

Yhteistyöyrityksiä ja projekteja on jo jonkun verran vireillä. Olemassa olevat yritysten väliset 

yhteistyömuodot keskittyvät tällä hetkellä suurilta osin T&K:een ja ideoiden kaupallistamiseen. 

Yksi tärkeimmistä yhteistyön motiiveista puutuotealalla on kustannusten ja riskien jakaminen. 

Koska suomalainen puutuoteteollisuus koostuu pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä, niillä ei 

välttämättä ole resursseja omaan T&K:een tai tehokkaisiin markkinointi- ja jakelukanaviin. Tämän 

perusteella sopivin ja osapuolia eniten hyödyttävä yhteistyömuoto pienille puutuotealan yrityksille 

olisi strateginen kumppanuus T&K:sen ja markkinoinnin osa-alueilla. 
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Tällä hetkellä syvällistä yhteistyötoimintaa näyttäisi harjoittavan harva puutuotealan yritys, vaikka 

yhteistyötä esiintyykin alalla entistä enemmän. Finnish Wood Research Oy:n toiminnan voidaan 

katsoa olevan enemmän taktista yhteistyötä, sillä sen tarkoituksena on vain kerätä ympäristöstä 

ideoita, joita mukana olevat yhteistyöyritykset voisivat sitten hyödyntää. Tarkoituksena on 

suodattaa erilaisten projektien avulla lupaavimmista ideoista ne, joilla on eniten kaupallista 

potentiaalia. Kovin syvällistä tietojen jakamista ei välttämättä esiinny, sillä jokainen yritys päättää 

itse kuinka paljon haluaa osallistua projekteihin. Voidaan sanoa, että Finnish Wood Research Oy:n 

oma toiminta liikkuu taktisella tasolla, mutta se voi edesauttaa yritysten välisen yhteistyön 

syvyyden laajentumista strategiselle tasolle.  

 

Rakennusliikkeiden kanssa voitaisiin pyrkiä solmimaan strategisia kumppanuuksia siten, että 

molempien osapuolien kilpailukyky paranisi. Alalla ei näytä esiintyvän syvällistä toimialojen 

välistä yhteistyötä, ja jos esiintyy, niin alan yritykset pitävät kyseiset hankkeet visusti piilossa. 

Toimialan PK- yritykset kaipaisivat toimintaansa täydentäviä resursseja. Täydentävien resurssien 

etsiminen pitäisi tehdä yrityksille helpoksi. Kaikkea ei voi, eikä kannata tehdä itse. Strategisen 

yhteistyön määrää olisi lisättävä ja harkittava vakavasti yhteistyötä kilpailijoiden kanssa. Vaikka 

riskit lisääntyvät huomattavasti, yhteistyöllä voidaan saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja ja 

mahdollistaa kasvu.  

 

Käytännössä yhteistyön lisääminen merkitsee yrityksille sitä, että niiden on osattava luottaa 

yhteistyökumppaniinsa. Luottamusta voidaan lisätä laatimalla tarkkoja yhteistyösopimuksia, joissa 

otetaan huomioon yhteistyötä haittaavia seikkoja, kuten opportunistista käyttäytymistä tai 

yhteistyöstä koituvien kustannusten jakamista. Sopimukset eivät saa kuitenkaan rajoittaa liikaa 

yhteistyötoimintaa, muuten koko yhteistyöstä ei ole mitään hyötyä.  

 

Nyt olisi riskin oton aika, koska muutoin markkinatalouden lainalaisuudet pitävät huolen siitä, että 

taloudellisesti heikoimmat toimijat poistuvat rakenteellisesti haastavalta toimialalta. Toimialan 

rakenteeseen tulisi vaikuttaa syvemmän ja laajemman yhteistyön avulla. Uhkana on, että 

markkinoilta katoaisi merkittävä määrä omalaatuista suomalaista puutuotealan osaamista. 

Rakentamisliikkeiden, talotehtaiden ja puutuoteyritysten välistä yhteistyötä tulisi edistää, jotta 

puutuoteyritysten kyvykkyydet saataisiin kaupallistettua. 
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7 YHTEENVETO 
 

Yritysten välinen yhteistyö voidaan jaotella kolmeen eri yhteistyötyyppiin: operatiiviseen, taktiseen 

ja strategiseen kumppanuuteen. Yhteistyötä voidaan luokitella myös kaikenkattaviin 

kumppanuuksiin ja toiminnallisiin kumppanuuksiin, jossa yhteistyötä esiintyy vain yrityksen 

toiminnallisella osa-alueella. Mitä enemmän yhteistyöstä halutaan lisäarvoa, sitä enemmän 

lisääntyvät myös yhteistyön riskit. Riskejä voidaan hallita epätäydellisillä sopimuksilla, jotka voivat 

ottaa huomioon esimerkiksi yhteistyöyrityksen opportunistisen käyttäytymisen. Yritysten välisessä 

yhteistyössä luottamus on keskeinen osa menestyvää yhteistyökumppanuutta. 

 

Yritysten T&K – yhteistyö on usein luonteeltaan strategista ja arvoketjuyhteistyö lähempänä 

operatiivista kumppanuutta. Toisin sanoen yhteistyö on paljon syvällisempää toimittaessa 

yhteistyössä T&K –alueella. Yleisimpiä T&K –yhteistyöhön johtavia motiiveja ovat kustannusten 

ja riskien jakaminen, uuden oppiminen, toisiaan täydentävien resurssien yhdistäminen ja tuotteen 

nopeampi kaupallistaminen. Haasteita taas ovat tietovuodot, muutosvastarinta ja eriävät päämäärät. 

Arvoketjuyhteistyöhön johtavia motiiveja ovat kustannusten aleneminen, tehokkuuden paraneminen 

ja asiakastyytyväisyyden paraneminen. Haasteita arvoketjuyhteistyön muodostumiselle asettaa 

eriävät intressit ja luottamuksen puute. 

 

Yleisiä yhteistyön syntyyn vaikuttavia motiiveja ovat ainakin yhteistuotannon tuotot, kilpailuedun 

syntyminen ja asiakasarvon kasvattaminen. Luottamuksen puute, opportunistisen käyttäytymisen 

uhka ja hallinnan menettämisen pelko taas ovat suuria haasteita yritysten miettiessä yhteistyöhön 

ryhtymistä. 

 

Pientalorakentamiseen liittyvän yhteistyön edistävät ja estävät tekijät noudattelevat pääosin 

teoriasta nostettuja arvoketjuyhteistyön syntyyn vaikuttavia motiiveja ja haasteita. Muitakin alalle 

ominaisia motiiveja ja haasteita löydettiin artikkelien ja tutkimusten avulla. PK- yritysten 

kehittämät innovaatiot koetaan usein ainoaksi kilpailuedun lähteeksi, joten niitä ollaan usein 

haluttomia jakamaan kenenkään muun kanssa. Yhteistyöhön ei uskalleta lähteä hallinnan 

menettämisen pelossa. Yhteistyötä edistää kustannusten aleneminen, arvoketjun läpinäkyvyyden ja 

tiedonkulun lisääntyminen. Kysyntäennusteiden paikkansapitävyys paranee ja toiminta tehostuu.  
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Suositeltaviksi yhteistyömuodoiksi nostettiin strateginen yhteistyö erityisesti tuotekehityksen ja 

markkinoinnin osa-alueilla. Yhteistyön syvyyttä ja luottamusta toiseen yritykseen voidaan syventää 

luomalla sopimuksia, joissa otetaan huomioon erilaisia yhteistyöstä koituvia haittoja. 
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