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1.Johdanto 

 

Yritysmaailma on muuttunut ja tulee muuttumaan edelleen entistä globaalimmaksi. Ennen 

riitti, että yritys on tietoinen lähimpien kilpailijoiden toimista. Kilpailijat toimivat ennen samalla 

alueella mutta tänä päivänä pahin kilpailija saattaa sijaita toisella puolella maapalloa. 

Yrityksillä voi olla vaikeuksia saada informaatiota kilpailijoistaan puhumattakaan kyvystä 

kilpailla hinnoista kilpailijan kanssa, joka toimii maassa, missä kustannukset ovat paljon 

alhaisemmat. (Yu et al. 2001) Kansainvälistymisen takia yritysten kilpailu ja asiakkaiden 

vaatimukset ovat kasvaneet minkä vuoksi yritysten kannattaa nykyään käyttää hyväkseen 

yhteistyötä itse tekemisen sijasta. Yhteistyön avulla yritys pystyy keskittymään 

ydinosaamiseensa ja saamaan kilpailuetuja yhteistyöstä toisen yrityksen kanssa, joka on 

myös keskittynyt ydinosaamiseensa. Molemmat hyötyvät yhteistyöstä ja ansaitsevat 

kilpailuetuja muihin toimijoihin nähden. Williamson (1975,16) antoi hyvän esimerkin 

yhteistyöstä: kun toimialalla on muutamia yrityksiä, jotka valmistavat samaa tuotetta, kaikista 

tehokkain keino valmistaa tuotteita on erikoistua siihen osaan tuotetta, missä 

kustannuskäyrä on laskeva ja myydä se eteenpäin toiselle yritykselle. 

Yritysten keskittyessä ydintoimintoihinsa, yhteistyö yritysten välillä muuttuu tärkeämmäksi. 

Yritysten tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, millaiseksi sen yhteistyösuhteet 

kehittyvät ja panostaa näiden suhteiden kehittämiseen entistä enemmän. Nämä asiat ovat 

nykyisin liiketoiminnan menestymisen keskeisiä tekijöitä. (Ford et al. 1998, 26) 
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1.1Tutkielman tavoitteet ja rajaukset 

 

 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella yritysten välisiä yhteistyösuhteita. 

Päätutkimuskysymyksen avulla luodaan kehys minkä ympärille tutkielmaa aletaan rakentaa. 

Päätutkimus kysymykseksi muodostettiin:  

 

”Miten yritysten välisiä yhteistyösuhteita voidaan kehittää?” 

 

Alatutkimuskysymyksillä täydennetään päätutkimuskysymystä ja luodaan tutkielmalle 

entistä tarkempi suunta. Alatutkimuskysymyksiksi muodostui: 

 

”Millaisia yhteistyömuotoja on olemassa?”  

”Mistä tekijöistä yhteistyön kehittäminen muodostuu?” 

. 

Jotta yhteistyösuhdetta pystytään kehittämään, on tärkeää olla selvillä yhteistyön nykytilasta 

ja tavoitteista. Nykytilan selvittämiseksi käytetään erilaisia analyyseja, joita tutkitaan 

kyselylomakkeiden ja haastattelujen pohjalta. Yhteistyösuhteen kehittämistä tarkastellaan 

luottamuksen, sitoutumisen ja tyytyväisyyden kautta. Mukaan tutkittavaksi elementiksi 

otetaan myös kommunikaatio, joka vaikuttaa suoraan näihin tekijöihin.  

 

Tutkielmassa tarkastellaan yhteistyösuhdetta ja sen muotoja. Yhteistyökumppanit ovat 

kansainvälisiä yrityksiä mutta kansainvälisyyttä ja sen merkitystä ei tutkita tässä työssä. 

Yritykset työskentelevät alalla, jossa tuotteet vaativat korkeaa teknologista osaamista. 

Tässä työssä ei keskitytä kertomaan tuotteista paljoa, koska ne ovat monimutkaisia 

yhdistelmiä ja vaatisivat syvempää ymmärtämistä sekä opiskelua kyseiseltä alalta. 

Käsiteltävistä tuotteista kerrotaan vain lyhyt kuvaus ja hintaluokka, jotta saadaan 

jonkinlainen kuva siitä, minkälaisia tuotteita yhteistyössä käsitellään.  
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1.2Tutkimusmenetelmät 

Tämän työn tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusmenetelmää, joka on yksi 

laadullisen tutkimuksen muodoista. Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, joka tutkii 

ilmiöitä niiden tosielämän kontekstissa (Yin 2003, 13). Tässä työssä tosielämän kontekstina 

on Case–yrityksen yhteistyösuhteet. Tapaustutkimukselle on luonteenomaista koota tietoja 

tutkittavasta tapauksesta monipuolisesti (Metsämuuronen 2007, 210). Tässä tutkimuksessa 

dataa kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla. Laadulliselle tutkimukselle ominaisella tyylillä 

haastateltavat henkilöt valittiin tarkasti etukäteen (Bogdan & Bilken 1982). Haastelut tehtiin 

puolistrukturoituna eli kysymykset olivat valmiiksi mietitty, mutta niitä käytettiin vain 

keskustelun johdattamiseen. Koska tutkimusalue on tapaustutkimuksessa usein kovin 

kapea, ei tuloksia yleensä voida yleistää. Tutkimustulokset yleensä vain tarkentavat ja 

selittävät tosielämän ilmiöitä. Tarkoitus onkin usein luoda jokin käytännöllinen ratkaisu, josta 

on hyötyä arjessa. Myös tässä tutkielmassa tutkimusalue on kapea. Tutkielmassa 

tarkastellaan pelkästään kolmea yhteistyökumppania Case–yrityksen toimintaympäristössä, 

joten ei tuloksia voida yleistää. Jokainen yhteistyösuhde on oma tapauksensa, jossa on 

erilaisia piirteitä. Tutkielmassa etsitäänkin mahdollisia kehitystoimenpiteitä, joista voisi olla 

hyötyä käytännön tilanteissa näissä yhteistyösuhteissa. 

 

Case-yritys vastasi haastatteluissa ja kyselyissä suhteestaan kolmeen eri toimittajaan 

nähden, sekä yksi näistä toimittajista vastasi kyselylomakkeeseen suhteestaan Case-

yritykseen.  Tapaustutkimuksessa on sallittua tehdä omia johtopäätöksiä tutkimuksen 

tuloksista, joita tehdään myös tämän työn analyysi ja johtopäätökset osioissa 

(Metsämuuronen 2007, 211). 
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1.3Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rakenne 

 

Tutkielmassa lähdetään liikkeelle yhteistyömuotojen teoreettisesta osiosta, missä käydään 

sopivimpia yhteistyömuotoja case–tapausta silmällä pitäen. Tämän jälkeen käsitellään 

yhteistyösuhteen kehittämistä ja siihen vaikuttavia asioita. Teoriasta saatujen tietojen 

pohjalta rakennettiin haastattelukysymykset sekä kyselylomake. Näitä tulkitsemalla ja 

teoriaan liitämällä saadaan empiriaosia, missä teorioita käytetään case–tapauksen 

tutkimiseen. Kuvassa 1 nähdään kuinka tämän tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu. 

Tavoitteena on päästä yhteistyösuhteen kehittämiseen, johon vaikuttavat kaikki 

viitekehyksessä olevat elementit.   

Tutkielmassa lähdetään liikkeelle yhteistyömuotojen tarkastelusta, josta siirrytään 

yhteistyön syihin. Yhteistyön syitä tutkitaan, koska nykytilasta pitää olla selvillä, jotta 

suhdetta voidaan alkaa parantamaan. Kun nykytilasta on saatu selkeys, tutkitaan kehityksen 

keinoja sitoutuneisuuden, kommunikaation, luottamuksen ja tyytyväisyyden kautta (kuva 2). 

 

Nykyinen yhteistyömuoto
Mahdolliset uudet 
yhteistyömuodot

Tavoitteet

Parempi yhteistyömuoto

Yhteistyösuhteen kehittäminen

Tyytyväisyys

Sitoutuneisuus LuottamusKommunikaatio

 

Kuva1: Tutkielman teoreettinen viitekehys 
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Yhteistyösuhteen kehittäminen

Tyytyväisyys

Sitoutuneisuus LuottamusKommunikaatio

 

Kuva2: Yhteistyösuhteen kehittämiseen vaikuttavat tekijät 

Empiria osiossa käsitellään kolmea yhteistyösuhdetta, niiden nykytilaa ja kehittämiskohteita 

valittujen elementtien kautta. Tämän jälkeen tarkastellaan tulosten luotettavuutta sekä 

käydään läpi tutkielman johtopäätökset. Lopussa esitellään myös muutama mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe tutkielmaan liittyen. 

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

 

Toimittajan ja ostajan välistä suhdetta sekä yhteistyön eri muotoja on tutkittu paljon. 

Aikaisemmista tutkimuksista monet keskittyvät isompiin yrityksiin ja teollisuuden 

toimittajasuhteisiin. Yhteistyösuhteen kehittämistä on myös tutkittu paljon ja aikaisempia 

tutkimuksia löytyy paljon. Tässä työssä pyritään ottamaan näistä aikaisemmista 

tutkimuksista sopivimmat havainnot tähän työhön. Case-yritys on pieni yritys, joka toimii 

isompien yritysten kanssa alalla, jossa tuotteet vaativat korkeaa teknologiaa. Tästä 

näkökulmasta aikaisempia tutkimuksia yhteistyösuhteen kehittämiseen on vähän, joten 

työssä sovelletaan tutkimuksia joita on tehty isommista yrityksistä. 

Walter et al (2003) esittivät epäsuorien ja suorien toimintojen vaikuttavan suhteen laatuun 

eli sitoutuneisuuteen, luottamukseen ja tyytyväisyyteen. Tässä työssä tutkitaan, miten 

parantaa yhteistyösuhteiden laatua näiden tekijöiden kautta. Mutta ennen kun pystytään 

parantamaan suhdetta, pitää olla tietoisia nykyisen suhteen syistä ja tekijöistä. Tähän 

Vesalainen (2002) on tehnyt hyvän tutkimuksen yritysten välisestä yhteistyöstä, minkä 
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lopputuloksena syntyi Partner monitorship-analyysi eli nykytila analyysi. Tässä työssä 

käytetään Vesalaisen havaintoja niin yhteistyösyistä kuin suhteen elementeistä, jotta 

päästäisiin nykytila-analyysiin.  

Lisäksi tämän tutkimuksen yhdestä tutkimuskohteesta, yhteistyömuodoista, löytyy 

Vesalaiselta (1996) myös tähän hyvää tutkimusmateriaalia, jota hyödynnetään vertailemalla 

muiden tutkijoiden samaan aiheeseen keskittyneitä tutkimuksia.  

Case-yrityksellä on erilaisia sopimusmuotoja. Tässä työssä käydään läpi hieman millaisia 

sopimusmuotoja he tällä hetkellä käyttävät ja yritetään liittää niitä yhteistyömuotoihin. 

Agentti ja jakelusopimus tulivat selvästi esille Case-yritykseen tutustuttaessa, joten ne 

otettiin tutkimukseen mukaan. Agenttitoiminnasta sekä jakelusopimuksesta löytyy myös 

paljon aikaisempaa kirjallisuutta. 

 

2. Yritysten välisen suhteen elementit ja muodot 

 

Yleisesti yritys ostaa ne palvelut ja tuotteet muilta yrityksiltä, joissa sen oma osaaminen ei 

ole tarpeeksi vahvaa tai jotka kannattaa ostaa muualta. Mikäli yritys keskittyy 

ydinosaamiseensa ja ostaa tuotteet muualta käyttää se hyväkseen hankintatoimea. 

Hankintatoimi on noussut yritysten toiminnassa isompaan rooliin historiaa katsottaessa ja 

tulee nousemaan tulevaisuudessakin. Yritysten hankintaprosessissa voidaan tehdä mittavia 

säästöjä, mutta vain mikäli hankintatoimella on oma strategiansa ja se on integroitu yrityksen 

muuhun strategiaan (Burt 1996,21). Hankintatoimen käyttöä voidaan kutsua myös 

alihankinnaksi. 

 

2.1 Yritysten välisen yhteistyösuhteen muodot 

 

Alihankinnalla on Kuivasen ja Hyötyläisen (1997, 15 – 19) mukaan neljä yhteistyön tasoa: 

(1) alihankkijoiden kilpailuttaminen; (2) yhteistyö; (3) partnerit ja (4) yritysverkostot. Kolme 

ensimmäistä ovat kahdenvälistä yhteistyötä ja neljäs monenkeskistä yhteistyötä. Tässä 

työssä keskitytään kahdenväliseen yhteistyöhön, mutta otetaan myös verkostot huomioon, 
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koska verkostot kasvattavat koko ajan merkitystään ja ovat osa Case–yrityksen 

liiketoimintaa.  

