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Tämän diplomityön aiheena on alustatalous, jolla haetaan ratkaisua rakentamisen
tuottavuuden parantamiseen ja skaalautuvan liiketoiminnan mahdollistamiseen. Alusta on
vain markkinapaikka, ja alustatalous syntyy vasta, kun sen osapuolet hyödyntävät kyseistä
markkinapaikkaa. Alusta ei ole liiketoimintamallina uusi, sillä alustatalous on ollut
toimintamallina suuren osan ihmisen aikakautta, kun torit ja basaarit ovat yhdistäneet
kauppiaat ja asiakkaat yhteen. Alustamarkkinat ovat siis olleet fyysisiä ja paikallisia.
Nykypäivän ja entisajan mallilla on kuitenkin yksi keskeinen ero: Digitaalisuus.
Nykypäivän alustayritykset tarjoavat moderniin teknologiaan perustuvan digitaalisen
alustan, kuten Airbnb tai Amazon, jonka avulla käyttäjät voivat markkinoida ja käyttää
tuotteita sekä palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.
Diplomityössä luotiin rakennusalan hankintatoimelle digitaalisen alustan teoreettinen malli.
Huolimatta alustaliiketoiminnan yksinkertaisuudesta, menestyvän alustan rakentaminen ja
johtaminen eivät ole helppoa. Aloittelevien alustayritysten menestyminen riippuu siitä,
miten nopeasti ne pystyvät vastaamaan alustaliiketoiminnan suurimpaan haasteeseen:
kuinka suunnitella ja toteuttaa alusta, joka tuottaa arvoa käyttäjilleen. Hankinta-alustan
suunnittelu aloitettiin teoriaan tutustumisella ja tunnistamalla aloittamisen kannalta
tärkeimmät ominaisuudet. Tämän jälkeen suoritettiin seitsemän toimittajayrityksen
haastattelu, jonka lisäksi tutustuttiin pääurakoitsijana toimivan kohdeyrityksen
hankintaprosessiin. Tutkimustuloksena saatiin hankintaprosessin sisältämä hukka, jonka
pohjalta luotiin alustan ominaisuudet.
Työn aikana kävi ilmi, että alustaliiketoiminta on hankintatoimen kannalta monella tapaa
houkutteleva liiketoimintamalli. Sen lisäksi, että alusta vähentää osapuolien välisiä
vaihdantakustannuksia, voidaan sen avulla harjoittaa liiketoimintaa omistamatta itse
tuotetta tai palvelua. Teoreettisen tarkastelun ja ominaisuuksien suunnittelun jälkeen tulisi
suosia rohkeaa testausta todellisilla markkinoilla, koska alustan tarpeellisuudesta ja sen
kehittämistarpeista kertovat lopulta käyttäjät.
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The subject of this thesis is platform economy, with emphasis on finding possible solutions
to improve productivity in construction and to enable a scaling business. Platform as a
business model is not unprecedented, as it has been part of human history since market
squares and bazaars have been bringing merchants and clients together. So historically, a
platform market has been physical and local, but one thing separates the modern and
historical platform market: digital data. Platform companies, such as Airbnb, or Amazon,
offer a modern technology based on a digital platform, through which the users can market
and use products and services regardless of time or place.
In the thesis, a theoretical model of a digital platform for the procurement of a construction
company was created. Despite the simplicity of a platform business model, to build and
manage a successful platform is challenging. The success of a young platform company
depends on how rapidly it can overcome the biggest challenge of the platform business:
How to design and create a platform that creates value for its users? Before starting to
design the procurement platform in this thesis, the theoretical background was studied and
relevant issues related to the first steps of creating a platform were identified. Seven
supplier companies were then interviewed and the procurement process of the focal
company was studied. As a result, the waste in the procurement process was identified, and
this information was used in choosing the qualities of the platform.
According to research, platform business is an attractive business model for procurement in
many ways. In addition to decreasing the transaction costs between parties, it can be used in
doing business without having to own the product or service itself. Also, after theoretical
research and design of a platform, it is recommended to do a field test in actual markets as
early as possible, because the demand for the platform, as well as qualities to improve are
ultimately decided by the users.
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1 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Toukokuussa 2017 ilmestyneen The Economist-lehden kannessa Google, Amazon, Microsoft,
Uber ja Facebook poraavat merellä öljyn sijasta dataa. Lehden kansiotsikko ”The World’s Most
Valuable Resource – Data and the New Rules of Competition” kuvastaa osuvasti meneillään
olevaa

datavallankumousta.

Alustatalous,

jossa

arvonluonti

tapahtuu

alustan

verkostovaikutuksia hyödyntäen, on saanut suurta huomiota muun muassa Alibaban, Uberin ja
Airbnb:n disruptoidessa perinteisiä toimialoja. Monet konsulttitoimistot uskovat myös
rakennusalan kohtaavan digiaallon, jonka seurauksena ala tulee kokemaan suuren muutoksen
ja tuottavuuden pitkään odotetun kehittymisen. Rakennusalan tuottavuuskehitys on ollut
vuosikymmeniä vaisua ja rakennusliikkeiden toiminnot ovat jääneet digitalisaation
kehityksestä

jälkeen

jumiutuen

Excel-taulukoihin

ja

sähköpostikommunikointiin.

Tuottavuuden vaihteluilla rakennusteollisuudessa on rakennusteollisuuden koon vuoksi
merkittävä vaikutus kansalliseen tuottavuuteen ja talouteen (www.rakennuslehti.fi, luettu
10.11.2017). Jotta rakennusliiketoiminta voisi kehittyä, on tärkeätä tunnistaa rakentamisen
prosessin keskeiset pullonkaulat ja hukan aiheuttajat. Pääasiassa hukalla tarkoitetaan
ylimääräistä työtä, jolta voisi välttyä tehokkaamman suunnittelun, paremmalla digitaalisella
arkkitehtuurilla, tiedon läpinäkyvyydellä sekä optimaalisemmin johdetun työn avulla.
Tavoiteltu tuottavuuden kasvu tulisi näin ollen ensisijaisesti vähentyneen resurssihukan kautta.
Hankintojen rooli on keskeisessä osassa tuottavuuden ja liiketoimintamallien muutoksessa.
Koska rakennusalan toimitusverkoston johtamista leimaavat lyhytnäköisyys ja osaoptimointi,
jossa painotus on työn ja materiaalien kustannuksissa, liittyy hankintoihin ajan ja resurssien
tuhlausta aiheuttavia ongelmia ja epäselvyyksiä. Etsintä ja informaatioviidakko, neuvottelut ja
sopimuksen valmistelut sekä urakoiden täytäntöön paneminen aiheuttavat kitkaa, päällekkäistä
työtä eikä tietoa saada järkevästi kerättyä. Firan näkemys tulevaisuudesta perustuu
tietolähtöiseen alan murrokseen. Tähän näkemykseen perustuen nykyisen tuotantolähtöisen
rakennusliiketoiminnan rinnalle tullaan panostamaan vahvasti palveluun ja tietoon perustuviin
liiketoimintoihin, kuten alustatalouteen sekä kansainvälistymiseen. Strategisesta näkökulmasta
katsottuna Firan hankintatoimi on keskeisessä roolissa alustaliiketoimintamallin kehityksessä.
Uskotaan, että hankintojen johtaminen ja hankinta kehittyvät yhä enemmän tietoon
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perustuvaksi, kun digitalisaatio tuottaa enemmän tietoa yrityksen sisäisistä toiminnoista,
toimittajakannasta sekä hankintamarkkinasta. Tiedon muuttaminen digitaaliseksi tarjoaa,
varsinkin pääurakoitsijalle ja sen hankinnalle, suuren mahdollisuuden kehittää alustan
toimintaa, myydä kerättyä tietoa sekä mahdollisuuden hyödyntää tietoa kohdistettuun
markkinointiin ja palveluun. Alustatalous ja digitalisaatio eivät ole siis toistensa synonyymejä,
vaan rakentamisen on digitalisoiduttava, jotta se voi hyödyntää alustataloutta.

1.2

Tavoitteet ja rajaus

Tämän diplomityön aiheena on alustatalous, jolla haetaan ratkaisua rakentamisen tuottavuuden
parantamiseen ja skaalautuvan liiketoiminnan mahdollistamiseen. Hankintatoimen avoimella
alustaliiketoiminnalla

tuottavuutta

pyritään

parantamaan

ensisijaisesti

vähentyneen

resurssihukan kautta ennen varsinaista rakentamisvaihetta, joka poikkeaa Tilastokeskuksen
tavasta

mitata

rakentamisen

rakennusalan

toimialaan

tuottavuutta.

luetaan

vain

Tilastokeskuksen

rakennuspaikalla

tuottavuuslaskennassa

tapahtuvat

valmistus-

ja

asennustoiminnot sekä hankkeisiin liittyvät rakentamisen toiminnot (www.rakennuslehti.fi,
luettu 5.1.2018). Tässä diplomityössä rakennusalan tuottavuuden tarkastelussa otetaan
oikeutetusti huomioon rakentamisvaiheen lisäksi myös rakentamisen muut vaiheet.
Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan rakennusalan hankintatoimea ohjaavia teorioita
sekä alustateoriaa kirjallisuuden valossa. Geneerisen hankintateorian tarkoituksena on tuottaa
yleiskuva hankintatoimen keskeisimmistä toimintamalleista, joita rakennusalan yritykset
soveltavat pyrkiäkseen taloudelliseen menestykseen, kun taas alustateorian tarkoituksena on
luoda pohja ymmärrykselle siitä, mitä alustataloudella ja useapuolisella alustalla tarkoitetaan
kirjallisuudessa. Tämän lisäksi diplomityössä tuodaan esille alustatalouden suunnittelun ja
rakentamisen kannalta alustan oleellisimmat ominaisuudet. Tutkimuksessa kerätään tietoa
hankintaprosessin nykytilasta sekä sen hukasta ja pullonkauloista haastatteluilla ja
kohdeyrityksen hankintaprosessiin tutustumalla, jonka pohjalta luodaan teoreettinen malli
alustan tärkeimmistä ominaisuuksista. Työssä selvitetään, voidaanko alustataloutta hyödyntää
rakennusalan projektiluonteisessa hankinnassa luoden arvoa niin rakennusliikkeille kuin
toimittajille ja miten se voitaisiin toteuttaa.