Tasolla 1 kyse on puhtaasta alihankinnasta. Ostava yritys valitsee yhteistyökumppaninsa 

vain hinnan perusteella eikä sen suurempaa yhteistyötä ole olemassa. Tämä on pelkistetyin 

yhteistyömalli, missä yhteistyötä ei oikeastaan juuri näy. 

Tasolla 2 valintakriteerinä yhteistyömuodossa on kokonaiskustannukset. Ostava yritys 

valitsee toimittajan, jonka kanssa yhteistyö on edullisinta kokonaisuudessa.  Toimittaja 

kytkee tuotantoprosessinsa ja sen kehittämisen ostavan yrityksen toimintaan. 

Tuotesuunnittelua tehdään yhdessä tuotteiden teknisten vaatimusten mukaisesti. Toimittaja 

ja ostava yritys kehittävät yhdessä tuotteiden laatua laadunparannusohjelmilla. Tavoitteena 

on myös pienentää varaston läpimenoaikaa yhteistyötä tekemällä. Tyypillistä tässä 

yhteistyömuodossa on pitkäaikaiset sopimukset. 

Tasolla 3 kyseessä on partnership yhteistyö, jossa valintakriteerinä on nopeus. Toimittajan 

kanssa tehdään yhteistyötä jo tuotesuunnittelusta lähtien. Toimittaja tuo tuotesuunnittelussa 

esille myös omia mielipiteitä ja ratkaisuja. Yhteistyötä parannetaan sekä laatuvaatimuksia 

määritetään jatkuvasti yhteistyössä partnerin kanssa. Myös logistiikka yhdistetään ainakin 

jollakin tasolla partnereiden välillä.  

Tasolla 4 yhteistyö on monenkeskistä verkostotoimintaa. Liiketoimintaprosessit 

suunnitellaan yhdessä, ja käytössä on yhteinen tietojärjestelmä. Toimittaja sitoutuu myös 

kehittämään tuotetta pitkäjänteisesti verkoston yhteisen vision mukaisesti. Valintakriteerinä 

verkostoyhteisön toimittajalle toimii toimittajan mahdollisuudet kehittyä toiminnassaan sekä 

innovointi potentiaali. 

Vesalainen (1996) määrittelee pk-yritysten yhteistyömuodoiksi seuraavat: 1) 

kehittämisrengas, 2) yhteistyörengas, 3) projektiryhmä, 4) yhteisyritys ja 5) yhteisyksikkö.  

 

Kuva 3. Yritystenväliset yhteistyömuodot (Vesalainen 1996) 
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Kuvassa yhteistyömuodon mallit on asetettu tavoitetasoltaan alimmasta korkeimpaan 

(vasemmalta oikealle).  

Kehittämisrengas on yleisesti pienten yritysten yhteistyömuoto, missä yritykset kokoontuvat 

yhteen ja antavat kehitysehdotuksia toisilleen. Yhteistyötä tehdään ainoastaan tiedonvaihto 

tapaamisten muodossa, eikä se vaadi juuri ollenkaan panostuksia. Tavoitteena tässä 

yhteistyömuodossa on oppia uutta muilta kehittämisrenkaan jäsenilta sekä vaihtaa tietoa 

alasta ja kilpailijoista. (Vesalainen 1996) Kehittämisrenkaan yhteydessä voidaan saada 

arvokkaita suhteita toimialalta. Kehittämisrengas on hyvä paikka löytää sopivia 

yhteistyökumppaneita tiiviimpiin yhteistyömuotoihin kuten verkostoyhteistyöhön. 

Verkostoyhteistyö on muoto, jossa yksittäinen yritys keskittyy omaan ydintoimintaansa 

yhteistyössä muiden verkoston jäsenten kanssa. (Tidd et al. 2005,204) 

Kehittämisrenkaaseen osallistuu yleisesti saman alan toimijoita joilla on jo valmiiksi suhde 

toisiinsa. Tästä syytä kehittämisrengas on hyvä paikka löytää kumppaneita ja vertailla 

mielipiteitä. Kehittämisrenkaassa ei saisi olla potentiaalisia kilpailijoita (Vesalainen 1996). 

Myös tämän takia on se hyvä paikka alkaa rakentamaan verkostoyhteisöä, koska 

verkostoyhteystyön tarkoituksena on saada kilpailuetuja muihin verkostoihin (Jarillo 1998). 

Yhteistyörenkaan toiminnalle on olennaista, että yritysten yhteistyö ei näy muille ulospäin. 

Yhteistyörenkaan jäsenillä on jokin yhteinen resurssi, jota he käyttävät omaan toimintaansa. 

Esimerkkinä yhteisestä resurssista voidaan mainita yhdessä järjestetty logistiikka. Yhteistyö 

ei ole tiivistä ja toteutuu pelkästään operatiivisella tasolla. Yhteistyörenkaalla tavoitellaan 

kustannussäästöjä sekä riskin ja kustannusten jakamista suuressa investoinnissa, kuten 

logistiikan uudelleen järjestelyssä. (Vesalainen 1996) Yhteistyörengas yhteistyömuotona 

esimerkiksi logistiikan yhdistämisessä on tyypillistä, että yritykset saatavat sijaita lähekkäin 

ja saattavat toimia hyvinkin erilaisilla toimialoilla. 

Projektiryhmässä ryhmään kuuluvat yritykset harjoittavat liiketoimintaa yhdessä. Työnjako 

on projektiryhmässä selkeä, kukin yritys tekee niitä toimintoja, jossa ovat hyviä. 

Projektiryhmän jäsenet markkinoivat ja edustavat kuitenkin samaa 

liiketoimintakokonaisuutta. (Vesalainen 1996) Projektiryhmää voi verrata Tidd et al. (2005) 

esittämään strategiseen allianssiin, jossa kehitetään ja tuodaan uusi tuote markkinoille. 

Projektiryhmän jäsenet ovat strategisesti jo sitoutuneita toisiinsa, toisin kuin kahdessa 

edellisessä yhteistyömuodossa, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Tämän takia Tidd et al. 

(2005) esittämä konsortio yhteistyömuotona sopii myös projektiyhteistyön kuvaukseen, 
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koska konsortio koostuu yritysten muodostamasta projektiyhteistyöstä jonkin tietyn 

hankkeen toteuttamiseksi. Erona konsortiolla ja strategisella alianssilla on se, että 

konsortiossa keskitytään enemmänkin tutkimustyöhön kun strategisessa allianssissa 

keskitytään tuottamaan tuote suoraan markkinoille (Tidd et al. 2005,204). Tavoitteena 

projektiryhmällä on kilpailuedun parantaminen verrattuna kilpailijoihin sekä synergiaetujen 

saaminen yritysten tieto-taitoa yhdistämällä (Vesalainen 1996). 

Yhteisyritys eli joint venture on kahden tai useamman yrityksen muodostama yhteinen yritys, 

missä omistusosuudet jaetaan yritysten kesken sopimuksen mukaan. Tarkoituksena on 

luoda uutta liiketoimintaa, joko uudelle alueelle tai uusille markkinoille. (Tidd et al. 2005,204) 

Vesalaisen (1996) lisää yhteisyrityksen määritelmään, että huomioon otetaan mukaan 

yhteistyön pitkäaikaisuus ja tulosten näkeminen vasta kauempana tulevaisuudessa. 

Toivolan (2006, 103-104) mukaan yhteisyrityksen tavoitteena on kustannussäästöjen 

saaminen ja erityisesti paremman markkina-aseman saaminen sekä yrityksen imagon 

kehittäminen oikean yhteistyökumppanin valinnan kautta. Yhdistymisen johdosta yritysten 

yhdistetty imago voi olla tärkeä asia uusille markkinoille pääsyssä ja siinä onnistumisessa. 

Yhteisyksikkö on näistä Vesalaisen (1996) yhteistyömuodoista kaikkein yhtenäisin niin 

muodollisesti kuin epämuodollisesti. Tässä yhteistyömuodossa yritykset perustavat itselleen 

uuden yrityksen, jonka kautta kaikki vaihdanta ja informaatio kulkee. Yritysten vanhat imagot 

häviävät ja alkavat rakentamaan uutta kokonaisuutta yhdessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

fuusiota, vaan yritykset ovat enemmänkin erikoistuneita yksiköitä yhteisen yrityksen sisällä. 

Tavoitteena yhteisyrityksessä on tieto-taidon yhdistäminen sekä resurssien yhdistäminen. 

(Vesalainen 1996) 

Nämä mallit saattavat erota kuitenkin todellisuudesta, koska yritykset käyttävät vain joitakin 

piirteitä näistä yhteistyömuodoista ja rakentavat omaan tilanteeseensa sopivasti muokattuja 

yhteistyömuotoja ja sopimuksia, kuten jakelu - tai franchisingsopimuksia. Nämä ovat 

pääyhteistyömuodoista hieman muokattuja malleja. 

 

2.2 Agentti- ja jälleenmyyntisopimus 

Tässä kappaleessa käydään läpi erilaisia edustajatyyppejä. Pääpaino keskittyy kuitenkin 

agentti- ja jälleenmyyntisopimukseen, koska Case-yrityksellä on tutkittavien 

yhteistyökumppaneiden kanssa kyseisiä yhteistyömuotoja. 
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Agentti toimii valmistajan valtuuttamana myyjänä. Kun agentti saa myytyä tuotteen, tulee 

hänelle tietty sovittu provisio myynnistä (Immonen 1982,17). Agentit voidaan jakaa kahteen 

päätyyppiin, välittäjäagentteihin ja päätäntäagentteihin (Erämetsä & Suominen 2004,13). 

Välittäjäagentti vain välittää ostotarjoukset päämiehelle kun taas päätäntäagentti voi tehdä 

itse kaupat, mikäli päämies on valtuuttanut hänet tähän (Erämetsä & Suominen 2004,13) 

Agentti on ikään kuin päämiehen palveluksessa oleva myyntimies, mutta agentti toimii 

itsenäisenä yrittäjänä, jolla on myös kaikki omaan toimintaansa liittyvät liiketoimintariskit. 

Kun yritys haluaa myydä tuotettaan maassa, jossa aiempaa toimintaa ei ole tai yritys on 

huomannut tarvitsevansa apua, hyvä keino on turvautua yhteistyösuhteeseen 

myyntiedustajan eli agentuuriyrityksen kanssa. Agenttiyritys suorittaa tuotteen myyntiä ja 

markkinointia yritysten määrittämille tuotteille. (Immonen 1982,17) 

Agenttisopimuksia käytetään yleisesti, jos valmistava yritys on pieni, eikä aikaisempaa 

vientitoiminnan kokemusta juuri ole. Isot yritykset käyttävät agenttisopimuksia 

enimmäkseen pienillä markkina-alueilla, jonne ei haluta panostaa niin paljoa. (Juslin, 2003, 

376) 

Mikäli yritys on päättänyt, että omat resurssit eivät riitä hoitamaan markkinointia ja myyntiä 

kyseisessä maassa itse, muita vaihtoehtoja agenttisopimuksen ohella on jälleenmyyjä, 

valmistajan edustaja, tai tukkukauppias. Kun yritys valitsee, mitä yhteistyömuotoa tullaan 

käyttämään, pitää ottaa huomioon mm. tuotteiden luonne, omat resurssit, strategia, myynnin 

tavoitteet ja vallitseva markkinatilanne. (Immonen 2001, 5; Immonen 1982,17) 

Tukkukauppias on myyntivoitoilla elävä edustaja, joka ostaa toimittajalta tuotteita vain kun 

niille on markkinoilla kysyntää. Tukkukauppiaalla ei yleensä ole myyntiorganisaatiota vaan 

tuotteet myydään kyseisessä maassa eteenpäin ulkomaisille jälleenmyyjille, joten tuotteen 

loppukäyttäjän suhde tuotteen valmistajaan on lähes olematon. Tukkukauppiaan käyttö on 

yksinkertaista, koska tuotteen valmistavalle yritykselle myynti on kotimaankauppaa. 

Tukkukauppias on kuitenkin epävarma yhteistyökumppani, koska esteet vaihtaa toimittajaa 

sille ovat pienet. (Immonen 2001,35)  

Valmistajan edustaja etsii kauppoja tuotetta valmistavalle yritykselle provisiota vastaan. 

Edustaja ei itse sovi kauppoja, vaan etsii potentiaalisia asiakkaita. Edustajaa käytetään 

yleensä vaativassa teknisessä myynnissä. Edustajan tausta on yleensä korkeakoulutettu 

henkilö, jolla on vankka työkokemus kyseiseltä alalta. Hyötynä tällaisessa järjestelyssä on, 

että valmistavan yrityksen ei tarvitse käyttää hyvin koulutettuja työntekijöitään myyntityöhön. 
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Edustajaa on kuitenkin vaikeaa ohjailla ja kontrolloida. Edustajan kynnys vaihtaa 

yhteistyökumppania on myös matala. (Immonen 2001,32) 

Jälleenmyyjä on omissa nimissään toimiva edustaja, joka ostaa tuotteen valmistajalta ja myy 

sitä eteenpäin. Jälleenmyyjä on yleensä yritys, jolla on jo entuudestaan kontaktit ja 

markkinointimenetelmät. Jälleenmyyjällä on oma varasto, laskutus, kuljetus ja 

myyntitoiminta tuotteille. (Immonen 1982,18) 

 

Agenttisopimus muistuttaa paljon jälleenmyyntisopimusta ja komissiosopimusta, mutta 

juridisesti ne ovat erilaisia. Komissiosopimus on jälleenmyyntisopimuksen ja 

agenttisopimuksen sekoitus. Komissiosopimuksessa yritys vastaa päämiehelle, mutta 

omalla toiminimellään. Tärkein juridinen ero jälleenmyynti- ja agenttisopimuksen välillä on 

siinä, että jälleenmyyntisopimuksessa jälleenmyyjä omistaa myytävän tuotteen välissä, kun 

taas agenttisopimuksessa omistus siirtyy valmistajalta suoraan ostajalle. Jälleenmyyjän 

toimintaan liittyy siten taloudellinen riski, mitä agenttisopimuksessa ei ole. (Immonen 

1982,18; Erämetsä & Suominen 2004,16) 

 

2.3 Yritysten välisen yhteistyön syitä 

Tässä kappaleessa käydään läpi eri näkökulmia yhteistyön syihin. Pohjana käytetään 

Vesalaisen (2002) yhteistyöteoriaa mukauttaen. Vesalainen (2002) tutkii yhteistyön teorioita 

kolmesta eri näkökulmasta. Näitä ovat sosiaalipsykologiset lähestymistavat, 

talousteoreettiset lähestymistavat ja strategisen liikkeenjohdon näkökulmat. 

2.3.1Sosiaalipsygologiset syyt  

Sosiaalipsykologisissa lähestymistavoissa tutkimuksen keskiössä on ihminen ja, miten 

ihmiset toimivat keskenään.  Vesalainen (2002) nostaa esille kolme näkökulmaa 

sosiaalipsykologisista lähestymistavoista. Ensimmäisenä on sosiaalinen vaihdanta, jossa 

pääideana on vastavuoroisuuden olettamus. Mikäli yritys tekee jotain yhteistyönkumppanin 

hyväksi, olettaa hän saavansa samanlaista toimintaa takaisin tarvittaessa. Sosiaalinen 

vaihdanta perustuu riippuvuuteen ja valtaan. Motiivit yhteistyöhön tulevat mielikuvasta, mitä 

yhteiskumppanilta saadaan vaihdannassa verrattuna siihen, mitä muilta mahdollisilta 

yhteistyökumppaneilta saataisiin. (Vesalainen 2002).  
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Toisena näkökulmana on sosiaalisen pääoman näkökulma, joka perustuu henkilöiden 

välisten suhteiden tutkimiseen. Tästä näkökulmasta lähestyttäessä yhteistyö perustuu 

yksittäisten henkilöiden välisiin suhteisiin. Mitä enemmän yksittäisellä henkilöllä on suhteita 

ja mitä laadukkaampia ne ovat, sitä enemmän henkilöstä on hyötyä organisaatiolle. 

Esimerkiksi, jos yrityksen toimitusjohtajalla on pitkä ja vankka suhde toimittajaan ja he ovat 

tottuneet toimimaan yhdessä, sekä ansainneet toistensa luottamuksen, on kilpailevan 

yrityksen vaikea ryöstää tätä asemaa.   Sosiaalisella pääomalla on myös taloudellista arvoa, 

vaikkakin se voi olla vaikeasti mitattavissa. Luottamus on sosiaalisen pääoman yksi 

keskeisimmistä mitattavista arvoista. Nahapiet ja Goshal (1998) jakavat sosiaalisen 

pääoman rakentuvan kolmesta eri tekijästä: rakenteellisesta ulottuvuudesta, suhteen 

laadusta ja kongnitiivisesta ulottuvuudesta. Rakenteellinen ulottuvuus sisältää osapuolten 

keskinäiset vuorovaikutustavat eli miten osapuolet toimivat keskenään. Toisessa 

ulottuvuudessa tarkastellaan henkilöiden välisiä laadullisia tekijöitä eli suhteiden luonnetta. 

Kolmannessa ulottuvuudessa tutkitaan osapuolten yhteistä näkemystä ja tietoisuutta 

tavoitteista ja näkemyksistä eli kyseessä on kognitiivinen ulottuvuus. (Nahapiet & Goshal 

1998) Yritysten välisessä yhteistyössä sosiaalipsykologisilla syillä on suuri merkitys 

yhteistyön jatkumiseen tai syntymiseen.  

 

Kolmantena on yhteisön oppiminen eli community of practice . Yhteistyötä tehdään 

verkostossa. Yritykset saattavat tehdä yhteistyötä vain sen takia, että kuuluvat samaan 

verkostoon, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä. Verkostot voidaan tästä näkökulmasta 

nähdä, joko oppijoina tai oppimisfoorumeina (Vesalainen 2002). Verkostot oppijoina 

tarkoittaa, että kehitytään koko ajan yhdessä ja kokeillaan uusia asioita, joita otetaan opiksi. 

Oppimisfoorumit taas tarjoavat yksilöille oppimisen ja kehittävän ympäristön, mistä jokainen 

yksilö ottaa itse oppinsa talteen. Jean Lave ja Etienne Wenger (1991) sanovat, että yhteisö 

oppiminen tarkoittaa ryhmää ihmisiä, jotka jakavat toimintansa ja tietonsa. Ryhmä kehittyy 

luonnollisesti, koska ryhmän jäsenet tavoittelevat ryhmän etua tietyllä alalla. Yhteisö 

oppiminen on luotu tavoitteena hankkia tietoa omalta alueeltaan. Tietojen jakamisen kautta 

ryhmän jäsenet oppivat toinen toisiltaan ja heillä on mahdollisuus kehittää itseään. (Lave 

&Wenger 1991) Verkostot voivat olla merkittävä syy yhteistyöhön, mikäli yritykset saavat 

selkeitä etuja ja henkistä pääomaa verkostoon kuulumisesta (Jarillo 1998). 
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2.3.2Talousteoreettiset syyt 

Talousteoreettisessa lähestymistavassa yritysten välisen yhteistyön pääpaino on 

numeroissa ja kustannuksissa. Vesalainen (2002) nostaa teorioista esille 

resurssiriippuvuusteorian, transaktiokustannusteorian ja peliteorian. 

Resurssiriippuvuusteoriassa keskeinen käsite on vaihtokustannus. Vaihtokustannuksella 

tarkoitetaan kustannuksia, joita tulee vaihdettaessa yhteistyökumppania. Mitä korkeampi 

vaihtokustannus on, sitä enemmän yritys on riippuvainen kyseisestä yhteistyökumppanista. 

Vaihtokustannus saattaa kasvaa myös jos yhteistyökumppanilla on ainutlaatuisia 

resursseja. Ainutlaatuisten resurssien ansiosta pienikin yritys voi saada etulyönti aseman 

isompaan yhteistyökumppaniin nähden. (Vesalainen, 2002) 

Transaktiokustannusteoriassa kustannukset jaetaan kahteen eri osaan, 

vaihdantakustannuksiin ja valmistuskustannuksiin. Vaihdantakustannuksilla tarkoitetaan 

kaikkia vaihdantaan liittyviä kustannuksia, kuten luottamuksen puuttumista ja epävarmaa 

informaatiota (Vesalainen 2002). Valmistuskustannuksiin kuuluu sen sijaan kaikki yrityksen 

sisäiset kustannukset tuotteen tuottamiseen liittyen. Näitä kustannuksia tarkastellessa ja 

vertailtaessa pitää tehdä päätöksiä, mitä tuotteita valmistetaan itse ja, mitä hankitaan 

muualta. Mikäli transaktiokustannuksia ei olisi, yritykset eivät yhdistäisi omia toimintojaan 

yhtenäisiksi, vaan keskittyisivät ennemminkin hyödyntämään massatuotannon etuja 

(Vesalainen 2002). Myös toimittajan vaihto olisi helppoa tilanteen vaatiessa (Jarillo 1988). 

Transaktiokustannuksia on kuitenkin olemassa, joten yritys, joka muuten hankkisi kyseiset 

toiminnot alihankintana monesti yhdistää nämä toiminnot omaan toimintaan suurien 

transaktiokustannusten takia. Yrittäjän on kuitenkin mahdollista leikata 

transaktiokustannuksia. Onnistuessaan tässä, yrityksestä tulee vähemmän integroitu ja 

tehokkaampi sen pystyessä keskittymään ydinosaamisiinsa (Jarillo 1988). 

Transaktiokustannuksien leikkaus kannustaa yritystä yhteistyöhön muiden yritysten kanssa. 

Peliteorian keskeinen ajatus on hyödyn jakaminen. Tässä näkökulmassa tutkitaan 

yhteistyötä koskevat asetelmat ja mikä on kummankin yhteistyöosapuolen tämänhetkinen 

asema. Hyötyvätkö molemmat yritykset yhtä paljon vai saako toinen selvästi enemmän etuja 

yhteistyöstä. Mikäli voittoja ei tule yhtä paljoa kuin aikaisemmin, ei yhteistyötä kannata 

jatkaa. Tilanne pitää tutkia kummankin osapuolen näkökulmasta, jotta saadaan tilanteesta 

kattava katsaus (Vesalainen 2002). Pitkän ja tiiviin yhteistyön saavuttamiseksi pitää 

vallitsevan tilanteen olla win/win, jotta yhteistyö onnistuu (Yu et al. 2001). 

Markkinaehtoisessa vaihdannassa sen sijaan nollasummapeli on yleinen tilanne 
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(Vesalainen 2002). Yhteistyön ollessa win/win tilanteessa kannattaa suhdetta jatkaa. Näin 

se on myös yksi yhteistyön syy. 

 

 

 

2.3.3 Strategiset syyt 

 

Strategia määrittää, mihin suuntaan organisaatio etenee ja millaisia toimia se tekee 

tulevaisuuden päämääriensä saavuttamiseksi. Strategia pitää sisällään keinot ja 

menetelmät saavuttaa tietyt päämäärät. Strategian suunnittelusta vastaa liikkeenjohto ja 

hallitus, joten tässä kappaleessa tarkastellaan yhteistyön strategisia syitä liikeenjohdon 

näkökulmasta. Vesalainen (2002) nostaa strategisen liikkeenjohdon tarkastelukulmaan 

näkökulmiksi resurssiperusteisen strategian, interaktiivisen lähestymistavan ja strategisten 

verkostojen näkökulman. 

Resurssiperustainen strategia perustuu samoihin asioihin kuin talousteoreettisessa 

tarkastelutavassa, mutta strategisen liikkeenjohdon tarkastelukulmasta resursseja mietitään 

strategioiden kautta ennakoiden miten saadaan parhaat mahdolliset vaihtoehdot käyttöön. 

Tässäkin näkökulmassa resurssiperustainen strategia perustuu ydinosaamiseen ja 

erikoistumiseen. Resurssiperustaisessa strategiassa karsitaan ne toiminnot, jotka 

kannattavat vähiten ja keskitytään tiettyihin resursseihin. (Vesalainen 2002) Wernerfelt 

(1984) linjasi että, keskittymällä tiettyihin resursseihin tulee esteitä, mutta samalla tulee aina 

uusia mahdollisuuksia. Kun keskitytään ydinosaamiseen ja tehdään yhteistyötä 

kumppaneiden kanssa, voidaan kilpailla entistä paremmin muita alan toimijoita vastaan. 

Yhdistämällä voimat, voidaan saada merkittävästi etuja verratessa alan muihin toimijoihin.  

Interaktiivisessa lähestymistavassa eli markkinoinnin suhdeteoriassa tutkitaan, minkälaisia 

toimintastrategioita eri toimijoilla on yhteistyösuhteen kehittämiseen. (Ford, Håkansson & 

Johansson, 1994) Yhteistyön kehittäminen on tärkeää, jos halutaan luoda pitkä 

yhteistyösuhde ja sitä kannattaa kehittää vain jos molemmat osapuolet sitä haluavat ja siitä 

hyötyvät. Lisää yhteistyön kehittämisestä tullaan käymään läpi myöhemmin tässä työssä. 