3

Kohdeyrityksen intressinä on lisätä yrityksen digitaalista kyvykkyyttä, joka mahdollistaisi
kansainvälisesti skaalautuvan liiketoiminnan. Yhtiöllä ei vielä tällä hetkellä ole merkittävää
kansainvälistä toimintaa, mutta kansainvälistyminen on yhtiön strategian keskiössä.
Diplomityö toimii yhtenä kanavana tutkia keinoja saavuttaa tämä tavoite. Diplomityöllä
tuotetaan lisätietoa päätöksenteon tueksi eri liiketoiminta-aloitteiden ja ratkaisujen
toimivuudesta. Näin ollen päätutkimuskysymykset voidaan muotoilla seuraavasti:

1. Mitä

lisäarvoa

nykyisen

liiketoimintamallin

muuttaminen

alustaliiketoimintamalliksi toisi hankinnalle rakennusalalla?
•

Mitkä ovat hankintatoimen keskeisimmät pullonkaulat ja hukan
aiheuttajat?

•

Mitä lisäarvoa alustataloudella voidaan tuottaa toimittajille ja
urakoitsijoille?

2. Mitä alustan kehittämisessä pitää ottaa huomioon?
•

Kuinka monta puolta alustalla on, ketkä ovat alustan käyttäjiä ja
mitkä ovat sen keskeisimmät ominaisuudet?

•

Mitä digitaalisen alustatalouden käyttöön ottaminen vaatii
hankintaorganisaatiolta?

Työllä

haetaan

vastausta

asetettuihin

kysymyksiin

teoreettisen

tarkastelun

kautta

kartoittamalla, tunnistamalla ja arvioimalla hankinta-alustan keskeisimmät ominaisuudet.
Tavoitteena on osoittaa hankinta-alustan soveltuvuus osaksi Firan alustaliiketoimintaa. Tämän
lisäksi

työllä pyritään

lisäämään henkilöstön

geneeristä

ymmärrystä digitaalisesta

alustaliiketoiminnasta.
Alusta-termiin voi törmätä useassa eri yhteydessä, mutta tässä työssä termillä tarkoitetaan
digitaalista alustaa, joka mahdollistaa digitaalisesti skaalautuvan liiketoiminnan. Alustatermillä ei siis tarkoiteta työkalua, vaan sen tulisi ymmärtää nimenomaan liiketoimintamallina,
joka käsittää kokonaisvaltaista tapaa luoda, toimittaa ja kaapata arvoa. Alustat voivat tosin
luoda arvoa monella eri tavalla. Pääpainona tässä työssä on keskittyä alustaan, jonka yksi
pääperiaatteista on mahdollistaa ja fasilitoida tiedon vaihdantaa kahden eri tyyppisen
osallistujan tai yrityksen välillä, joilla muutoin olisi hankalaa löytää toisensa. Todellinen
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vaihdanta, rakentaminen ja materiaalien toimitus, tapahtuu lopulta digitaalisen alustan
ulkopuolella. Tutkimuksessa ei käsitellä eksakteja taloudellisia lukuja, vaan keskitytään
kuvaamaan alustataloutta ilmiönä ja lisäämään holistista ymmärrystä aiheesta yleisellä tasolla.
Alustatalouteen ja alustoihin liitetään vahvasti termi ekosysteemi. Vaikka termiä käytetään jo
laajasti eri toimialoilla, ei se vielä ole akateemisessa maailmassa saavuttanut konsensusta.
Pelkästään jo ekosysteemin luokitteluita on useita riippuen käsitellystä näkökulmasta. Uusia
käsitteitä määriteltäessä onkin tärkeää pohtia, mitkä tarkoitteen ominaisuudet ovat kulloinkin
tarkoituksenmukaisimmat, ja mikä tarkoitteeseen liittyvä tieto relevanteinta käsitteen
muodostamisen kannalta. Firan ja rakentamisen toimintaympäristössä metafora on
luonnollisesti myös tuore sekä löyhästi määritelty. Vaikka tässäkin työssä termi esiintyy
muutamaan otteeseen, on sen tarkempi määrittely rajattu ulos tutkimuksesta sen vaatiman
laajan käsittelyn vuoksi. Myös rakennusalan ja tuotantotalouden termistön päällekkäisyyden
vuoksi on syytä selventää, että tässä työssä toimittajalla tarkoitetaan tavarantoimittajien lisäksi
urakoitsijoita,

aliurakoitsijoita

sekä

kaikkia

niitä

osapuolia,

joihin

kohdistuvat

rakennusliikkeiden ohjaustoimenpiteet. Toimittajaa käsitellään tilaajan eli rakennusliikkeen
näkökulmasta.

1.3 Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimusmenetelmä valittiin
asetettujen tutkimuskysymysten ja tavoitteiden perusteella, koska tavoitteena on osallistujien
näkökulman ymmärtäminen (Eskola & Suonranta, 2014, s. 16) Tutkimuskysymysten
selvittäminen vaatii syvää toimialakohtaista tietoa tavoitteena lisätä ymmärrystä aiheesta, josta
tiedetään kohtuullisen vähän. Koska kirjallisuudessa ei ole tarpeeksi tietämystä eksaktista
aiheesta,

ei

kvantitatiivisen

tutkimuksen

avulla

pystyttäisi

täysin

vastaamaan

tutkimuskysymyksiin ja täyttämään tutkimukselle asetettuja vaatimuksia. Työ on luonteeltaan
tutkiva ja haastattelukysymykset ovat avoimia. Näin ollen laadullinen haastattelututkimus
soveltuu hyvin työn suorittamiseen. (Strauss & Corbin, 1990, s. 19). Laadullinen haastattelu
on ohjattu keskustelu, joka voi olla puolistrukturoitu tai strukturoimaton (Warren, 2002, s. 85).
Haastattelutilanteissa tarkoituksena oli kannustaa haastateltavaa kertomaan omin sanoin,
kuinka hankintaprosessi etenee alusta loppuun haastateltavan näkökulmasta katsottuna.
Kysymyspatteristo (Liite 1) toimi ohjaavana runkona, mikäli haastateltava eksyi aiheesta tai ei
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haluttua osa-aluetta oma aloitteisesti ottanut esiin. Tiedon keräämisessä käytettiin siis
puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Kaiken kaikkiaan haastatteluita kertyi seitsemän
kappaletta, joista yksi oli parihaastattelu. Näin ollen haastateltavia oli yhteensä kahdeksan,
joiden haastattelu toteutettiin syksyllä 2017. Kaikki haastattelut toteutettiin kasvotusten ja ne
nauhoitettiin. Otannan keräämisessä hyödynnettiin harkitsevaa otantaa eli tiedonkeräämiseksi
haastateltiin tarkoitukseen sopivia tavarantoimittajia sekä aliurakoitsijoita. (Saunders et al.
2009, s. 239). Tarkoitukseen sopivalla tarkoitetaan sitä, että haastateltavat edustavat alustan
toiselle puolelle kuuluvia yrityksiä, niin työnsuorittajia kuin tavarantoimittajia. Haastatteluun
osallistui seitsemän eri yritystä, joiden tiedot löytyvät liitteestä 2. Haastatteluiden alussa
haastateltavia pyydettiin kertomaan taustatiedot edustamastaan yrityksestä, sekä itsestään.
Haastatteluiden lopuksi haastateltaville annettiin vapaa sana pohtia rakentamisen tulevaisuutta
ja

heidän

työhön

vaikuttavia

tulevaisuuden

muutoksia.

Haastattelurunko

löytyy

kokonaisuudessaan liitteestä 1.
Haastatteluiden lisäksi ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia haettiin kirjallisuudesta.
Hankintatoimen teoriaosuudessa on keskitytty yhteistyöstä ja kilpailuttamisesta saatavien
hyötyjen ja riskien tunnistamiseen. Teoriaa on kerätty geneerisestä hankintakirjallisuudesta,
rakennusalan kirjallisuudesta sekä tieteellisistä lehtiartikkeleistä. Tietoa alustataloudesta on
haettu alan tuoreimmasta kirjallisuudesta ja artikkeleista. Alustakirjallisuus mahdollisti tutkia
ja arvioida menestyneimpien edelläkävijöiden liiketoimintaa ja liiketoimintalogiikkaa.
Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat maailman arvokkaimmat tai edistyksellisimmät
alustayritykset ja toisaalta rakennusalan alustayritykset, kuten esimerkiksi Urakkamaailma.fi.
Tämän lisäksi kirjallisuudesta saatua näkemystä on laajennettu osallistumalla niin rakennusalan
kuin muiden toimialojen digitalisointiin keskittyneisiin tilaisuuksiin, kuten LOGY:n hankinnan
digitalisointipäiville, Tampereen AEC (Architecture, Engineering, Construction) Hackathontapahtumaan sekä Slush 2017-tapahtumaan. Näiden lisäksi aiheesta on luettu monesta eri
lehtiartikkelista ja sosiaalisen median eri kanavista.
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1.4 Työn eteneminen ja raportin rakenne

Raportin rakenne voidaan jakaa karkeasti kuvan 1 mukaisesti neljään osaan: tutkimusaiheen
teoreettinen tarkastelu, hankintaprosessin nykytilan selvittäminen, tutkimustulosten pohjalta
esitetty alusta sekä johtopäätökset ja jatkotoimenpiteiden esitys. Tarkemmin työssä on
seitsemän lukua, jotka esitellään seuraavaksi.