Ford, Håkansson ja Johanson (1994) linjasivat, että mitä monimuotoisempaa yritysten 
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välinen fyysinen vaihdanta on, sitä suurempaa pitää myös sosiaalisen vaihdannan olla. 

Pääasiana tässä lähestymistavassa on miettiä, mikä olisi parhain strategia kehittää 

yhteistyösuhdetta, että saataisiin tuotettua mahdollisimman paljon lisä-arvoa tuotteille. 

Mikäli yhteistyötä tekevät yritykset kuuluvat samaan strategiseen verkostoon tulee 

yhteistyön olla korostetun tiivistä. Strategisten verkostojen näkökulmassa pääpainona ovat 

verkostojen väliset kilpailut enemmänkin kuin pelkästään yksittäisten yritysten kilpailu. 

Strategisella verkostolla tarkoitetaan pitkäaikaisia ja tarkoituksella järjestelyjä 

yhteistyökuvioita organisaatioiden välillä, jotka auttavat kyseisen verkoston yrityksiä 

saavuttamaan tai ylläpitämään kilpailuetuaan suhteessa verkoston ulkopuolisiin yrityksiin 

(Jarillo 1988). Strateginen verkosto voi olla myös yrityksen organisaatiomuoto, jossa 

jokainen verkostoon kuuluva yritys keskittyy omaan ydintoimintaansa. Jos yrityksen 

strategiana on käyttää organisaatiomuotonaan ”strategisia verkostoja” on tärkeää, että 

verkostolla on yhteiset näkemykset ja arvot, jotta verkostoista olisi kaikille osapuolille hyötyä. 

Onkin mahdollista, että kahdenvälistä yhteistyötä tekevät yritykset ovat kummatkin osa 

suurempaa strategista verkostoa ja keskittyvät vain omiin ydintoimintoihinsa. Kun tilanne on 

tämä, pitää yritysten ottaa huomioon myös verkoston näkökulma. Strategisille verkostoille 

on tärkeää suhteiden pitkäaikaisuus. Verkostoista hyötyminen saattaa vaatia 

pitkäjänteisyyttä kaikilta verkostoon kuuluvilta yrityksiltä. Luottamus ja sitoutuneisuus ovat 

avainasiassa strategisissa verkostoissa, koska niiden periaatteena on ennemminkin 

verkoston jäsenen kehittäminen kuin toiseen vaihtaminen. Pienille yrityksille tämä on hyvä 

keino saada jatkumoa ja turvaa toiminnalleen. Näissä asioissa verkoston 

perustajayrityksellä on keskeinen rooli johtaa toimintaa. (Jarillo 1988)  

 

 

2.4Yritystenvälisen suhteen elementit 

 

Ennen kuin voidaan alkaa kehittämään yritysten välistä yhteistyötä, pitää yhteistyön 

nykytilasta saada kattava kuva ja määrittää tavoitteet. Hyvä tapa saada käsitys yhteistyön 

nykytilasta on tarkastella suhteen elementtejä. Kuvasta 3 voidaan nähdä, kuinka Vesalainen 

(2002) määrittää suhteen elementin tasot. 
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Yritystenvälisen suhteen elementit

Rakenteelliset linkit 
yritysten välillä

Sosiaalinen sidoksisuus 
ihmisten välillä

Yritystenvälinen 
vaihdanta/tavaroiden 

virta

Strateginen sidos 
yritysten välillä

Organisationaalinen 
sidoksisuus

Liiketoiminnallinen 
sidos

 

Kuva 3: Vesalainen (2002,37) kaupankäynnistä kumppanuuteen, Yritystenvälisen suhteen 

elementit 

Organisationaaliset sidokset Vesalainen (2002,39) kuvaa rakenteellisiksi linkeiksi ja 

sosiaalisiksi sidoksiksi ihmisten välillä. Rakenteellisesta linkistä yritysten välillä voidaan 

antaa esimerkkinä toiminnan integrointi vastaamaan yhteistyökumppanin tarpeita. Toinen 

hyvä esimerkki on yhteinen tietojärjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa informaation kulkua 

yhteistyökumppaneiden kesken. Pidemmälle vietynä organisationaalisissa sidoksissa on 

kyse enemmänkin oppimisesta ja uuden tiedon luomisesta. Kun yhdistetään toimintoja, 

tarkoituksena on keskinäisen toiminnan kehittäminen sujuvammaksi ja sen seurauksena 

saada yhteistyötä kustannustehokkaammaksi, nopeammaksi ja laadukkaammaksi. 

Organisationaaliseen sidoksiin kuuluu myös sosiaalinen sidoksisuus. Oraganisaatiot ovat 

lopulta vain sosiaalisia rakenteita, joiden toiminta määrittyy ihmisten käyttäytymisen 

tuloksena. Organisaation muut toiminnat, kuten strategia, ohjaavat henkilöiden toimintaa 

yrityksen määrittämään suuntaan. Yhteistyön kannalta onkin tärkeää, miten tiiviisti yritysten 

henkilöt ovat sitoutuneet ja motivoituneet yrityksen rakenteellisiin puitteisiin. (Vesalainen 

2002 ,41,44) 

Liiketoiminnallisesta sidoksesta Doz ja Hamel (1998,4-5) antavat hyvän esimerkin 

määrittämällä kolme kumppanuussuhteelle arvoa tuottavaa logiikkaa: Co-option, Co-

specializition ja Co-learning. Co-optionisen tyyppisellä yhteistyöllä haetaan parempia 

markkina-asemia yhteistyön avulla. Hankintaedut ovat myös osa tätä yhteistyötä. Niitä 
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saadaan kun yhdistetään hankinnat yhteistyökumppanin kanssa. Co-specialization 

yhteistyö puolestaan pitää sisällään kumppanien tietotaidon yhdistämisen, jonka 

lopputuloksena saadaan aikaan parempia tuotteita ja sitä myöten kilpailuetuja suhteessa 

muihin alan toimijoihin.  Co-learning on yhteistyömuoto, missä kehitetään itseään yhteistyön 

kautta ja opitaan yhdessä toisilta. Nämä ovat esimerkkejä strategisesta allianssista, jossa 

on vahva liiketoiminnallinen sidos.  

Tavaroiden vaihdanta sidoksella tarkoitetaan tyypillistä toimittaja-asiakas suhdetta, jossa 

toimittaja myy yhteistyösuhteen toiselle osapuolelle tuotteen, jossa tavoitteena on yhdistää 

voimat ja saada lisäarvoa tuotteelle co-specializition yhteistyösuhteen kautta. Co-

specializition yhteistyömuotona sopii hyvin Tidd et al. (2005) määritelmään strategisesta 

allianssista, joka yleensä on kahden tai useamman yrityksen tekemä sopimus uuden 

teknologian tai tuotteen kehittämisestä.  Co- option ja Co-learning viittaavat enemmänkin 

strategiseen allianssiin, missä yhteistyökumppanit myyvät tuotteen yhdessä suoraan 

asiakkaalle hyödyntäen toistensa hyviä ominaisuuksia. (Vesalainen 2002,39)  

Tarkasteltaessa miten yritykset toimivat yhteistyösuhteessa, saadaan selville suhteen 

elementit. Tämän jälkeen niitä voidaan alkaa kehittää paremmin. Kehitystyötä on helpompi 

tehdä oltaessa tietoisia nykytoiminnan tasosta. Kuvassa on esimerkkejä, millainen 

yhteistyösuhde mahdollisesti voisi olla missäkin tilanteessa. (Vesalainen 2002,41) 

 



18 
 

Organisationaalinen 
sidos

Liiketoiminnallinen sidos

Sopimusvalmistaja Kilpailutettava toimittaja

Raaka-ainetoimittaja Avaintoimittaja

Kumppani

Järjestelmätoimittaja

Valmistusyhteistyö

Osatoimittaja

Strateginen toimittaja

Partneri

Sarjatoimittaja

Verkostotoimittaja

Partneritoimittaja

 

Kuva 4: Yhteistyösuhteen esimerkkejä (Vesalainen 2002,41) 

Kuvasta huomataan kuinka liiketoiminnallinen sidos kasvaa, yhteistyön muuttuessa 

strategisemmaksi. Liiketoiminnallisen sidoksen ylimpänä muotona nähdään 

partneriyhteistyö. Kuvan keskellä on yhteistyösuhteen muotoja, jotka sisältävät sekä 

organisationaalisen, että liiketoiminnallisen sidoksen. Sidokset ovat vahvimmillaan 

valmistusyhteistyössä. Organisationaalista sidosta tarkasteltaessa huomataan kuinka 

integraation aste toimittajalla nousee kuvassa ylöspäin mentäessä. Ylimpänä kuvassa on 

partneritoimittaja. Partneritoimittajan ja ostavan yrityksen välillä on jo yhteisiä 

tietojärjestelmiä, sekä tuotekehitystä tehdään yhteistyössä.  

 

3.Toimittajasuhteiden laatu ja kehittäminen 

 

Business-to-business toiminnassa pitkäaikaiset suhteet ovat nykyään isossa roolissa 

toimittajasuhteissa (Walter  et al. 2003). Kestävä yhteistyö valittujen yhteistyökumppaneiden 

kanssa tekee yrityksen asemasta vahvemman. Pitkäaikaiset toimittajasuhteet 

mahdollistavat yrityksiä olemaan entistä tehokkaampia tuotannossa, tuottamaan parempaa 

laatua ja alentamaan transaktiokustannuksia (Sheth & Sharma, 1997).  Jotta toimittaja 



19 
 

suhteita pystytään parantamaan, pitää toimittajien erilaisuudet ottaa huomioon 

tarkastelussa (Walter et al. 2003). Toimittajat ovat kaikki erilaisia ja ostavalla organisaatiolla 

on heihin uniikit suhteet, joita kaikkia pitää käsitellä eri tavoin. Dorsch et al. (1998) löysivät 

tutkimuksessaan, että toimittajasuhteiden laatuun useimmiten vaikuttavat luottamus, 

sitoutuneisuus ja tyytyväisyys. Toimittajasuhteiden jatkamista ja kehittämistä mietittäessä 

on tärkeää selvittää, mitä on toimittajasuhteen laatu ostavalle yritykselle (Walter et al. 2003).  

Walter et al. (2003) esittävät toimittajasuhteiden laatua suorien ja epäsuorien toimintojen 

kautta, jotka vaikuttavat yhteistyön laatuun. 

Vaihtoehtoisten toimittajien saatavuus

 Toimittajasuhteeseen 
vaikuttavat suorat toiminnot

· Kulujen vähentäminen
· Laatu
· Volyymi
· Turvallisuus

Toimittajasuhteeseen vaikuttavat 
epäsuorat toiminnot

· Parempi markkina-asema
· Informaation saanti
· Innovaatioiden kehittäminen
· Suhteet

Suhteen laatu
· Sitoutuminen
· Luottamus
· Tyytyväisyys

 

Kuva 5: Suhteen laatuun vaikuttavat tekijät. Mukaillen (Walter,A., Muller, .TA, Helfert. G., 

Ritter, T. (2003)  

Kuten kuvasta näkee, Walter. A et al. (2003) sisällyttävät suoriin toimintoihin menojen 

vähentämisen, tuotteiden laadun, tuotteiden määrän ja turvallisuuden.  Menojen 

vähentämisellä saadaan hintoja pudotettua alas, koska globalisaation takia lopputuotteiden 

asiakkaat haluavat samoja tuotteita entistä halvemmalla kuitenkaan laadusta tinkimättä. 

Yhteistyötä tekemällä nämä säästöt ovat mahdollisia ja siksi menojen vähentäminen on yksi 

suorista toiminnoista, joka vaikuttaa yhteistyön laatuun.  Loppukäyttäjän ostopäätökseen ei 
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kuitenkaan vaikuta aina vain hinta, vaan on olemassa monta muutakin syytä miksi 

loppukäyttäjä valitsee hänelle sopivimman tuotteen. Yksi tärkeimmistä muista syistä on 

laatu. Loppukäyttäjä saattaa olla valmis maksamaan enemmän tuotteesta, jos laatu on 

hänelle tärkeää. Hyvä esimerkki on lentokoneen moottori, minkä mennessä rikki vahingot 

ovat massiivisia. Tämän takia myös tuotteiden laatu vaikuttaa yhteistyön laadun mittareihin.  