Kuva 1 Tutkimuksen eteneminen

Johdannon jälkeen luvuissa 2 ja 3 käsitellään tutkimusaihetta aikaisemman kirjallisuuden
pohjalta. Luvussa 2 muodostetaan käsitys hankintatoimen strategisesta merkityksestä suhteessa
yrityksen

kilpailukykyyn

sekä

perehdytään

hankintatoimea

ohjaaviin

teorioihin,

transaktiokustannusteoriaan ja sosiaalisen vaihdannan teoriaan, jotka osaltaan ohjaavat
yritysten hankinnan toimintamalleja toimimaan joko kilpailutuksen tai yhteistyön avulla.
Luvussa 3 määritellään alusta ja alustatalous sekä tutustutaan sen aloittamisen kannalta
tärkeisiin toimenpiteisiin. Luvussa keskitytään siihen, miten alustataloudessa yrityksen rooli
arvonluonnissa muuttuu olennaisesti, sekä tutkitaan niitä haasteita, joita alustatalouden
aloittamisen kannalta on syytä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Alustataloudessa
läheisimmät käsitteet ovat kirjallisuudessa osittain päällekkäisiä ja toisaalta ne liittyvät vahvasti
toisiinsa, joten tutkimuksen kannalta on hyvä ymmärtää, miten sen teoria rakentuu. Luvussa 4
esitellään kohdeyritys, sen historia ja avainluvut. Yrityksen hankintastrategiasta johdetut
tavoitteet ja vaatimukset luovat viitekehyksen alustatalouden luomiselle. Luvun 4 lopussa
kuvataan hankintaprosessi kohdeyrityksen näkökulmasta. Luvussa 5 kuvaillaan rakennusalan
toimittajakenttää sekä tutkitaan hankintaprosessi toimittajan näkökulmasta katsottuna, jota
myöhemmin sovelletaan, yhdessä kohdeyrityksen hankintaprosessin kanssa, hankinta-alustan
teoreettisen mallin luomisessa. Luvussa 6 esitellään hankinta-alustan ominaisuudet. Luvussa 7
yhteenvedon jälkeen muodostetaan työn johtopäätökset arvioimalla työn keskeisiä tuloksia.
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Johtopäätöksissä

esitellään

myös

jatkotoimenpiteet

ja

suositukset

kohdeyritykselle.

Lähdeluettelo, liitteet ja haastatteluun osallistuneiden yritysten tiedot löytyvät työn lopusta.
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2 HANKINTATOIMI KIRJALLISUUDEN VALOSSA
2.1 Hankintatoimen strateginen merkitys
Hankintojen ajatellaan usein olevan pelkästään materiaalin ostoa, minkä vuoksi se on usein
aliarvostettu liiketoiminnan strategisen kehittämisen kannalta. Yleisesti hankinnat muodostavat
jopa 80-90 prosenttia yrityksen kustannuksista, kun mukaan on laskettu epäsuorat ja
investointityyppiset hankinnat. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 15). Rakennusalalla
useat tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 90 % pääurakoitsijan projektien liikevaihdosta
kuluu materiaalien tai palveluiden ostoon (Bemelmans et al. 2012). Tämä tarkoittaa, että
yritysten kannattavuus ja kilpailukyky rakentuvat suurilta osin ulkopuolelta hankittujen
resurssien varaan. Hankinnat vaikuttavat myös merkittävästi yrityksen asiakkailleen
tuottamaan arvoon, sillä ulkoisilla resursseilla on olennainen rooli organisaation omassa
toiminnassa ja asiakastarpeiden täyttämisessä. Hankintojen merkitystä yrityksen ja
organisaation menestyksen kannalta ei siten voi liikaa korostaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen
2015, s. 15)
Kyvykkyys johtaa ja kehittää organisaatioiden välisiä yhteistyösuhteita on yksi yrityksen
kriittisiä menestystekijöitä. Hankintojen ja toimittajasuhteiden tuloksellinen johtaminen vaatii
poikkiorganisatorisia toimintamalleja ja prosesseja sekä vahvaa osaamista. (Iloranta &
Pajunen-Muhonen 2015, s. 16, s. 24). Johtamistaitojen vaativuus lisääntyy projektimaisessa
liiketoimintaympäristössä. Rakennusteollisuutta pidetään erittäin monimutkaisena teollisuuden
alana, koska prosessit pitävät sisällään riippuvuuksia tehtävien, materiaalien ja yksiköiden
välillä, joita pitää hallita (Bankvall et al. 2014). McKinseyn ja Supply Chain Management
Instituten tutkimustuloksista voidaan päätellä, että menestyksekkäät yritykset näkivät
hankinnan ja toimittajamarkkinoiden johtamisen hyvin tärkeänä yrityksen strategisen aseman
kehittämisen kannalta. Heikoimman ryhmän yritykset pitivät hankintaa tukitoimintona eivätkä
juuri nähneet tarvetta muuttaa suhtautumistaan. Lisäksi heikkojen yritysten yhteydet
hankinnan, tuotekehityksen ja markkinoinnin välillä olivat ohuet, eikä hankinnan
ammattilaisten koulutukseen tai rekrytointiin panostettu. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015,
s. 16, s. 24).
Kilpailukyvyn

parantaminen

mielletään

usein

sisäisten

prosessien

tehostamiseen.

Todellisuudessa kuitenkin sisäisten prosessien osuus on vain noin 20 prosenttia yrityksen
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resursseista. Kuten edellä on jo käynyt ilmi, hankintojen merkitys organisaation kilpailuedun
ylläpitämisessä on varsin suuri. Siksi yrityksen tuloksen parantaminen loputtomasti pelkästään
organisoimalla uudelleen sitä kahtakymmentä prosenttia on vaikea kuvitella. Jos yritys on
jatkuvasti huonompi kilpailijoitaan ulkopuolisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä, se ei voi
menestyä markkinoilla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 28, s. 33). Yksinkertaistettuna
kilpailuetu saavutetaan suorittamalla arvotoiminnat pienemmin kustannuksin tai paremmin
kuin kilpailijat. Paremmuuden taas arvioi asiakas, joka tarkastelee valintaansa sen perusteella,
että voi puolestaan suoriutua omista arvotoiminnoistaan pienemmillä kustannuksilla tai
paremmin kuin kilpailijansa (Sakki 1999, s. 18).
Hankintahinnan pienentyessä, kate ja kannattavuus paranevat, vaikka myynti pysyisi samana.
Hankintojen vaikuttavuus ei rajoitu ainoastaan hankintahintaan, sillä viisailla hankintatoimen
ja toimittajamarkkinoiden johtamisen keinoilla voidaan vaikuttaa kaikkiin yrityksen
kilpailukyvyn ja kannattavuuden elementteihin: kustannuksiin, katteisiin, liikevaihtoon,
kiertonopeuksiin, sitoutuneeseen pääomaan, joustavuuteen, ketteryyteen, maineeseen,
yrityskuvaan ja strategiseen asemaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 25).
Tehokkaammalla

suhteiden

organisoinnilla

voidaan

saada

koko

toimitusketjun

kustannustehokkuutta paranemaan verrattuna kilpaileviin tuotantoketjuihin, tai toisaalta
tavoitteena voi olla liiketoiminnan kasvu uuden liiketoiminnan synnyttämisen kautta
(Vesalainen, J. 2006, s. 16). Kategoriastrategioiden kehittäminen poikkiorganisatorisilla
tiimeillä ohjaa oman organisaation pohtimaan asiakkaiden tarpeiden, toimittajamarkkinoiden
mahdollisuuksien ja omien ydinosaamisten parhaita yhdistelmiä ja auttaa avaamaan silmiä
kokonaan

uudenlaisille

tuote-

ja

palvelunäkemyksille.

Kategoriastrategia

perustuu

ajatusmalliin, jossa hankinnat ryhmitellään samalla tavalla käyttäytyviin hankittaviin tuote- ja
palveluryhmiin eli hankintakategorioihin, joita on viisasta käsitellä samalla tavalla,
yhdenlaisella hankintastrategialla. Uudenlainen, hallittu yhteistyö toimittajien kanssa auttaa
ymmärtämään tuotanto- ja palveluprosessin haasteita ja löytämään kehittämismahdollisuuksia.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 28, 52).
Yleisesti ottaen, innovaatioiden syntyminen on koettu olevan riippuvainen tuottajan ja käyttäjän
pitkästä yhteistyöstä (Bygballe & Ingemansson, 2014). Erottautuminen kilpailijoista edellyttää
kykyä irrottautua hankintahinta- ja hankintaosastokeskeisestä ajattelutavasta. Perinteinen
ostaminen tai edes toimittajien kilpailuttamiseen keskittynyt hankintamalli ei yleensä taivu yli
organisaatiorajojen toimiviin prosesseihin. Se ei myöskään ota huomioon koko verkoston
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kokonaiskustannuksia, eri tekijöiden kustannusvaikutuksia, arvon lähteitä eikä asiakkaan
kokemia hyötyjä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 28).
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2.2 Keskeiset hankintatoimea ohjaavat teoriat
Talousteoreettinen näkökulma painottaa taloudellista hyötyä, rationaalista päätöksentekoa,
resurssiriippuvuutta ja valtaa, kun taas sosiaalipsykologiset näkökulmat painottavat inhimillisiä
tekijöitä, kuten luottamusta, henkilökohtaista vuorovaikutusta, ihmissuhteita, vastavuoroisuutta
ja oppimista. (Vesalainen 2002, s. 29). 1980-luvulta alkaen sosiaalisen pääoman käsite on
noussut voimakkaasti osaksi talousteoreettista keskustelua. Tätä ovat ajaneet tutkimukset, jossa
on osoitettu, että luottamuksella on suuri merkitys kansakuntien, alueiden ja yritysten
menestyksessä. Liiketoiminnan nähdään olevan punoutuneena sosiaalisiin verkostoihin, jotka
mahdollistavat innovaatioiden kehittymisen ja uuden liiketoiminnan synnyn. Lisäksi
luottamuksen on todettu laskevan liiketoiminnan transaktiokustannuksia. (Valkokari et al.
2014, s. 10).

2.2.1 Transaktiokustannusteoria
Talousteoreettisessa
liiketoiminnan

ajattelussa

verkostoitumisen

vaihdantakustannusten

hyötyjä

näkökulmasta.

tarkastellaan

Kyseinen

teoria

erityisesti
tunnetaan

transaktioanalyysinä. (Coase 1937, s. 386-405). Teoria sai alkunsa 1937, jolloin Ronald Coase
keskittyi yritysten välisten rajojen määräytymiseen ja kirjoitti siitä tieteellisen artikkelin, joka
vuonna 1991 palkittiin Nobelin palkinnolla (Häkkinen 2011, s. 14). Transaktioanalyysin
perusajatuksena on pohtia valmistaako tuotetta tai palvelua itse vai ostaako sen markkinoilta
(Vesalainen 2004, s. 21).
Tietyissä tilanteissa tuotantojärjestelmien organisointi on taloudellisesti ajatellen järkevintä
toteuttaa itse (hierarkkinen), kun taas tietyissä tilanteissa markkinoilta ostaminen
(markkinaehtoinen) on taloudellisesti ajatellen järkevintä. Tuotantokustannukset minimoituvat
markkinaehtoisessa organisoitumisessa, koska markkinamekanismi painaa hinnat alas.
Hierarkkisessa
epävarmuudesta

organisoitumisessa
ja

taas

opportunismista

ei

vaihdantakustannukset
aiheudu

kustannuksia

minimoituvat,
siinä

määrin

koska
kuin

markkinaehtoisessa vaihdannassa. Teorian myöhemmissä kehitysvaiheissa kahtiajakoa ”ostaa
vai tehdä itse” on muuttunut niin, että tutkijat ovat päätyneet vaihtoehtoon, joka asettuu näiden
kahden ääripään välimaastoon. Yritysten onkin löydettävä tasapaino näiden kahden väliltä, sillä
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kokonaiskustannus ja optimi löytyvät tuotanto- ja vaihdantakustannusten kombinaationa.
(Vesalainen 2004, s. 20-21).
Transaktiokustannus syntyy ulkoistamisen seurauksena, kun yritys myy tuotteitaan tai
palveluitaan

toiselle

yritykselle

markkinamekanismin

välityksellä.

Yritysten

välillä

tapahtuvaan kaupankäyntiin kuuluu toimittajien ja asiakkaiden etsintä, niiden kanssa käytävät
neuvottelut, tilaus-, toimitus- ja laskutusrutiinit sekä muut tarpeelliset kanssakäymiset.
(Häkkinen 2011, s. 15). Projektiliiketoiminnassa tyypillistä on, että suunnittelun ja
rakentamisen yhteistyöt nähdään yksittäisinä projekteina, jolloin toiminnan tai resurssien
sattumanvaraisuus nostaa kustannuksia muun muassa toimittajasuhteen luomisessa ja
ylläpidossa (Gilley et al. 2006, s. 20). Transaktiokustannuksia aiheutuu molemmille osapuolille
koordinoinnin, neuvotteluiden ja valvonnan kautta. Edellä mainitut kustannukset lisätään
lopulta lopputuotteeseen, joka nostaa lopputuotteen hintaa tavalla tai toisella. Jos
tuotantovaiheet on pilkottu pieniin palasiin ja jaettu useille yrityksille, on ymmärrettävää, että
lopputuotteen
tuotantovaiheet

hinta

nousee

siirrettäisiin

transaktiokustannusten
yhden

yrityksen

lisääntyessä.
alaisuuteen,

Vastaavasti,
nousisivat

jos

sisäiset

transaktiokustannukset omien toimintojen lisääntyessä. Transaktiot jaetaan siis sisäisiin ja
ulkoisiin sen mukaan, tehdäänkö ne yrityksen sisällä vai liittyvätkö ne ulkoisten osapuolten
kanssa käytävään toimintaan. (Häkkinen 2011, s. 15). Transaktiokustannusteorian mukaisesti
toimintojen ulkoistus on perusteltua silloin, kun se vähentää kustannuksia. Kun tuotantovirta
siirretään yhden organisaation sisäiseksi, eri vaiheiden väliset transaktiot sekä niihin liittyvät
kustannukset eliminoituvat. (Sorama 2008, s. 16-17).
Teorian perusajatuksen ollessa melko yksinkertainen, sen merkitykset muodostuvat
huomattavasti moniselitteisemmiksi mentäessä tarkastelussa syvemmälle. Kirjallisuus esittää
syy-seuraus-suhteisiin perustuvan dynamiikan sille, minkälainen hallintorakenne yritykselle on
optimaalinen huomioiden sen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä. (Vesalainen
2004, s. 20-21). Kun kyseessä on epävarma toimintaympäristö, esimerkiksi ulkoistettaessa
ulkomaille, kohdemaan poliittinen tilanne, lainsäädäntö ja infrastruktuurin rakenne vaikuttavat
transaktiokustannuksiin esimerkiksi siten, että sopimukset joudutaan tekemään varsin
yksityiskohtaisesti lakiasiantuntijoita hyväksikäyttäen. (Gilley et al. 2006, s. 20)
Epävarman toimintaympäristön lisäksi yrityksen hallintorakenteen valintaan vaikuttavat
tuotannollisten resurssien erityisyys (Vesalainen 2004, s. 22). Erityiset resurssit tarkoittavat
transaktioon liittyviä investointeja, raaka-aineita ja henkilöosaamista, joita ei voi käyttää
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muuhun tarkoitukseen (Häkkinen 2011, s. 18). Esimerkiksi kun yrityksen jokin toiminto tai
kone on erittäin monimutkainen tai erityinen, sitoo se resurssien käytön hyvin rajalliseksi.
Tällöin ulkopuolisella toimittajalla suuri kynnys sitoutua sen hankkimiseen ulkoistettaessa
kyseistä toimintoa. (Globerman & Vining 2006, s. 10). Edellä mainituista seikoista johtuen
tarvitaan erilaisia neuvottelu-, valvonta- ja koordinaatiomekanismeja, jotka myös osaltaan
aiheuttavat transaktiokustannuksia (Häkkinen 2011, s. 18).
Transaktioteorian sisältää myös inhimillisiä piirteitä, joista teoria nostaa kaksi inhimillistä
toiminnan rajoitetta. Nämä ovat rajoitettu rationaalisuus ja opportunismi. (Vesalainen 2004, s.
22). Osapuolien rajoitettu rationaalisuus (bounded rationality) tarkoittaa osapuolien taipuvuutta
rationalisoida omaa toimintaansa ennemmin kuin koko systeemin toimintaa (Häkkinen 2011, s.
18). Opportunismilla tarkoitetaan mahdollisuuden tai tilaisuuden hyväksikäyttämistä
välittämättä

muille

systeemin

osapuolille

aiheutuvia

seurauksia.

Ulkoistuksessa

opportunismikuluja syntyy, jos yksi tai useampi osapuolista pyrkii itselleen edulliseen
sopimukseen vilpillisin mielin. Sisäisesti keskitettäessä hyväksikäytetyn osapuolen on
helpompi maksaa samalla mitalla takaisin vilpillisesti käyttäytyvälle taholle. (Globerman &
Vining 2006, s. 7).
Vaihdantakustannuksia ja opportunismia voidaan vähentää lisäämällä luottamusta eri
yksiköiden välillä. Kun tuotantojärjestelmässä vallitsee luottamus, yritysten välillä voi kehittyä
resurssien erityisyyttä ilman, että se lisäisi vaihdantakustannuksia. Herääkin kysymys
luottamuksen kestävyydestä. (Vesalainen 2004, s. 25).

2.2.2 Sosiaalisen vaihdannan teoria
Yritysten väliset yhteistyösuhteet eivät ole pelkkiin taloudellisiin näkökulmiin perustuvia, vaan
niihin liittyy myös sosiaalisia näkökulmia. Yhteistyöverkostoja tutkittaessa tällainen sosiaalispsykologinen lähestymistapa painottaa toimijoiden välisiä siteitä ja pyrkii arvioimaan, kuinka
siteiden rakenne ja laatu vaikuttavat toimijoiden käyttäytymiseen. Tekijät, kuten luottamus,
avoimuus ja vastavuoroisuus kuvaavat sosiaalisten suhteiden vuorovaikutusten luonnetta.
(Sorama 2008, s. 123). Erityisesti luottamus ja yhteisymmärrys ovat välttämättömiä, kun
rakennetaan läheistä yhteistyösuhdetta (Bankvall et al. 2014). Kirjallisuudessa yhteistyöhön ja
yhteistyökäsitteeseen liitetään poikkeuksetta luottamus. Sen määrittely on kuitenkin
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vaikeampaa kuin siitä puhuminen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 292). Vesalaisen
mukaan (2002, s. 52) luottamuksen rooli on merkittävä, ja yritysten välisissä suhteissa
luottamuksella tarkoitetaan lähinnä varmuutta siitä, ettei toinen käytä tilaisuuden tullen toisen
haavoittuvuutta hyväksi (Barney & Hansen 1994).
Ring (1997) on jakanut luottamuksen helposti särkyvään luottamukseen ja pitkäkestoiseen
luottamukseen (Vesalainen 2006, s. 52). Pitkäkestoinen luottamus on tunneperäistä ja jopa
ystävyyden kaltaista suhdetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Liiketoimintasuhteissa
vallitsevana tilana on useimmiten helposti särkyvä, jolloin luottamuksen rakentuminen
osapuolien välille on pitkä prosessi. Sen syntyyn tarvitaan yhteistä toimintaa, kokemuksia ja
ennen kaikkea henkilötason vuorovaikutuksia. Vastavuoroisuus ja saavutettavuus nousevat
merkityksellisiksi seikoiksi luottamuksen rakentumisessa. (Vesalainen 2006, s. 52).
Luottamusta esiintyy henkilöiden välisen luottamuksen lisäksi organisaatioiden välisenä
luottamuksena tai henkilön ja organisaation välisenä luottamuksena toisiinsa. Organisaatioiden
välisen luottamuksen syntymiseen vaikuttavat tekijät, kuten taustat, kulttuurierot, uskomukset,
eri osapuolten tavoitteet, tiedon tasapaino osapuolten välillä ja mittaus- ja valvontamekanismit.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 292). Kollektiivinen luottamus tarkoittaa lähinnä
organisaatiossa vallitsevaa luottamusta arvostetun henkilön mielipiteeseen tai kokemukseen.
Kun organisaatiossa useammalla jäsenellä on positiivisia kokemuksia yhteistyökumppanista,
on todennäköistä, että kollektiivinen luottamus nousee ja yhteisössä syntyy tietynlainen asenne,
jolloin voidaan puhua maineesta tai käsityksestä yhteistyökumppania kohtaan. (Vesalainen
2006, s. 52).
Liikkeenjohdollisesti