Seuraavana suorissa toiminnoissa kuvassa on volyymi eli määrä. Jos toimittajalla on suuri 

määrä erilaisia raaka-aineita, pystyy se tekemään halvemmalla tuotteita ostavalle 

yritykselle, joten volyymi ja hinta liittyvät vahvasti toisiinsa. Kykenevyys suurempiin tilauksiin 

pudottaa myös hintoja ostavalle yritykselle. Toimittajan kyvykkyys toimittaa suuria määriä 

on tärkeää myös ostavan yrityksen mielenrauhalle, jos ostoja halutaan lisätä. Mikäli ostava 

yritys miettii lisäävänsä yhteistyötä toimittajan kanssa, on tärkeää tietää, että toimittaja 

pystyy hoitamaan kaikki tulevat tilaukset. Jos toimittaja ei pystyisikään toimittamaan sovittuja 

tuotteita, tulisi ostavalle yritykselle kustannuksia myöhästyneistä toimituksista ja 

mahdollisesti myös uuden toimittajan etsimisestä.  Suoria toimintoja ja niiden vaikutusta 

yhteistyön laatuun on helpompaa tarkastella kuin epäsuoria toimintoja, koska suorat 

toiminnot ovat konkreettisempia. (Walter et al. 2003) 

Epäsuoria toimintoja, jotka vaikuttavat yhteistyösuhteen laatuun, ovat paremman markkina-

aseman parantaminen, informaation saanti, innovaatioiden kehittäminen ja suhteet. (Walter 

et al. 2003) Paremman markkina-aseman saannilla tarkoitetaan toimittajan suhteiden 

hyödyntämistä. Toimittaja voi auttaa ostavaa yritystä löytämään mahdollisia uusia 

yhteistyökumppaneita tai helpottaa toimimista ulkomaisen hallituksen kanssa (Håkansson 

& Turnbull, 1982).  Toimittajan kanssa tehtävä informaation vaihdanta on myös yksi tärkeä 

suhteen laatuun vaikuttava asia. Menestyäkseen yritysten pitää olla tietoisia 

ympäristöstään, jossa toimitaan. Toimittajalla saattaa olla enemmän tietoa ja kokemusta 

tietyiltä toimialoilta. Informaation tullessa lähteestä, jonka kanssa on entuudestaan läheiset 

välit, voidaan informaatiota pitää luotettavana. Ostava organisaatio voi saada tärkeää 

tietotaitoa toimittajalta uusista teknologisista ratkaisuista, innovatiivisista ratkaisuista sekä 

tehdä yhteistyötä kehitysprojekteissa. Tekemällä toimittajan kanssa yhteistyötä näissä 

asioissa ostava yritys voi nopeuttaa heidän kehittämisprojektejaan ja tehdä niistä entistä 

pitkäkestoisimpia ja riski alttiimpia sekä kasvattaa teknologista osaamistaan. (Walter et al. 

2003) 
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 Viimeisenä epäsuorana toimintona liittyen suhteen laatuun on suhteiden merkittävyys. 

Yhteistyö sellaisen toimittajan, jonka kanssa henkilökemiat eivät kohtaa, on vaikutusta myös 

businessyhteistyöhön. Jos henkilökohtaiset suhteet toimittajaan ovat huonot vaikuttaa se 

luottamukseen ja motivaatioon työskennellä yhteistyössä. Nämä asiat vaikuttavat 

yritystenvälisen yhteistyön tulevaisuuteen (Biong et al. 1997). Tämän takia henkilökohtaiset 

suhteet ovat osa yhteistyösuhteen laatuun vaikuttavia epäsuoria toimintoja. (Walter et al. 

2003) 

Epäsuorat- ja suorat toiminnot saavat entistä suuremman merkityksen alalla ollessa muita 

mahdollisia toimittajia, jotka kilpailevat toimituksista keskenään. Samalla myös 

yhteistyösuhteen laatu paranee, alalla ollessa muita mahdollisia toimittajia. (Walter et al. 

2003) Walter et al. (2003) tutkimuksessa tuli esille, että suorat toiminnot vaikuttavat suhteen 

laatuun noin 36% enemmän. Epäsuoria toimintoja on vaikeampi mitata, koska luottamusta, 

tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta on verrattain vaikeahkoa mitata tarkasti.  

 

 

3.1Keinot suhteen kehittämiseen  

Suorilla ja epäsuorilla toiminnoilla on selvä yhteys yhteistyösuhteen laatuun eli 

sitoutuneisuuteen, luottamukseen ja tyytyväisyyteen. Toimintoja parantamalla on 

mahdollista parantaa yhteistyösuhteen laatua näiden kolmen asian kautta. Tässä 

kappaleessa keskitytäänkin siihen, kuinka näitä kolmea kriteeriä voitaisiin parantaa. 

Yhteistyösuhteen kehittämisen tarkasteluun otetaan mukaan myös kommunikaation 

merkitys. 

Hyvä keino saada toimittajan näyttämään hyvältä ostavan yrityksen näkökulmasta on 

täyttää ostavan yrityksen vaatimukset epäsuorissa ja suorissa toiminnoissa. (Legace et al. 

1991). Tämä parantaa ostavan yrityksen näkemystä toimittajan kyvyistä, mutta myös 

toimittajan kykyä ja halua toimittaa tuotteita tehokkaasti. Nousseen luottamuksen johdosta 

ostava yritys haluaa todennäköisemmin alkaa rakentaa pitkäaikaista suhdetta kyseiseen 

toimittajaan. Sitoutuneisuutta ja luottamusta voidaan kehittää vain, jos ostava yritys on 

varma toimittajan rehellisyydestä ja yhtenäisyydestä (Morgan & Hunt 1994).  Kun epäsuorat 

ja suorat toiminnot ovat kunnossa, ostava yritys on suuremmalla todennäköisyydellä valmis 
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tekemään lyhyellä aikavälillä uhrauksia, jotta pitkällä aikavälillä yhteistyösuhde saadaan 

toimimaan (Walter et al. 2003).  

 

3.1.1 Sitoutuneisuus 

Ostavan yrityksen on tärkeää saada valittu yhteistyökumppani sitoutuneeksi yhteistyöhön, 

jos tarkoituksena on kehittää pitkäaikaista yhteistyötä. Sitoutuneisuus on kaksi suuntainen 

elementti. Anderson ja Weitz (1992) selvittivät, että ostavan yrityksen sitoutuneisuus 

vaikuttaa myös positiivisesti toimittajan sitoutuneisuuteen. Krause sen sijaan (1999) totesi 

myös toimittajan sitoutuneisuuden vaikuttavan positiivisesti ostavan yrityksen 

sitoutuneisuuteen. Mikäli toinen osapuoli ei ole sitoutunut myös toinen osapuoli alkaa 

miettiä, kannattaako muuttaa toimintojaan vastaamaan toisen vaatimuksia. 

Sitoutuneisuus vaatii yritysten kesken luottamusta (Sahay 2003). Prahinski ja Benton (2004) 

taas sanovat sitoutumisen edellytyksenä olevan, että kyseisen toimittajan suhteen 

kehittämiseen kannattaa panostaa (Prahinski & Benton 2004). Luottamus nostaa 

sitoutuneisuutta ja tyytyväisyys suhteeseen mahdollistaa sitoutuneisuuden kasvattamista. 

Myös kommunikaatiolla voidaan parantaa sitoutuneisuutta suhteessa. (Prahinski & Fan 

2007). Asiallinen palaute, neuvonta ja toiminnan seurannan tulosten esittäminen ovat 

esimerkkejä hyvästä kommunikaation käytöstä.  

Sitoutuneisuutta pystytään kasvattamaan myös tekemällä säännöllisesti vierailuja 

yhteistyökumppanien tiloissa. Näin nähdään myös käytännössä, miten yhteistyökumppani 

toimii. Yritysvierailut parantavat sitoutuneisuutta mutta sillä on myös positiivinen vaikutus 

kommunikaatioon. Yritysvierailut ovat suoraa kommunikointia, jossa yritys tuntee olevansa 

tärkeä ja vierailun arvoinen. (Prahinski & Benton 2004) 

3.1.2 Luottamus 

Luottamukselle on paljon eri määritelmiä. Tähän kontekstiin sopii hyvin Mulder et al. (2006) 

määritelmä luottamuksen tasolle: missä määrin uskotaan toisen henkilön tekevän 

yhteistyötä suhteessa.  Luottamus on isoin syy siihen, miksi yhteistyösuhde ei toimi niin kuin 

pitäisi (Lewis 2000). Luottamus on tullut tärkeäksi toimittajayhteistyösuhteissa, koska se 

pienentää yhteistyön epävarmuutta. Luottamus mahdollistaa pitkäkestoisia suhteita ja 

mahdollistaa suuremmat hyödyt yhteistyöstä. Hyvä luottamus pitkäaikaisessa 

yhteistyösuhteessa auttaa esimerkiksi pienentämään transaktiokustannuksia, jotka ovat 
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oleellinen elementti yhteistyön kannattavuudessa. Muita hyötyjä pitkäaikaisesta suhteesta, 

jossa on hyvä luottamus on toivotut käyttäytymismallit, riitojen sopimisen helpottuminen ja 

mahdollisuus vähentää muodollisia sopimuksia. (Sahay 2003) 

Dyer ja Chu (2003) huomasivat tutkimuksessaan: mitä suurempi luottamus toimittajalla 

ostajaan on, sitä enemmän toimittaja jakaa tärkeää ja arvokasta tietoa ostajalle. Tämän 

perustella voidaan olettaa luottamuksen kasvattavan informaation vaihdantaa ja myös 

toisinpäin. Informaation vaihdannassa saadaan tärkeää tietoa niin oman yrityksen tilasta 

toisesta näkökulmasta kuin yhteistyökumppanin yrityksestä. Yhteistyökumppanit voivat 

luottaa, että toinen ei esimerkiksi varasta toisen salaista ideaa.   (Dyer & Chu  2003)  

Luottamus rakentuu yhteisistä kokemuksista ja muista yhteistyön kehittämisen keinojen 

tuloksena, kuten hyvästä kommunikaatiosta. Luottamusta ei pysty rakentamaan hetkessä 

vaan se ansaitaan pikkuhiljaa. Luottamus yhteistyössä korostuu riskitilanteissa, varsinkin 

kun työskentely ympäristö on epävakaa. Mikäli yrityksellä on jo entuudestaan yhteisiä 

kokemuksia vaikeista ajoista, on todennäköisempää, että he selviävät niistä myös 

tulevaisuudessa. (Dyer & Chu  2003) 

 

 

3.1.3 Tyytyväisyys 

Tyytyväisyys yhteistyösuhteeseen on monen asian yhteinen tulos. Andersson ja Narus 

(1984) määrittävät tyytyväisyyden: Hyvä tyytyväisyys on monien näkökulmien tulosta, ja jos 

yritys on tyytyväinen vaikuttaa se myös positiivisesti kaikkien muiden osa-alueiden 

arviointiin.  

Anderson ja Narus (1984) pitävätkin tyytyväisyyttä juuri kommunikaation, sitoutuneisuuden 

ja luottamuksen lopputuloksena. Siksi tyytyväisyyden roolin suhteen kehittämisen keinona 

voidaan kyseenalaistaa. Tähän työhön se kuitenkin päätettiin ottaa mukaan empiria osiota 

silmällä pitäen. Mikäli tyytyväisyyttä saadaan parannettua, parantuu myös muut tekijät.  

3.1.4 Kommunikaation merkitys 

Sitoutuneisuuden, luottamuksen ja tyytyväisyyden lisäksi otettiin tutkittavaksi elementiksi 

mukaan kommunikaatio, joka on yhteydessä kaikkiin muihin elementteihin ja vaikuttaa myös 

yhteistyösuhteen laatuun merkittävästi. Prahinski ja Benton (2004) esittivät tutkimuksessaan 
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kommunikaation yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä toimittajan toiminnan kehittämisessä. 

Seuraavaksi käydäänkin läpi erilaisia kommunikaatio tapoja parantaa yhteistyösuhdetta ja 

toimintaa. 

Hyvin käytettynä kommunikaatio parantaa yhteistyösuhdetta mutta myös edesauttaa 

toimittajan kehittymistä (Prahinski & Benton 2004). Kommunikaation jakamisen halukkuus 

vaikuttaa myös oleellisesti suhteen kehittämiseen ja tiedon jakamisen määrään (Krause & 

Ellram 1996). Suhdetta voidaankin kehittää, mikäli yritykset ovat valmiita jakamaan tietoja 

keskenään. 

Kommunikaation laatuun vaikuttaa sen ajantasaisuus, säännöllisyys, yhteistyösuhteiden 

määrä ja onko yritysten välinen viestintä virallista vai epävirallista (Krause & Ellram 1996). 