luottamusta

voidaan

tarkastella

operatiivisista

ja

strategisista

näkökulmista. Tästä näkökulmasta operatiivisen luottamuksen kohteita ovat esimerkiksi
laaduntuottokyky, toimintavarmuus, ongelmanratkaisukyky ja joustavuus, niin sanotut
jokapäiväisessä vuorovaikutussuhteessa esiintyvät asiat. Strategisen luottamuksen kohteita
puolestaan ovat luottamus kumppanin kasvukykyyn, innovatiivisuuteen, uudistumiskykyyn ja
riskinottokykyyn. Edellä mainittujen luottamustekijöiden takana yhteisenä tekijänä on muutos
ja kehittyminen. Strateginen kumppanuus ei liene mahdollista ilman molemminpuolista
luottamusta. (Vesalainen 2006, s. 53-54). Perinteisen kiinalaisen yrityksen kanssa kauppaa
käyneet kertovat, että luottamuksen rakentamiseen saattaa kulua viisi ensimmäistä vuotta, jonka
jälkeen voidaan alkaa puhua todellisista liiketoimista. Luottamuksen rakentaminen on siis usein
pitkän työn tulos. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 292). Luottamuksen kasvaessa
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erilaisten luottamusmuotojen kautta, yritystenväliseen suhteeseen muodostuu itseään
vahvistava suoja. Itseään vahvistava suoja johtaa siihen, että suhteen ylläpitämiseksi ja yritysten
intressien turvaamiseksi tarvitaan yhä vähemmän sopimuksellisia keinoja. Tämä taas tarkoittaa
sosiaaliseen pääomaan liittyvien resurssien saatavuushyötyjen lisäksi myös liiketoiminnan
transaktiokustannusten alenemista monin tavoin. (Vesalainen 2006, s. 53-54).
Yksinkertaisimmillaan sosiaalisen vaihdannan teorian mukaan kaikki ihmisten välinen
kanssakäyminen perustuu jonkinlaiseen sosiaaliseen vaihdantaan lyhyellä tai pitkällä
aikavälillä. Hyödyn ei välttämättä tarvitse olla konkreettista, vaan toisen avoin ja mukava
käytös saattaa toimia riittävänä vaikuttimena. Jos toimittajan kanssa on helppo ja mukava
työskennellä sekä arvomaailmat kohtaavat, saattaa parempiakin ehtoja tarjoava vaihtoehto
jäädä syrjään. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 294).
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2.3 Hankinnan toimintamalleja
Suomessa yritysten arvontuottorakenteessa tapahtui voimakkain murros 1980- ja 1990-luvulla,
kun

yritykset

pyrkivät

ulkoistamaan

kaiken

sellaisen,

joka

ei

liittynyt

omaan

arvontuottamistehtävään. Ulkoistamisen trendi jatkui osavalmistuksen ja muun tuotannollisen
toiminnan ulkoistamisilla, jolloin ajatuksena oli kohdistaa omat resurssit lähemmäs asiakasta
oleviin toimintoihin. Tavoitteena oli hyödyntää markkinamekanismia kilpailuttamalla
toimittajia, ja siten tavoitella tehokkuutta. (Valkokari et al. 2014, s. 11). Kilpailuttamisessa
toiminnan kehitys lähtee usein omien ja omistajiensa tarpeen pohjalta eikä asiakkaan
lähtökohtiin olla kiinnitetty huomiota (Sakki 1999, s. 19). 2000-luvulle tultaessa ”ostaa vai
tehdä-itse” -ajattelu alkoi nousevien transaktiokustannusten myötä muuttua enemmän
kumppanuus-ajatteluun.

Kumppanuuksissa

ajatuksena

oli

rakentaa

pitkäkestoisia

vaihdantasuhteita ja lisätä tehokkuutta sekä innovatiivisuutta kumppanuuksien avulla.
Kumppanuusaate jäi kuitenkin vain puheen tasolle, kun verkostomallin periaatteita ei täysin
ymmärretty, ja ”ostaa vai tehdä-itse”-malli oli vakiintunut ajattelutapa. Vasta kun yritykset
alkoivat aidosti toteuttaa yhteistoimintamallia esimerkiksi lisäämällä tiedon läpinäkyvyyttä ja
suhdespesifejä investointeja, sai verkostoitumiskehitys todellista sisältöä. (Valkokari et al.
2014, s. 11). Nykyisin keskustelun kärkenä ei ole enää kumppanuus, vaan oleellista olisi
rakentaa valittujen kumppaneiden kanssa yhteistoiminnallisia toimintamalleja, joilla teollista
arvojärjestelmää ja liiketoimintaverkostoja voidaan virittää kohti yhä parempaa sisäistä ja
ulkoista tehokkuutta (Valkokari et al. 2014, s. 11).

2.3.1 Kilpailutus
Rakennusteollisuudelle ominaista on sen projektiluonteisuus ja rakentamisen erottaa
tehdasmaisesta tuotannosta muun muassa lopputuotteen fyysiset ominaisuudet. Tämän lisäksi
kolme ominaispiirrettä erottavat rakentamisen tehdasmaisesta valmistuksesta: paikalla
valmistaminen, projektien ainutkertaisuus sekä monimutkaisuus. (Salem et al. 2006).
Tällaisessa

toimintaympäristössä

yritysten

kilpailukyky

mitataan

projektikohtaisesti

järjestämällä tarjouskilpailu, joissa yleensä alhaisin hinta on toiminut parhaana valintakriteerinä
(Sakki 1999, s. 14). Iloranta & Pajunen-Muhonen (2015, s. 239) mukaan hintavertailu riittää
tällöin päätöksenteon pohjaksi, joskin nykyisessä liiketoimintaympäristössä tällainen tilanne
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tulee kuitenkin vain harvoin eteen. Vaikka kilpailuttaminen liitetään useimmiten kilpailuun ja
samalla kustannustehokkuuteen, hinnan lisäksi kilpailuttamisessa voidaan määritellä kriteerit
laadulle, nopeudelle ja palvelun saatavuudelle (Rajala, Tammi & Meklin 2008, s. 42-46).
Toimittajien tuotteissa, palveluissa ja toimitustavoissa on eroja, jonka vuoksi niiden vertailu
yhteismitallisesti saattaa olla vaikeata. Tarjousten vertailu voi vaatia syvällistäkin paneutumista
pitkäaikaisiin toiminnallisiin vaikutuksiin ja kokonaiskustannusvaikutuksiin. Vertailu on
vaativinta, kun tarjouksiin sisältyy palvelua, jota ei voi yksikäsitteisesti määritellä tai mitata.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 239). Kilpailuttaminen liittyy myös vahvasti
ulkoistamiseen, jolloin jokin toiminta siirretään omasta organisaatiosta jonkin ulkopuolisen
toimijan hoidettavaksi (Rajala et al. 2008, s. 42-46). Huomioitavaa on, että kilpailuttaminen
julkisen ja yksityisen sektorin välillä eroavat toisistaan, koska julkisen sektorin kilpailuttamista
ohjaa ja säätelee hankintalaki, kun taas yksityisellä sektorilla ei tarvitse noudattaa ennalta
määriteltyä kaavaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 247, s. 392).
Syitä ja lähtökohtia kilpailuttamiselle voi olla useita, mutta yleisin syy palveluntarjoajan
kilpailuttamiselle on kustannussäästöjen tavoittelu (Lehikoinen & Töyrylä 2013, s. 21).
Hartmann et al. (2009) tutkimuksen mukaan urakoitsijoiden valinnassa hinta on edelleen
tärkein tekijä, vaikka tekninen osaaminen, laatu ja yhteistyö koettiin hinnan kanssa
tärkeimmiksi tekijöiksi (Bemelmans et al. 2012). Projektimainen toimintatapa on luonut
kulttuurin, jossa jokainen pyrkii maksimoimaan voittonsa suhteellisen lyhyellä tähtäimellä.
Pitkäaikaiseen win-win-voitonjakoon pyritään harvoin ja luottamus pitkälle tähdättyyn
yhteistyöhön koetaan usein vähäiseksi. (KETJU-yhteenveto 2009, s. 14). Mikäli toimittajan
suoritus, laatu tai toimintavarmuus ovat olleet heikkoja kuluneen kauden aikana tai
vuositarjouksen hinta ei ole ollut edullisin, toimittajaa on vaihdettu. Yleinen olettamus on, että
markkinavoimat luovat yrityksille riittävästi painetta, niin että ne kehittävät itseään ja pyrkivät
jatkuvasti parempaan kustannustehokkuuteen. Tämä toimiikin monesti hyvin, mikäli tarjoavia
toimittajia on useita ja ne kaikki tarjoavat saman tyyppistä, ellei jopa samoja tuotteita tai
palveluita, ja jos tarjokkaiden kesken vallitsee todellinen kilpailutilanne. (Iloranta & PajunenMuhonen 2015, s. 245).
Rakennusalalta löytyy yrityksiä, jotka rakentavat itse omalla työvoimalla, sekä yrityksiä, jotka
toimivat projektijohtoisesti tuottaen työt aliurakoitsijoilla. Omaa työvoimaa käyttävät yritykset
hankkivat tavaraa ja materiaalia työmaille, jolloin yrityksillä on enemmän toimittajia kuin taas
rakennuttamiseen keskittyneillä yrityksillä, jotka kilpailuttavat urakoita sisältäen yleensä
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materiaalit ja työntekijät. Materiaalin osuutta hankinnoissa on havainnollistettu kuvassa 2.
(KETJU-yhteenveto 2009, s. 14). Toimittajien runsas määrä kertoo, että lyhyet suhteet ja jopa
kertaostot ovat yleisiä, eikä toimittajan kanssa välttämättä jaeta muuta kuin kertaosto
(Mikkonen 2012, s. 53). Yritys ulkoistaa toimiaan silloin, kun se haluaa keskittyä
ydintoimintaansa, vaikka kyseisen työn tekeminen saattaisi olla hieman halvempaa itse
tekemällä. Ydintoimintoihin keskittyminen voi olla yritykselle kuitenkin paljon tuottavampaa,
kun vältytään muun muassa kiinteiltä kustannuksilta, joita syntyy käytettäessä omaa
kuukausipalkallista henkilöstöä. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, s. 21, s. 24-25). Näin ollen
ulkoistettu toiminto on kannattavaa silloin, kun toiminnon kustannukset ja toimintojen
ulkoistuksessa syntyvät vaihdantakustannukset ovat päähankkijalle yhteensä alhaisemmat kuin
sen itse tuottaman toiminnon kokonaiskustannukset (Vesalainen 2004, s. 20-21).

Kuva 2 Materiaalien osuus hankinnasta vähenee mentäessä kohti palvelevampaa rakentamista.
(Junnonen & Kankainen 2012, s. 7 mukaelma)

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2015, s. 248) ovat keränneet kilpailuttamiseen liittyviä riskejä
hyödyntäen myös Tim Laseterin (1998) ja Dean T. Kashiwagin (2006) havaintoja. Ostajan
määritellessä hankittavalle tuotteelle tai palvelulle minimiarvot ja toleranssirajat, pyrkii
tarjouksen

tekijä

tällöin

pitämään

tarjouksensa

mahdollisimman

lähellä

annettuja

minimisuoritusrajoja eli tarjoamaan periaatteessa huonolaatuisinta tuotetta tai palvelua, joka
vielä täyttää minimivaatimukset. Minimihintaan pyrkiminen pakottaa leikkaamaan tuotteesta
tai palvelusta kaiken tarpeettoman ja usein jopa jotakin tarpeellistakin pois. Kilpailun ollessa
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pitkään liian kovaa, toimittajien mahdollisuus kehittää organisaatiotansa kykyjä heikkenee, ja
tarjoaman taso pitkällä aikavälillä heikkenee.
Tarjouspyynnön tiukat vaatimukset jättävät myyjälle sitä vähemmän liikkumavaraa ja tarvetta
ottaa vastuuta, mitä tiukemmat vaatimukset ovat. Esimerkiksi jos tarjouspyynnössä vaaditaan
kymmenen senttimetrin paksuista betonilaattaa, tarjous todennäköisesti lasketaan sen
mukaisesti, vaikka myyjän oman kokemuksen mukaan järkevämpi vaihtoehto olisi
kahdentoista sentin laatta. Rakennusteollisuudessa tämä on tärkeä huomioida, koska
lopputuotetta ei voi vaihtaa tai kaikilta osin edes korjata rakentamisen jälkeen. Tarjouspyynnön
mahdollinen virhe langettaa pahimmillaan kaiken riskin jäämisen yksinomaan ostajalle.
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 249).
Kiire houkuttelee usein laatimaan tarjouskyselyn liian nopeasti ja kevyesti, jolloin se joko rajaa
tarjouksia liikaa tai jää liian avoimeksi. Liian rajatun tarjouspyynnön vuoksi voidaan menettää
mahdollisuuksia ja liian avoin tarjouspyyntö puolestaan tuottaa keskenään hyvin erilaisia
tarjouksia. Joskus huono tarjouspyyntö johtuu yksinkertaisesti siitä, että tilaaja ei tiedä, mitä
haluaa ja mitä on otettava huomioon. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 251).
Greenwood (2001) väittää, että tyypillinen urakoitsija-aliurakoitsijasuhde pysyy perinteisenä ja
hintaohjautuvana, vaikka urakoitsijat ovatkin kiinnostuneempia läheisemmästä yhteistyöstä
(partnerships) aliurakoitsijoidensa kanssa. Ross ja Goulding (2007) tukevat ajatusta, jossa
urakoitsijat ovat halukkaita kehittämään lähempää yhteistyötä, mutta heidän mukaansa
yhteistyömalli on vielä kehityksensä ensiaskelissa. (Bemelmans et al. 2012).

2.3.2 Yhteistyö
Rakennusteollisuudessa on perinteisesti luotettu kilpailuttamiseen eikä pitkäjänteisellä
yhteistyöllä ole vielä perinteitä. Yritykset ovat kuitenkin viime vuosina alkaneet verkostoitua
eli toisin sanoen hakeutuneet yhä tiiviimpiin pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin. Pitkäaikaisen
yhteistyön lähtökohtana ovat usein aiemmat kokemukset projektikohtaisesta yhteistyöstä.
Perinteisesti rakennusteollisuudessa yritysten välinen yhteistyö alkaa usein yksittäisistä
hankintakaupoista ja parhaimmillaan tiivistyy strategiseen liittoutumaan. (Junnonen &
Kankainen 2012, s. 18). Strategisessa yhteistyössä alihankkijalla on tehtävänään useampia
toimintoja tai useampi kuin yksi rakennusprojekti (Sorama et al. 2014, s. 11). Li et al. (2000)
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mukaan kumppanuuden voi määritellä monella eri tavalla. Construction Industry Institute’s
(CII) määrittelee kumppanuuden kahden tai useamman organisaation pitkäaikaiseksi
sitoutumiseksi, jossa osallisten resurssien tehokkuus maksimoidaan saavuttaakseen erityisiä
liiketoimintatavoitteita. (Bemelmans et al. 2012).
Vuosien saatossa akateemisissa ja business-julkaisuissa on todettu, että rakennusalan johtajien
pitäisi korvata lyhytaikaiset suhteet pitkäaikaisilla strategisilla suhteilla muiden yritysten
kanssa. Yhteistyötä on pääasiallisesti painotettu asiakas-päähankkija-suhteessa, mutta
tutkimuksissa on esitetty, että yhteistyö alihankkijoiden kanssa voisi auttaa myös alihankkijapäähankkija-suhdetta. (Sorama et al. 2014, s. 11). Myös Li et al. (2000) kritisoivat rakennusalan
kumppanuutta koskevaa kirjallisuutta, joka on suurimmaksi osaksi keskittynyt tutkimaan
päähankkijan ja asiakkaan välistä suhdetta. Heidän mielestään tulevaisuuden tutkimuksien
tulisi keskittyä suorituskyvyn mittaamisen ja kriittisten menestystekijöiden tunnistamiseen,
yhteistyömallien ja prosessien kehittämiseen ja testaamiseen sekä kumppanuusstrategian
muodostamiseen ja valitsemiseen. Heidän tutkimuksissaan selvää eroa kumppanuuden ja
alihankinnan välillä ei löytynyt. (Bemelmans et al. 2012).
Yhteistyöllä ja verkostoilla on runsas termien kirjo johtuen osittain, koska yhteistyökeskustelua
käydään useasta eri näkökulmasta. Osa termeistä kuvaavat verkostoitumisen tapaa, toiset
tyyppiä tai rakennetta ja kolmannet pyrkivät kuvaamaan verkostoitumisen tavoitetta. Osa
kuvaavista ilmauksista on hetken aikaa trendikkäitä, ja osa taas jää kirjallisuuteen toimivana
metaforana helpottamaan monimutkaisten asioiden hahmottamista. (Valkokari et al. 2014, s.
12-13). Riippumatta käytetyistä termeistä, niin vaihdantakustanteinen kuin sosiaalisen
pääoman lähestymistapa painottavat tarvetta läheisille ja pitkäaikaisille suhteille päähankkijan
ja alihankkijoiden välillä (Sorama et al. 2014, s. 12).
Junnosen ja Kankaisen (2012, s. 18-19) mukaan yritys voi saavuttaa kilpailuetua
yhteistyösuhteiden avulla kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on luoda arvoa asiakkaalle
yhdistämällä omat ja kumppanin resurssit. Toinen tapa on luoda arvoa hallitsemalla tehokkaasti
suhdesalkkuaan ja lisätä sekä parantaa resurssejaan sitä kautta. Yhteistyön tulisi perustua
luottamukseen ja omistautumiseen yhteisille tavoitteille, jolloin voidaan saavuttaa tehokkuuden
paranemista, kustannustehokkuutta, innovaatiokyvykkyyttä ja jatkuvaa palvelun ja tuotteiden
paranemista (Bemelmans et al. 2012). Yhteinen tavoite voi olla esimerkiksi tuotteen tai
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toiminnan laadun parantaminen, kustannusten pienentäminen tai läpiviennin nopeuttaminen
(Junnonen & Kankainen 2012, s. 18-19).
Ostajan

ja

myyjän

Yhteistyösopimuksen

tavoitteet
jälkeen

voidaan

saattaa

helposti

kuitenkin

sanoa

nousta

olevan

yhdensuuntaisia.

olennaisiakin

näkemyseroja

kumppaneiden välillä. Mitä kovemmat tulostavoitteet ja jyrkemmät bonukset ja optiot
yrityksellä on, sitä suurempi riski sopimuksien periaatteiden laiminlyömiselle on, kun
pitkäjänteinen sopimus väistyy kvartaalin tai tilivuoden tulostavoitteiden tieltä. (Iloranta &
Pajunen-Muhonen 2015, s. 284-285). Yhteisten tavoitteiden lisäksi yhteistyön onnistumisen
edellytyksenä on tiedon läpinäkyvyys, molemminpuolinen hyöty ja luottamus sekä
yhteensopivat liiketoimintastrategiat (Junnonen & Kankainen 2012, s. 18-19). Koordinoinnin
ja kommunikoinnin puute osapuolien välillä ovat suurimpia syitä, jonka vuoksi rakennusalan
toimitusketjun yhteistyö koetaan heikoksi (Bankvall et al. 2014).
Yhteistyö toimittajan kanssa, varsinkaan tiivis sitoutuminen, ei aina ole kannattava strategia.
Yhteistyöhön ja tiiviiseen kumppanuuteen liittyy riskejä, jotka on syytä tunnistaa.
Rakennusalalla rakennusosa tai tuote on investointipalvelu, jossa asiakkaalla eli rakennuttajalla
on suuri päätösvalta lopullisen tuotteen fyysisiin määrittelyihin, kuten mittoihin ja materiaaliin
sekä esimerkiksi toimituspäivämäärään (Sorama et al. 2014, s. 31). Asiakkaan tarpeita varten
räätälöidyt tarjoamat ja tiivis yhteistyö toimittajan kanssa kasvattavat riippuvuutta toimittajasta,
jolloin kilpailuttamisella saavutettavat edut hiljalleen häviävät. Riippuvuussuhteeseen voidaan
joutua myös tahattomasti, kun toimittaja on aiempien tilaustensa turvin kehittänyt tuotteensa tai
prosessinsa juuri tälle asiakkaalle sopivaksi, ja näin kykenee joka tarjouskierroksella olemaan
juuri hiukan muita edullisempi. Toisaalta taas hinnoittelukeskeinen kulttuuri aikaansaa eri
toimittajavalintoja eri rakennusprojekteihin. Tämä hidastaa jatkuvuutta ja pitkän tähtäimen
kehitystä synnyttäen ”löysät kytkennät” eri toimijoiden kesken ja kyvyttömyyden luoda
tehokkaita ja innovaatioita synnyttäviä toimitusverkkoja (Bygballe & Ingemansson 2014).
Tiivis yhteistyö voi aiheuttaa myös tehottomuutta ja kustannuksia, kun toimittajan ei tarvitse
pyrkiä