Mikäli näitä tekijöitä muokataan niin, että kommunikaatio on säännölistä, ajankohtaista ja 

epävirallista, yhteistyökumppanin, Krause ja Ellramin (1996) tutkimuksessa toimittajan, 

suorituskyky paranee huomattavasti.  

Kuten aikaisemmassa luottamusta käsittelevässä kappaleessa todettiin, laadukas 

kommunikaatio parantaa samalla luottamusta. Laadukas kommunikaation parantaa myös 

yhteistyösuhteen sitoutuneisuutta (Prahinski & Fan 2007). Sitoutuneisuutta käsittelevässä 

kappaleessa puhuttiin myös yritysvierailuista, jotka parantavat kommunikaatiota ja 

sitoutuneisuutta. Näin voidaan tehdä yhteenveto, että kaikki tekijät vaikuttavat toisiinsa 

voimakkaasti.  

 

 

4. Yhteistyösuhde ja sen kehittäminen Case-yrityksessä 

  

Tutkielman aloite lähti liikkeelle Case–yrityksen puolelta, jonka nimenomaisesta pyynnöstä 

sekä Case–yritys, että yhteistyökumppanit pysyvät anonyymeina. Tutkielmassa käsiteltävät 

yritykset toimivat korkean teknologian tuotteiden alalla. Jokainen empiriassa esiintyvä yritys 

on eri maasta. Case-yritys on suomalainen yritys, joka myy korkean teknologian tuotteita ja 

ratkaisuja enimmäkseen suomalaisille yrityksille, yhteistyössä kansainvälisten alaa 

johtavien yritysten kanssa. Case-yritys perustettiin vuonna 1990. Case–yrityksellä on 

erilaisia yhteistyömuotoja kunkin yhteistyökumppanin kanssa. Tässä työssä tutkitaan 
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yhteistyötä kolmen eri yrityksen kanssa. Nämä yritykset ovat: saksalainen yritys, jota 

kutsutaan tästä lähtien loogisesti maan mukaan yritys S:ksi, japanilainen yritys, jonka 

tunnistaa nimellä yritys J, sekä virolaisen yrityksen nimellä yritys V. Yritys S ja yritys J ovat 

kansainvälisesti isoja alan johtavia yrityksiä, joilla on toimintaa monessa maassa. Yritys V 

on taas pienempi yritys, joka toimii lähinnä Virossa ja Suomessa. Yritys S valmistaa Case–

yrityksen myyntiin prosessilaitteita, sekä grafiittikomponentteja. Yritys J sen sijaan valmistaa 

paljon erilaisia tuotteita, mutta Case–yrityksen kanssa kauppaa käydään keraamisilla osilla, 

joita käytetään moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yritys V:n kanssa puolestaan käydään 

kauppaa metalliosien kanssa, joita yhdistetään esimerkiksi Yritys J:n tuottamiin 

keramiikkaosiin.  

 

4.1 Aineiston keräys ja analysointi 

 

Empiirisessä osuudessa käytetty data saatiin haastattelemalla Case-yrityksen, sekä yhden 

tutkimuksessa käsiteltävän yhteistyökumppanin (Yritys V), toimitusjohtajia. Molemmat 

vastasivat myös kyselomakkeeseen liittyen yrityksen nykytilanteeseen. Haastattelut tehtiin 

puolistrukturoituna, jossa kysymykset ovat vain johdattelevia ja keskustelun aiheeseen 

johtavia. Haastatteluilla ja kyselylomakkeilla haluttiin saada selville kummankin osapuolen 

näkemys yritysten välisen suhteen nykytilasta. Case–yrityksen toimitusjohtaja vastasi 

kyselylomakkeessa myös kahden muun tärkeän yhteistyökumppanin suhteen nykytilaan, 

jotka valittiin tarkasteluun mukaan niiden tärkeyden takia. Suurin osa Case–yrityksen 

liiketoiminnasta tapahtuu Yritys S:n ja Yritys J:n kanssa. 

Kyselylomake tehtiin Partner monitorship –analyysin (Vesalainen 2002) pohjalta 

valitsemalla tärkeimmät kysymykset tähän tutkimukseen. Kuten Partner monitorship -

analyysissä myös tämän työn kyselylomakkeessa vastattiin kysymyksiin asteikolla 1-5 ja 

samalla arvotettiin asteikolla 1-5 kuinka tärkeänä vastaajat pitävät kysyttyjä asioita 

liiketoiminnan kannalta. Näin saatiin painokertoimet kysymyksille ja nähdään 

yhteneväisyyksiä ja eroja, mitä eri osapuolet pitävät tärkeänä yhteistyösuhteessa. 

Haastatteluissa käytiin läpi myös, minkälainen yhteistyömuoto yrityksillä on nyt ja millainen 

se on ollut aikaisemmin. Näin saatiin kattava kuva siitä, miten tilanteeseen on päästy ja 

mahdollisesti mihin suuntaan voitaisiin tulevaisuudessa edetä.  
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4.2 Yhteistyön tausta ja nykytila 

 

Case–yritys on tehnyt pitkään yhteistyötä kolmen tutkittavan yhteistyökumppanin kanssa. 

Tässä kappaleessa käydään läpi yhteistyön taustoja ja millaisia yhteistyön nykytilat ovat.  

Yritys S on yksi alansa johtavia yrityksiä, jonka kanssa Case-yritys on tehnyt yhteistyötä 

vuodesta 1992 asti. Yrityksen S kanssa toiminta on kehittynyt koko ajan markkinoiden 

kehityksen mukana, samoin yhteistyömuodot. Tällä hetkellä Case-yritys toimii Yritys S:n 

kanssa agenttikaupan ja jakelutoiminnan kautta. Agenttisopimuksella Case–yritys myy 

prosessilaitteita, jotka myydään kokonaisuutena osaksi tuotantoa. Prosessilaitteet maksavat 

200 000 – 500 000 euroa kappale, joten agenttisopimus on näissä tuotteissa varsin fiksu 

ratkaisu. Case–yrityksen onnistuessa myydä prosessilaitteen saa Case-yritys varsin 

tuntuvan provision vaikka osuus myyntihinnasta olisi pieni. Myös riskit kasvaisivat pienelle 

Case-yritykselle kohtuuttomiksi, mikäli muita yhteistyömuotoja käytettäisiin.  

Jakelusopimusta puolestaan käytetään grafiittikomponenttien kanssa. Case–yritys ostaa 

grafiittikompenentteja itselleen ja myy niitä eteenpäin Suomessa. Case–yrityksellä on myös 

oma varasto grafiittikompenenteille jakelutoiminnalle tyypillisenä piirteenä. 

Grafiittikomponentit ovat huomattavasti halvempia kuin prosessilaitteet, joten Case–yritys 

pystyy myymään näitä tuotteita jakelusopimuksella, eli ostamalla tuotteet ensin itselleen ja 

samalla kantamaan myynnin taloudelliset riskit.   

Case-yritys on osa laajempaa yritys S:n verkostoa, johon kuuluu monia 

yhteistyökumppaneita jotka ovat samanlaisia kuten Case–yritys mutta toimivat eri maissa. 

Yritys S:n kanssa yhteistyö on tiivistynyt ajan mukana jatkuvasti ja Case–yritys on saanut 

jatkuvasti lisää yritys S:n tuotteita myyntiin. 

Yritys J on yritys, joka on myös alansa johtavia toimijoita. Yhteistyö Yritys J:n kanssa on 

kestänyt vuodesta 1990 eli koko Case-yrityksen toiminnan ajan. Sopimusmuotona Yritys J:n 

kanssa Case-yrityksellä on pelkästään jakelusopimus. Case–yritys ostaa tuotteet itselleen 

ja pitää tuotevarastoa. Case–yritys myy yritys J:n tekemiä keramiikkaosia. Yhteistyömuoto 

on pysynyt samana jo pitkään. Case–yrityksen vastuulla Suomessa on uusien asiakkaiden 

etsiminen sekä tuotteiden kehittäminen yhteistyössä yritys J:n kanssa niin, että tuotteet 

sopisivat mahdollisimman hyvin asiakkaiden sen hetkisiin tarpeisiin.  
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Yritys V on metalliosia valmistava yritys, jonka kanssa Case–yritys on myös tehnyt pitkään 

töitä. Case–yritys on auttanut Yritys V:tä rahoituksen kanssa ja omistanut aikaisemmin myös 

osan yrityksestä, mutta sittemmin myynyt osuutensa yrityksestä pois. Case-yritys ostaa 

Yritys V:ltä metalliosia erilaisiin suuttimiin alihankintana. Suuttimet ostetaan esimerkiksi 

Yritys J:ltä ja Case-yritys yhdistää tuotteet asiakkaalle sopivalla tavalla. Yhteistyö on 

kuitenkin pienentynyt tasosta, mitä se aikaisemmin oli muun muuassa Viron hintatason 

nousun takia. Alihankintayhteistyön voidaan sanoa aikaisemmin olleen yhteistyö tai partneri 

tasolla, mutta sittemmin laskenut lähemmäksi yhteistyösuhdetta tai jopa puhdasta 

alihankintasuhdetta. 

 

4.3Yhteistyö käytännössä 

Case–yrityksen vahvuudet toiminnassaan on tuntemus Suomen markkinoista ja hyvät 

kontakti verkostot Suomessa. Case–yritykseltä löytyy myös paljon tietotaitoa tuotteista ja 

ratkaisuista, joita he myyvät. Tietotaito on hankittu kokemuksen sekä korkean koulutuksen 

kautta. Case-yritys on pieni yritys, mutta jokaisella työntekijällä on alaan liittyvä 

yliopistokoulutus, mikä mahdollistaa Case-yrityksen toiminnan. Osana Case–yrityksen 

toimintaa kuuluu tuotteiden ja erilaisten materiaaliratkaisujen suunnittelu yhdessä asiakkaan 

ja toimittajan/ yhteistyökumppanin kanssa. Tämä vaatii suurta henkistä pääomaa, mitä 

Case–yritykseltä löytyy. Käytännössä tuotteet räätälöidään asiakkaalle sopiviksi. Tuotteet ja 

ratkaisut, joita Case-yritys myy ovat kalliita, joten henkilösuhteiden ja asiantuntevuuden 

merkitys kasvaa niin asiakkaiden, kuin yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnassa.  

 

 

4.4 Yhteistyösuhteen analysointi 

 

Case-yritys on valmis kehittämään suhteitaan nykyisiin yhteistyökumppaneihin, ja vaikka 

yhteistyösuhteilla tutkittavien yritysten kanssa on pitkä historia, on Case–yritys valmis 

uudistamaan nykyisiä yhteistyösuhdemuotojaan, sekä mahdollisuuksien mukaan etsimään 

myös uusia korvaavia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanin korvaaminen toisella ei 

kuitenkaan ole ajankohtaista etenkään Yritys S:n ja Yritys J:n kanssa, koska he ovat erittäin 

tärkeitä strategisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa Case–yrityksellä on vahva 



28 
 

liiketoiminnallinen sidos. Sen sijaan Yritys V:n kanssa mahdollinen halvempi korvaava 

toimittaja saattaisi olla mahdollistakin. Toisaalta Yritys V:n kanssa Case–yrityksellä on 

vahva organisationaalinen sidos ihmisten välisten sosiaalisten sidosten kautta, koska Case–

yrityksen toimitusjohtaja on ollut tiiviisti mukana Yritys V:n toiminnassa monta vuotta ja 

rakentanut hyviä henkilökohtaisia suhteita. Tämän pystyy myös todeta kyselylomakkeista, 

jonka sekä yritys V:n, että Case–yrityksen toimitusjohtajat täyttivät. Kummatkin arvostivat 

yritysten väliset kontaktit erittäin hyviksi ja pitivät niitä myös tärkeinä. Tämä voikin hyvin olla 

syy, miksi yritykset tekevät vieläkin yhteistyötä. Case–yritys saattaisi saada halvemmalla 

tuotteet muualta, mutta sosiaalipsykologiset syyt ajavat yritysten välistä yhteistyötä 

jatkumaan.   

Case–yrityksen yhteistyösuhteet ovat rakennettu enimmäkseen strategisista syistä. Case-

yritys on valinnut aikoinaan hyvät strategiset yhteistyökumppanit. Sekä yritys S että yritys J 

ovat nousseet johtaviksi yrityksiksi aloillansa. Case-yrityksen ja yritys S:n välinen 

tiedonvaihto on tiivistä. Yrityksellä S:llä on maailmanlaajuinen myyntiverkosto, ja 

samanlaisia yhteistyö muotoja, kuin Case–yrityksen kanssa, löytyy monesta muustakin 

maasta. Yritys S kokoaa kaikki myyntiyritykset yhteen noin kerran vuodessa 

keskustelemaan markkinoista, erilaisista materiaali sekä tuoteratkaisuista. Tätä voidaan 

pitää hieman muokattuna kehitysrenkaana, jossa isäntäyrityksenä toimii yritys S, eikä yksi 

pienistä myyntiyrityksistä. Tarkoitus tällä kehitysrenkaalla on kuitenkin sama kuin 

Vesalaisen (1996) esittämällä mallilla. Nämä pienet myyntiyritykset tekevät yhteistyötä myös 

projektiryhmässä. Esimerkkinä, Case–yritys tekee yhteistyötä samantyylisen ruotsalaisen 

myyntiyrityksen kanssa saadakseen myytyä ison prosessilaitteen Ruotsin tehtaalle. 