äärimmäiseen

tehokkuuteen

asiakassuhteen

säilyttämiseksi

ja

kilpailukyvyn

maksimoimiseksi. Yhteistyön rationalisoinnista ja optimoinnista syntyneet kustannussäästöt on
vaikea havaita, jos toimittaja salaa tiedon saamastaan hyödystä asiakkaalta. Vaikka moneen
pitkäaikaiseen yhteistyösopimukseen kuuluu jonkinlainen avoimen kirjapidon ja yhteisen
raportoinnin periaate, on sen täydellinen toteutuminen harvinaista. Vaikka raportointia
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voitaisiinkin tarkastella Open Book-periaatteella, toimittajan on helppo kätkeä isojakin asioita
yksittäisten lukujen taakse. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 284-285).
Yrityksen tulee panostaa yritysten väliseen suhteiden johtamiseen ja ylläpitoon perinteisen
sopimusneuvottelujen voittamisen tähtäävän toimintatavan sijasta, jotta se saavuttaa
yhteistyöllä tavoittelemaansa kilpailuetua (Junnonen & Kankainen 2012, s. 18-19). Nykypäivän
liiketoiminnassa on kolme periaatteellista liiketoiminnan muotoa: perinteinen, verkottunut ja
systeeminen liiketoiminta. Perinteisessä liiketoiminnassa yritysten välinen suhde on ohut.
Yritykset liittyvät toisiinsa asiakas-toimittaja-rajapinnan kautta, jolloin yritysten välinen
rajapinta on selkeä ja useimmiten myös markkinaehtoinen tai transaktionaalinen, jolloin
keskinäinen kaupankäynti toteutuu markkinamekanismin välityksellä. Verkottuneempaan
liiketoimintamalliin siirryttäessä transaktionaalisuus korvautuu yhteistoiminnallisuudella, ja
liikesuhteista tulee pitkäkestoisempia. Tällöin yrityksillä on mahdollisuus suhteuttaa
toimintaansa toisiinsa nähden yhteensopiviksi. Ekosysteemisessä liiketoiminnassa tapahtuu
yritysten

välillä

samanlaista

kehitystä

kuin

organisaation

sisällä

siirryttäessä

toimintokohtaisesta ohjauksesta prosessin mukaiseen ohjaukseen. Yritysten väliset rajapinnat
avautuvat toimintojen välisinä ja ristikkäisinä prosesseina. Tämä toimintamalli korostaa
yrityskohtaisen osaoptimoinnin sijasta systeemitasoista optimointia. Eri liiketoimintamallien
verkostointierioja on havainnollistettu kuvassa 3. (Valkokari et al. 2014, s. 59).

Kuva 3 Liiketoimintamallien väliset yritysrajat (Valkokari et al. 2014, s. 60).
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Yhteistyön kehittyminen kahden yrityksen välillä muodostuu monen vaiheen kautta.
Väitöskirjassaan ”Efficient Governance of Interorganizational Business Relationships” Esa
Matikainen (1998) jakaa liiketoimintasuhteen hallinnan kahdeksaan eri vaiheeseen seuraavasti
(Sakki 1999, s. 223-224):
Vaihtoehtojen seulonta: Sopivia tavarantoimittajia etsitään ja arvioidaan.
Tavarantoimittajien vaikutteiden tuomaa lisäarvoa tutkitaan sekä kartoitetaan
vaihtoehtoja ja riskitekijöitä. Arviointi jatkuu koko liikesuhteen ajan.
Markkinointiviestintä: Tavarantoimittajat hakevat asiakkaita ja markkinoivat
tuotteita ja palveluitaan. Asiakkaiden aikaisemmat kokemukset eri toimittajista ja
tavarantoimittajan tunnettuisuus ja maine vaikuttavat valintaan.
Keskinäisen suhteen määrittely: Tavarantoimittajan ja asiakkaan lähtökohdat ja
keskinäinen asema ovat usein hyvinkin epäsuhteisia. Siksi osapuolten
vaikutusmahdollisuudet liikesuhteen muotoutumiseen ovat erilaisia.
Kaupanhieronta: Kaupalliset, tekniset ja juridiset kaupan ehdot sovitaan
neuvottelussa. Omien tavoitteiden saavuttaminen pohjautuu edellisen kohdan
keskinäisen riippuvuuden määrittelyyn.
Kannustimien valinta: Osapuolten intressit ja tavoitteet liiketoimintasuhteessa
ovat usein erisuuntaisia. Myös suhtautuminen liiketoimintasuhteeseen sisältyviin
riskeihin on erilaista. Se, joka kokee riskin omalta osaltaan suuremmaksi, pyrkii
tavalla tai toisella suojautumaan riskin uhalta. Toisaalta erilaisin kannustimin
avulla sopimuksesta pyritään ottamaan kaikki hyöty irti. Tavalliset kannustimet
liittyvät hinnan muutoksiin ostomäärän mukaan. Tärkeää on myös kannustaa
tavarantoimittajia toiminnan ja tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen.
Sopeutuminen: Liiketoimintasuhteen edellytykset ja osapuolten asema muuttuvat
koko ajan. Muutoksia voi tapahtua niin hinnassa kuin laajemmin koko yhteistyön
sisällössä. Muutosten tekemisen mahdollisuudet riippuvat sopimusehdoista.
Seuranta: Seurantaan sisältyy laadun ja toiminnan valvontaa, tapahtumien
tilastoimista tms. Tämän vaiheen sisältö kytkeytyy kannustimiin. Kerätyt tiedot
taas vaikuttavat tuleviin liiketoimintasuhteisiin.
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Toimeenpano:

Liiketoimintasuhteen

toteutumiseen

sisältyy

eri

asteista

pakottamista. Äärimmillään sopimuksen yksityiskohtia ja sen velvoitteita voidaan
puida oikeudessa. Liikesuhteen jatkamisen halu tai alihankkijan maine ja sen
parantaminen markkinoilla säätelevät myös osapuolten toimintaa.
Kuva 4 esittää liikekumppaneiden välistä riippuvuutta. Erilaiset riippuvuussuhteet johtavat
erilaiseen käyttäytymiseen, jonka sisältöä kuvaavat eri luokkien nimitykset. Molempien
osapuolten jatkuvuuden riippuessa voimakkaasti yhteistyöstä, on liiketoiminnan kehittämiselle
vahvat edellytykset. Jos taas toinen osapuolista tuntee olevan riippuvainen yhteistyöstä ja
toiselle yhteistyö on yhdentekevää, pyrkii ensiksi mainittu suojautumaan tavalla tai toisella. Jos
taas molempien riippuvuus yhteistyöstä on vähäistä, on liikekumppania helppo vaihtaa ja
kilpailuttaa. (Sakki 1999, s. 224).

Kuva 4 Riippuvuus kahden liikekumppanin välillä. Yrityksen riippuvuus yhteistyöstä johtaa osapuolten
erilaiseen käyttäytymiseen (Sakki 1999, s. 224 mukaelma).

2.4 Toimittajien arviointi
Toimittajaa arvioidaan lähes jokaisessa hankintapäätöksessä, tapahtuipa se sitten tietoisesti tai
tiedostamattomasti. Jo yksinkertaistakin ostopäätöstä tehdessä ostaja kartoittaa myyjän
mahdollisen epärehellisyyden aiheuttamaa riskiä ja laatuongelmien mahdollisuutta. Ostaja
pohtii myös, millaisia riskejä ostokseen sisältyy, kun se hankitaan juuri kyseiseltä myyjältä ja
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se on juuri kyseisen valmistajan valmistama. Toimittaja tai valmistaja arvioidaan ja
suhteutetaan hintaan, vaikka tätä ei tehtäisikään aina kovin tietoisesti. (Iloranta & PajunenMuhonen 2015, s. 235-236).
Toimittajien järjestelmällistä arviointia tarvitaan hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. Iloranta
& Muhonen-Pajunen (2015, s. 236-237) ovat luetteloineet eri vaiheissa tarvittavat arviointitavat
seuraavasti:
•

Kun mahdollisia toimittajia on löydetty suuri joukko, valitaan joukosta joillakin
yksinkertaisilla kriteereillä potentiaalisimmat ja sopivimmat toimittajat (ns. lyhyt lista)

•

Kun näiltä toimittajilta on saatu ehdotuksia ja tarjouksia, käytetään arvioinnissa
yksityiskohtaisempia arviointikriteerejä parhaan toimittajan valitsemiseksi.

•

Kun ollaan luotu toimitussuhde, toimittajan suoritusta arvioidaan. Tällöin halutaan
vähintään varmistaa, että toimittajan suoritus pysyy sovituissa rajoissa ja noudattaa
kaikkia sovittuja toimitusehtoja.

•

Jos kyse on pitempiaikaisesta tai laajasta yhteistyöstä. arvioidaan myös yhteistyön ja
toiminnan kehittämistä sekä suorituksen parantamistavoitteiden saavuttamista.
Strategisessa yhteistyösuhteessa toimittajan kyvykkyyksien kehittyminen on myös hyvä
arvioida.