Neuvottelut kuitenkin tehdään suomessa, joten Case–yritys hoitaa neuvottelut Suomessa ja 

ruotsalainen yritys auttaa integroimaan laitteen asiakkaan toimintoihin Ruotsissa, sekä 

hoitaa varaosien toimitukset. Näin ollen kummatkin osapuolet saavat erikseen tehdyssä 

sopimuksessa mainitun komission kaupasta. Haastattelussa tuli ilmi, että Case–yritys saa 

paljon arvokasta tietoa muilta kollegayrityksiltä. Yhteistyötä yritys S:n kanssa voidaan pitää 

myös verkostoissa oppimiseksi.  

 

4.5 Yhteistyösuhteen kehittäminen 
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Tässä kappaleessa käydään läpi Case–yrityksen yhteistyösuhteiden kehittämistä teoriasta 

esille otettujen kommunikaation, sitoutuneisuuden, luottamuksen sekä tyytyväisyyden 

kautta. Tässä kappaleessa tutkitaan myös millä tasoilla nämä toiminnot ovat tällä hetkellä, 

sekä missä elementeissä olisi parantamisen varaa kunkin yhteistyökumppanin osalta. 

4.5.2 Kommunikaatio 

 

Kommunikaation kehittämisellä pystytään parantamaan yhteistyösuhdetta. Hyvällä 

kommunikaatiolla voidaan parantaa myös toiminnan tasoa. Case–yritys arvosti 

kommunikaation tärkeimmäksi asiaksi kaikissa tutkittavissa yhteistyösuhteissa. 

Henkilökohtaisen kommunikoinnin taso ja määrä oli korkeaa Yritys V:ssä, joka johtunee 

Case–yrityksen toimitusjohtajan hyvistä suhteista ajalta, kun hän oli osaomistaja yritys 

V:ssä. Myös Yritys V:n toimitusjohtaja näki kommunikoinnin olevan tärkeää 

yhteistyösuhteessa, mutta ei nähnyt sen olevan yhtä hyvällä tasolla kuin Case-yrityksen 

näkökulmasta. Syynä voi kenties olla Case–yrityksen panostusten pienentäminen jatkuvasti 

yritys V:n suuntaan.  

Verrattaessa yritys V:tä yritys S:ssään henkilökohtaisten kontaktien määrä ja taso lähes 

yritys V:n tasolla, mutta yritys J:tä tarkastellessa huomataan Case–yrityksen pitävän 

henkilökohtaisten kontaktien tasoa ja määrää huonompana kuin muissa. Syynä tähän voi 

olla sopimusmuoto. Yritys J:n kanssa yhteistyömuotona on jakelusopimus, joten yhtä tiivistä 

yhteistyötä ei tarvita kuin esimerkiksi agenttiyhteistyössä.  Case–yritys toivoisi 

kommunikoinnin olevan parempaa varsinkin tehtäessä yhteistyötä tuotekehityksessä. 

Henkilöiden välinen kommunikointi onkin varsin tärkeää ja se edistää kommunikaation 

laatua, eli ajantasaisuutta ja säännöllisyyttä, mikä olisi tärkeää tuotteiden räätälöinnissä 

asiakkaille. Yritys J:n kanssa kommunikointia kannattaisi kehittää juuri lisäämällä 

henkilökohtaisia kontakteja. Huomioitavaa on, että tähän tutkimukseen ei saatu yritys J:n 

näkökulmaa, mutta Suomen voidaan olettaa olevan pieni markkina-alue, johon ei yritys J 

ole halunnut panostaa. Tämän takia kommunikaation kehittämisen aloitteen pitäisikin tulla 

Case-yrityksen suunnalta ja ottaa johtajan rooli kommunikaation kehittämisessä. Yritys J:n 

tulevaisuuden suunnitelmista ei myöskään ole tietoa, mutta kommunikaation lisääminen ei 

ole kovin suuri investointi rahallisesti, joten tämän luulisi olevan mahdollista. 

Case–yritys painottaa kommunikoinnissaan yhteistyökumppaneiden kanssa yritysvierailuja, 

koska uskoo välittömän kommunikoinnin olevan hyvä tapa kommunikoida ja välttää 
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väärinkäsityksiä. Case–yritys arvostikin yritysvierailut todella tärkeäksi ja yritys S:n kanssa 

yritysvierailuja onkin noin joka toinen kuukausi, mikä on suuri määrä ja tärkeää luottamuksen 

ja yhteistyön tiheyden kannalta. Yritys J:n kanssa yritysvierailuja sen sijaan on vain 

muutaman kerran vuodessa. Yritysvierailuiden lisääminen olisi hyvä kehityskohde. Toisaalta 

yritys J on japanilainen yritys ja osa yhteyshenkilöistä työskentelee Japanissa, joten 

välimatka tuo haasteita. Osa yhteyshenkilöistä työskentelee kuitenkin Euroopassa, joten 

näiden henkilöiden kanssa yritysvierailuja voitaisiin yrittää lisätä. Yritys V:n kanssa 

yritysvierailua tehdään noin 4 kertaa vuodessa, ja vierailut ovat vähenemään päin juuri 

panostusten vähenemisen takia Case-yrityksen suunnalta.  

Palautteen anto kaikkien yritysten välillä tapahtuu jokapäiväisessä kanssakäymisessä 

esimerkiksi puhelimen välityksellä. Case–yrityksellä on hyvät välit kaikkiin tutkittaviin 

yhteistyökumppaneihin, joten asiat pystytään sanomaan suoraan. Pitkäkestoisessa 

suhteessa onkin tärkeää, että ongelmat pystytään ilmaista suoraan ilman muodollisuuksia. 

4.5.3 Sitoutuminen 

 

Case-yritys ja tutkittavat kumppanit ovat hyvin sitoutuneita yhteistyöhön. Jokaisen 

tutkittavan yhteistyökumppanin kanssa on toimittu pitkään. Kommunikaation kappaleessa 

kerrotuista yritysvierailuista voidaan linkittää sitoutuneisuuteen. Yritysvierailujen määrä ja 

sitoutuneisuus eivät kuitenkaan mene käsi kädessä tässä tapauksessa, vaikkakin teoria 

osuudessa tarkasteltiin yritysvierailuiden parantavan sitoutuneisuutta. Yritys J:n kanssa 

tehtävässä yhteistyössä yritysvierailut olivat kaikista vähäisimmät, vaikka 

kyselylomakkeesta ja haastattelusta voidaan tulkita Case–yrityksen olevan eniten sitoutunut 

yritys J:n kanssa. Esimerkiksi hankintojen kokonaisarvo verrattuna muihin toimittajiin on 

yritys J:n kohdalla kaikista suurin. Toisaalta Case–yritys on todella tyytyväinen yritys J:n 

toimittamiin tuotteisiin etenkin laatuun ja virheiden määrän alhaisuuteen. Myös yritys J:n 

taloudellinen vakaus on todella hyvällä tasolla Case- yrityksen mielestä, mikä vähentää 

riskiä yhteistyössä. Case–yritys panostaa yritys J:n kanssa tehtävään yhteistyöhön eniten 

tällä hetkellä. Syyksi voidaan olettaa, että yritys J on suurin yhteistyökumppani hankintojen 

volyymilla sekä arvolla mitattuna. Sitoutumisen kehittäminen yritys J:n kanssa onkin tärkeää, 

koska sitoutuminen edistää oppimista yhteistyösuhteessa. Jatkuva oppiminen helpottaa 

tuotekehittelyssä tehtävää yhteistyötä.  
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Yritys S:n kanssa sitoutuminen Case–yrityksellä tulee jo agenttisopimus elementistä 

yhteistyössä. Yhteistyön tiheys puoltaa sitoutumisasteen olevan hyvä. Sitoutuminen kehittyy 

jatkuvasti, koska sekä yritys S, että Case–yritys tekevät töitä kehittääkseen jatkuvasti 

yhteistyötä muun muassa jatkuvilla yritysvierailuilla. Kuten yritys J:n kanssa, myös yritys S:n 

kanssa sitoutumisen parantaminen on ajankohtaista ja liiketoimintaa hyödyntävää, kun 

kehitetään oppimista. 

Yritys V kanssa sitoutuminen on heikentynyt jatkuvasti, sekä esteet toimittajan vaihtamiseen 

ovat selkeästi matalimmat. Yritys V on hieman riippuvaisempi Case–yrityksestä kuin Case-

yritys yritys V:stä. Yritys V haluaisi luultavasti kehittää toimintaa Case-yrityksen kanssa 

samaan suuntaan kuin se oli aikaisemmin, mutta Case-yrityksen intressit ovat päinvastaiset. 

Näin ollen intressit eivät kohtaa ja Case-yrityksen puolelta kannattaisikin miettiä 

kannattaako yhteistyösuhteeseen enää panostaa.  

 

4.5.4 Luottamus 

 

Case–yritys näki luottamuksen tärkeänä yhteistyön elementtinä kaikkien 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Luottamus onkin pitkän yhteistyön edellytys. Case–yritys 

onkin toiminut kaikkien tutkittavien yhteistyökumppaneiden kanssa pitkään, mikä edellyttää 

luottamusta.  

Huomion arvoista kyselylomakkeista saatavista tiedoista oli, että Case–yrityksen luottamus 

yritys V:tä kohtaan oli selvästi pienempi kuin toisten päin. Esimerkiksi Case–yritys arvio 

yritys V:n kyvyn selvitä toimintaympäristön muutoksista numerolla 3, kun yritys V sen sijaan 

arvio Case–yrityksen numerolla 5 eli täydelliseksi. Näkemys yrityksen kyvystä selvitä 

toimintaympäristön muutoksista vaikuttaa myös luottamukseen. Mikäli yhteistyökumppani 

näkee toisen osapuolen olevan kyvytön muutoksiin vaikeissa tilanteissa, vaikuttaa se 

moneen asiaan, kuten haluun kehittää toimintaa. Luottamuksen parantaminen pienentää 

myös transaktiokuluja. Transaktiokulut ovat isoimmassa roolissa suhteessa yritys V:n 

kanssa, koska Case–yritys hankkii tuotteet alihankintana. Case–yrityksen luottamus 

suhteessa yritys V:hen ollessa eri tasoilla, voidaan yhteistyötä alkaa kyseenalaistamaan. 

Toisaalta kummatkin yritykset tuntevat toistensa tavat toimia ja ongelmat ratkotaan tiiviisti 

yhdessä, jotka ovat tärkeitä tekijöitä luottamuksessa. Mikäli Case–yritys vaihtaisi toimittajaa 
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yritys V:n tilalle, yhteistyösuhteen elementit, kuten työskentelytapojen tunteminen sekä 

ongelmien ratkominen yhdessä parantuisivat yritys V:n tasolle vain pitkän ajan päästä, jos 

samalle tasolle päästäisiin ollenkaan.  

Yritysten J ja S kanssa Case-yrityksellä on hyvä luottamuksen taso, mitä kuitenkin voitaisiin 

parantaa varsinkin kommunikaatiota lisäämällä. Yritys J:hin Case–yrityksellä on varsinkin 

tuotteiden laadun sekä toimituksen toimimiseen vahva luottamus. Case-yrityksen 

toimitusjohtaja sanoikin Yritys J:n vahvuutena olevan nimenomaan laatu. Myös yritys J:n 

taloudellinen vakaus on todella hyvä, mikä mahdollistaa luottamuksen kehittämisen. 

Yritys S: kanssa luottamus on myöskin tärkeää. Tehokas yhteistyö tuotekehityksessä 

edellyttää arvokkaan tiedon vaihtamista kumppaneiden kesken, mikä vaatii luottamusta. 

Luottamus yritys S:n kanssa on hyvällä tasolla, mutta sitä voidaan parantaa sekä viedä 

pidemmälle.  

4.5.5 Tyytyväisyys 

 

Tyytyväisyys on kaikkien muiden elementtien tulosta. Toisaalta Case–yritys on tyytyväinen 

yhteistyösuhteisiinsa, mutta kehitettävääkin löytyy. Tyytyväisyyttä voitaisiin Case–yrityksen 

näkökulmasta parantaa etenkin kommunikoinnin lisäämisessä etenkin yritys J:n kanssa.  

Haastattelussa Case–yrityksen toimitusjohtaja kertoi halustaan saada lisää tuotteita 

myyntiin, etenkin yritys J:n suunnalta. Jotta tämä tapahtuisi, pitää Case–yrityksen ensiksi 

löytää uusia potentiaalisia asiakkaita, jotta näyttöä uusien tuotteiden kysynnälle olisi. 

Yhteistyö laajentamisella pystyttäisiin myös parantamaan tyytyväisyyttä yhteistyösuhteessa. 
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Taulukko 1. Yhteenveto yhteistyösuhteen kehittämisen keinoista sekä niiden nykytilanteista  

 

  

5.    Johtopäätökset 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkielman johtopäätökset tiivistetysti sekä mahdollisia 

kehitystoimia Case–yritykselle. Viimeisenä tutkitaan tämän työn luotettavuutta sekä 

nostetaan esille muutama mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

Tutkielman tutkimuskysymykseksi asetettiin ”miten yritysten välisiä yhteistyösuhteita 

voidaan kehittää?” Ennen analysointia piti yritystenvälisistä suhteista muodostaa kuva 

millaisia ne ovat tällä hetkellä. Nykytilaa lähdettiin selvittämään kysymällä haastatteluissa 

sekä kyselylomakkeessa sopivia kysymyksiä, joita selvitettiin teoriaosiossa. Vastauksia 

hyödyntäen teoriasta nousseisiin asioihin saatiin aikaiseksi kuva nykytilasta. Tämän jälkeen 

lähdettiin tarkastelemaan mistä tekijöistä yhteistyön kehittäminen muodostuu sekä millaisia 

yhteistyömuotoja on olemassa. Empiriassa tarkasteltiin mitä yhteistyömuotoja Case- 
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yrityksellä on ja kuinka sopiva yhteistyömuoto tällä hetkellä on. Teoriasta nousseiden 

yhteistyön kehittämisen keinoja tutkittiin Case-yrityksen yhteistyösuhteissa ja analysoitiin 

miten niitä voitaisiin kehittää.  

Yhteistyömuodoissa Case–yrityksellä oli hyvin järkeviä ratkaisuja tutkittavien 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Mikäli Case–yritys haluaa tulevaisuudessa tiivistää 

yhteistyötä yritys S:n kanssa, voisi Case–yritys mahdollisesti yhdistää toimintojaan sekä 

resurssejaan toisten samankaltaisten myyntiyritysten kanssa. Näin verkostoista saataisiin 

enemmän hyötyjä, sekä uusia kehitysideoita yhteistyössä. Myös resurssien kasvu 

mahdollistaisi uusien tuoteratkaisujen kehittämisen. Myös yritys S voisi auttaa rahoituksen 

sekä kehityksen kanssa, mutta pääpaino kehittämisessä olisi kuitenkin pienemmissä 

myyntiyrityksissä, joista löytyy paljon henkistä pääomaa tuotteisiin ja asiakkaisiin liittyen. 

Tämä ratkaisu voisi mahdollistaa win/win tilanteen suhteen molemmille osapuolille. Case–

yritys saisi lisää asiakkaita sekä käyttää enemmän hyödykseen tietotaito potentiaaliansa 

yhteistyössä muiden samankaltaisten yritysten kanssa. Myös Yritys S hyötyisi, mikäli 

saataisiin uusia asiakkaita sekä uusia tuoteratkaisuja. Tämä ratkaisu vaatisi kuitenkin 

kattavan tutkimuksen kenet kannattaa ottaa yhteistyökumppaniksi. Toinen kysymys on 

myös: onko sopivia yhteistyökumppaneita edes tarjolla?  

Tutkielmassa tutkittiin myös miten luottamusta, sitoutuneisuutta ja tyytyväisyyttä voidaan 

parantaa yhteistyösuhteen kehittämiseksi. Case–yrityksen yhteistyösuhteita tarkasteltaessa 

voidaan vetää johtopäätös. Kun yhteistyön kehittämisen keinoja kehitetään, vaikuttaa 

kehittäminen positiivisesti myös yhteistyösuhteisiin. Näistä elementeistä kommunikaation 

parantaminen nousi selvästi parhaiten esille. Kommunikaation kehittämisellä pystyttäisiin 

kehittämään myös muita elementtejä. Kommunikaatiota pidettiin myös tärkeänä kehitystä 

kaipaavana tekijänä. Erityisesti Yritys J:n kanssa kommunikaation kehittäminen olisi 

tärkeää. Vaikka kommunikoinnin taso on jo hyvällä tasolla, kommunikoinnin kehittämisen 

kautta saataisiin varmasti positiivisia tuloksia myyntiin tuotekehityksen kehittymisen kautta. 

Case-yrityksen pitäisi ottaa johtajan rooli kehittämisessä ja tehdä aloite parantamiseen, 

koska Case-yritys on pieni yhteistyökumppani yritys J:lle. 

  Yritys V:n kanssa kommunikaation, ja myös muiden elementtien, kehittämistä tulisi harkita. 

Mikäli kummallakin osapuolella ei olisi haluja kehittää toimintaa, pitäisikin miettiä 

kannattaako yhteistyösuhdetta edes jatkaa. Yhteenvetona voisikin sanoa, että Yritys V: 

kanssa kannattaa ainakin tutkia mahdollisia korvaavia toimittajia, koska esteet toimittajan 
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vaihtoon eivät ole tällä hetkellä suuret ja yhteistyöhön panostukset ovat laskeneet ajan 

myötä. Uuden toimittajan etsiminen vaatii tietenkin panostuksia Case–yrityksen suunnalta, 

mutta luultavasti maksavat itsensä pidemmällä tarkastelulla takaisin. Yritys V: tuottaa 

tuotteensa Virossa ja luultavasti Viron hintataso ei tule laskemaan suhteessa halvan 

työvoiman maihin.  

Johtopäätöksenä havainnoista ja kirjallisuudesta voidaan sanoa, että yhteistyötä voi 

kehittää nimenomaan keskittymällä kehittämään yhteistyösuhteen kehittämisen keinoja. 

Kirjallisuudesta kehittämisen keinoista nousi selkeimmin esille kommunikaatio, koska sen 

parantamisella voidaan parantaa erinomaisesti myös muita elementtejä. Saman 

johtopäätöksen voi tehdä myös Case-tutkimuksesta. Kommunikaatio arvostettiin kaikkein 

tärkeimmäksi yhteistyön suhteen kehittämisen keinoksi. Kirjallisuudesta ja empiriasta 

voidaan näin löytää selkeitä yhteneväisyyksiä. 

Yhteistyömuodoista löytyy myös yhteneväisyyksiä. Case-yritys käyttää yhteistyö 

muotoinaan kirjallisuudesta nousseita menetelmiä kuten kehittämisrengasta Yritys S:n 

kanssa. Kehittämisrenkaan tavoite oppia uutta muilta kehittämisrenkaan jäseniltä sekä 

vaihtaa tietoa alasta ja kilpailijoista osuu hyvin myös Case-yrityksen tavoitteisiin yritys S:n 

järjestämissä myyntiyritysten kokoontumisissa. Toisaalta yritys S toimii tässä tapauksessa 

kehittämisrenkaan järjestäjänä. Kirjallisuudessa sen sijaan korostettiin järjestäjän 

vaihtamista jokaiseen tapaamiseen.  

Case-yrityksen yhteistyösuhteen elementtejä verrattaessa kirjallisuuteen pystytään selvästi 

löytämään yhdenmukaisuutta. Yritys J:n ja yritys S:n kanssa Case-yrityksellä on selkeä 

liiketoiminnallinen sidos ja Yritys V:n kanssa organisationaalinen. Kuvaukset 

liiketoiminnalliseen ja organisationaaliseen sidokseen täyttyvät täysin Case-yrityksen 

tapauksessa.  

Tutkimus tehtiin Case–yrityksen näkökulmasta. Tutkielmassa yritettiin selvittää 

yhteistyökumppaneiden suhteiden eroja sekä kehityskohteita. Valitettavasti tähän 

tutkimukseen saatiin vain yhden yhteistyökumppanin näkemys suhteeseen, joten analyysi 

jäi hieman vajaaksi, mutta kehityskohteita löytyi silti. Yritys V:n vastauksia 

kyselylomakkeeseen voi myös hieman kyseenalaistaa. Saattaa olla, että yritysten välinen 

historia vaikuttaa vastauksiin niin, että mielipiteitä kaunisteltiin hieman. Yritys V luultavasti 

haluaisi tiivistää yhteistyötä.  Tutkimus tehtiin Case–yrityksen puolelta, joten vastausten 

todellisuutta voi kyseenalaistaa hieman. Toisaalta yritys V haluaa kehittää yhteistyösuhdetta 
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ja kehittäminen onnistuu vain jos kummatkin osapuolet ovat rehellisiä ja halukkaita 

panostamaan suhteeseen. Mikäli yritys V todella haluaa kehittää suhdetta, vastaamalla 

rehellisesti ja tunnistamalla kehityskohteet on hyötyä tulevaisuutta ajatellen.  

Tämä työ on yhden ulkopuolisen henkilön tekemä katsaus yhteistyösuhteisiin, eikä 

syvempää tietoa yritysten tulevaisuuden strategioista ole, joka heikentää luotettavuutta ja 

mahdollisia kehitystoimenpiteiden toimivuutta. Olisikin mielenkiintoista tutkia miten 

yhteistyösuhteita tulevaisuudessa lähdetään kehittämään, sekä miten kehittäminen 

jalkautetaan. Samoin Yritys J:n ja S:n näkemykset suhteen tilanteesta ja mahdollisesta 

kehittämisestä olisi mielenkiintoista tutkia. Mikäli Case–yritys alkaa etsimään uutta 

toimittajaa yritys V:n tilalle hyvä jatkotutkimusaihe olisi miten korvaava toimittaja valitaan.  

Yhteistyömuodot ovat olleet yritystenvälisissä yhteistöissä samoja pitkään. Mikäli 

radikaaleja muutoksia yhteistyömuotoihin tai sopimuksiin tulisi, olisi mielenkiintoista tutkia 

miten se vaikuttaisi esimerkiksi Case–yrityksen saamiin tuloihin.  
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Liitteet: 

 

 

Lisäksi jokainen kysmys painotettiin asteikolla 1-5, 1 ei tärkeää , 5 erittäin tärkeää 

  

 Kyselylomake 

  

  1) Hankintojen volyymi verrattaessa muihin toimittajiin/ arvio nykyinen taso, 1 hyvin pieni 5 hyvin suuri 

  2) Hankintojen arvo kokonaisostoista/ arvio nykyinen taso, 1 hyvin pieni 5 hyvin suuri 

 

 3) Vaihdannassa tapahtuu osapuolten välillä tavaroiden vaihdannan lisäksi tiedon vaihtoa/ pitääkö paikkaansa 1 täysin eri 
mieltä, 5 täysin samaa mieltä 

  4) Henkilökohtaisten kontaktien määrä on suurta/ pitääkö paikkaansa 1 täysin eri mieltä, 5 täysin samaa mieltä 

 5) Henkilökohtaisten kontaktien taso on hyvää (kommunikoinnin laatu) 

 6) Vaihdantasuhde on kestänyt kauan 

 7)Kehitämme yhteistä toimintaa yhdessä 

 8) Ongelmat ratkaistaan yhdessä 

  9) Henkilöt ja organisaatiot tuntevat toistensa tavan toimia 

 10) Toimittajan taloudellinen vakaus/ arvio taso, 1 erittäin huono, 5 erittäin hyvä 

 11) Toimittaja kokemus/ omakohtaiset kokemukset 

 12) Esteet toimittajan vaihtamiseen/  1 hyvin pienet, 5 hyvin suuret 

 13)Toimitus (aika, varmuus) / 1 erittäin huono, 5 erittäin hyvä 

 14) Suorituksen laatu (virheet yms.) 

 15) Tuotteen laatu 

 16) Hinta 

 17) Joustavuus 

 18) Toimittajan kanssa toimimisen riski ja epävarmuus/ 1 hyvin pieni, 5 hyvin suuri 

 19) Luottamusen tunne suhteessa toimittajaan/ 1 erittäin huono, 5 erittäin hyvä 

 20) Toimittajan kumppanuutta edistävä kulttuuri 

 21) Kyky selvitä toimintaympäristön muutoksista pitkällä tähtäimellä 

 22) Panostaminen nykyiseen suhteeseen/ 1 hyvin pientä, 5 hyvin suurta 

 23) Yritysvierailujen määrä 