Periaatteessa toimittajaa arvioidaan kahdesta syystä: Toimittajan valitsemiseksi tai sen
kehittämiseksi. Hankinnan ollessa lyhytjänteistä ja kaupan kohde yksinkertainen ja tuttu, ei
toimittajien arvioimiseksi kannata nähdä paljon vaivaa. Mitä suuremmasta ja pitkäjänteisestä
hankinnasta on kyse, mitä suurempi riski siihen sisältyy sekä mitä epätarkempi tai
monimutkaisempi kaupan kohde on, sitä suurempi on toimittajan monipuolisen arvioinnin
merkitys. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 236).
Etsintävaiheessa arvioidaan julkisista lähteistä tai muualta suhteellisen helposti saatavilla olevia
tietoja, kuten yrityksen taustatiedot ja haettuun tuotteeseen tai palveluun liittyvät tiedot
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s. 235-236, s. 238-239). Erilaisista yritystietokannoista
saatavia taloudellisia historiatietoja sekä yrityksen aikaisempaa suorituskykytietoa kannattaa
myös hyödyntää, koska se kertoo paljon yrityksen tilanteesta, erityisesti jos toimittaja on
toiminut markkinoilla jo useamman vuoden ajan (Koskinen 1995, s. 166). Toimittajavalinnan
tueksi ollaan kehitetty sekä matemaattisia, tilastollisia ja laadullisia malleja, joita voidaan
käyttää apuna toimittajavalintaprosessissa. Kriteereinä voivat olla hinnan ja luotettavuuden
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lisäksi muun muassa maksuehdot, takuu, ylläpito ja tuki sekä toiminnan sijainti ja asenne.
Lisätietojen tarpeessa voi tietoa myös pyytää suoraan toimittajalta itseltään, sillä nykypäivänä
erityisesti suuremmat yritykset tilastoivat lähes kaiken statistiikan aina hankinnoista
toimituksiin (Langley et al. 2009, s. 513, s. 518-520).
Kuten jo aikaisemmin ollaan todettu, luotettavuus on suuressa roolissa aina kun on kyse
yritysten välisestä toiminnasta. Vaikka luotettavuus syntyy ajan kanssa, voidaan sitä kuitenkin
arvioida esimerkiksi aikaisempien projektien toimitushistorian ja suorituskyvyn toteutumisen
perusteella. Toimittajilta vaaditaan toimitusten täsmällisyyttä, jotta oma toiminta ei häiriinny.
Yritysten operatiivista toimintaa on hankalampi arvioida, sillä operatiivisesta toiminnasta on
vaikea löytää tietoa. (Langley et al. 2009, s. 518-520). Toimittajan arvioinnin merkitys on suuri
koska, jos esimeriksi suuren rakennusprojektin perustukset tehdään huonosti, vahinko voi olla
korjaamaton. Riski on ostajalla, eikä sitä korvata millään oikeuskäsittelyillä eikä
sanktiotoimilla. Näiden tietojen, havaintojen ja päätelmien perusteella valitaan sellaiset
toimittajat, joilla todennäköisesti on edellytykset palvella organisaatiota kilpailukykyisesti.
Ensimmäisessä yhteydenotossa selvitetään toimittajan kiinnostus yhteistyöhön ja vastaako
toimittajan tarjoama todellisuudessa organisaation tarpeita. Tämän lisäksi pyritään myös
kasvattamaan toimittajan mielenkiintoa omaa organisaatiota kohtaan. (Iloranta & PajunenMuhonen 2015, s. 236, s. 238-239).
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3 ALUSTATALOUS KIRJALLISUUDESSA
Alustaliiketoiminta on hankintatoimen kannalta monella tapaa houkutteleva liiketoimintamalli.
Sen lisäksi, että alusta vähentää osapuolien välisiä vaihdantakustannuksia, alustalla voidaan
harjoittaa liiketoimintaa omistamatta itse tuotetta tai palvelua. Tuttuja esimerkkejä toimialojen
ravistelijoista ovat muun muassa Airbnb hotellialalla ja Uber taksialalla. Lisääntynyt tietoisuus
alustatalouden voimasta ja hämmästyttävät menestystarinat viime vuosikymmeneltä ovat
saaneet

monet

yritykset

jahtaamaan

seuraavaa

menestystarinaa.

Huolimatta

alustaliiketoiminnan yksinkertaisuudesta, menestyvän alustan rakentaminen ja johtaminen ovat
kaikkea muuta kuin helppoa. Kuinka rakentaa alusta, joka on houkutteleva ja tuottaa
merkittävää arvoa käyttäjilleen? Alustatalouden suunnittelijat ja rakentajat kokevat usein
vaikeaksi

loogisen

aloituspisteen

tunnistamisen,

varsinkin

kun

kyse

on

uudesta

liiketoimintamallista, kompleksisesta verkostosta ja sitä tukevan arkkitehtuurin ja
infrastruktuurin rakentamisesta. Alustatalouden vaikeudesta kertoo yksinkertaisimmillaan se,
että suurin osa aloittavista alustoista epäonnistuu (Hagiu 2014). Tarkasteltaessa alustoja
kirjallisuuden

valossa

tarkemmin,

voidaan

huomata

niiden

jakavan

ainutlaatuisia

ominaispiirteitä keskenään. Vaikka alustatalouden kirjallisuus on verrattain uutta, auttaa se jo
nyt tunnistamaan suurimmat sudenkuopat alustatalouteen siirryttäessä. Akateemisesta avusta
huolimatta, yrityksen on varauduttava yllätyksiin, sillä ”yritys ja erehdys” on osa prosessia
kuljettaessa aina kohti uudenlaista liiketoimintaa.

3.1 Alustatalouden määrittely
Alusta-liiketoiminta sisältää paljon termejä, jotka ovat helposti sekoitettavissa eri
konteksteihin. Esimerkiksi ”alusta” tarkoittaa perusterminä jonkin alinta osaa, autossa se
tarkoittaa korin alla olevaa osaa, joka suojaa tai kantaa päällä olevia esineitä ja tietotekniikassa
laitteistoa tai käyttöjärjestelmää. [www.wiktionary.org, luettu 21.10.2017]. Reillier et al. (2017,
s. 21) mukaan akateemisessa maailmassa termiä käytetään pääasiassa kolmessa eri
tarkoituksessa, jotka ovat tuotealusta, teknologiaan liittyvä alusta ja liiketoimintaan liittyvä
alusta. Ailisto et. al. (2016, s. 12) jatkavat myös, että aluksi termejä käyttivät tuotekehityksen
tutkijat, ja niillä kuvattiin joko uuden sukupolven tuotteiden ja palveluiden tai uusien
tuoteperheiden luomista erilaisten asiakas-, tuote-, ja palveluvariaatioiden pohjaksi.
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Seuraavassa vaiheessa ”alusta” määriteltiin teollisen arvoverkoston kontrollipisteeksi, jonka
avulla toteutetaan tulon hankkimista varsinaisesti arvoa tuottamatta, esimerkkinä mainittakoon
Windows-käyttöjärjestelmä internet-selainten välisessä kilpailussa. Kolmannessa vaiheessa
”alustaa” on kuvattu tarkoittamaan tuotteiden ja palvelujen markkinapaikoiksi kahden tai
useamman osapuolen välillä. Vuonna 2000 Jean-Charles Rochet ja Jean Tirole tekivät
havainnon useapuolisesta alustasta artikkelissaan ”Platform Competition in Two-Sided
Markets”

tutkiessaan

luottokorttiyhtiöitä,

matkapuhelinverkkoliiketoimintaa

sekä

tietokoneiden käyttöjärjestelmiä viiden vuoden ajan. Tutkimuksissaan he huomasivat, että
toisistaan lähtökohtaisesti poikkeavilla liiketoiminnoilla olevan pohjimmiltaan sama
liiketoimintamalli, jossa mahdollistettiin toisistaan eroavien asiakasryhmien väliset suorat
vuorovaikutukset. Artikkelin julkaisemisen jälkeen käsite saavutti yleisen tietoisuuden
ekonomistien piireissä, jonka vuoksi kyseistä liiketoimintaa alettiin kutsua useapuoliseksi
alustaksi (eng. multisided platform). Vielä ennen vuotta 2000 taloustieteilijöillä ei ollut
ymmärrystä, miten tämän tyyppiset teknologiayritykset toimivat. Akateeminen maailma ei
osannut tunnistaa, miten aloittaa tai ylläpitää liiketoimintaa, joka auttaa eri osapuolet yhteen,
jotta he voivat vaihtaa arvoa keskenään. Itse asiassa ajatus taisteli kaikkia talousoppeja vastaan,
ja yrityksiä, jotka harjoittivat kyseistä liiketoimintaa, pidettiin järjettöminä. (Evans &
Schmalensee, 2016, s. 8, 14-15). Alusta ei ole liiketoimintamallina uusi, sillä useapuolinen
alusta on ollut toimintamallina suuren osan ihmisen aikakautta, kun torit, basaarit ja markkinat
ovat yhdistäneet kauppiaat ja asiakkaat yhteen. Alustamarkkinat ovat tosin olleet fyysisiä ja
paikallisia. Nykypäivän ja antiikin ajan mallilla on siis yksi keskeinen ero, joka on digitaalisuus.
(Seppälä et al. 2015, s. 4-5). Viimeisen 20 vuoden ajan on tapahtunut suuri muutos, kun
teknologia on mahdollistanut liiketoimintamallien globalisoitumisen. Digitaalisuus on
mahdollistanut aikaisempaa paremman skaalautuvuuden, tiedon määrän käsittelyn ja sen
hyödyntämisen. Moni toimiala on jo nyt kokenut alustayritysten vaikutuksen rikkoen
perinteisiä toimintatapoja. Vuonna 2015 viidestä maailman arvokkaimmista yrityksistä kolme
käyttivät useapuolista alustaa. (Evans & Schmalensee, 2016, s. 8).
Suuria alustayrityksiä on lukumääräisesti eniten Aasiassa (82 kpl) ja Pohjois-Amerikassa (64
kpl). Niiden markkina-arvo ylittää 4 300 miljardia dollaria, kun taas eurooppalaisten
alustayritysten markkina-arvo jäi noin 4 % kokonaisarvosta. Alustayrityksiä Euroopassa tähän
joukkoon kuului vain 27. Maantieteellisesti alustayritysten sijoittumisessa korostuu kolme
aluetta: Piilaakso, Peking ja Shanghai. Ruotsissa on kaksi suurta alustayritystä, Norjassa yksi,
Suomessa ei ole ensimmäistäkään. Pörssinoteeratut alustayritykset työllistävät suoraan yli 1,3

29

miljoona ihmistä, mutta huomattavasti enemmän välillisesti. Esimerkiksi SAP:lla on globaalisti
yli 13 000 yrityksen kumppanuusverkosto. Lukumääräisesti useimmat alustayritykset ovat niin
sanottuja markkinapaikkoja. Alustojen luokittelu kuitenkin riippuu pitkälti tarkastellusta
näkökulmasta. (Ailisto et al. 2016, s. 24).

3.2 Digitaaliset alustatyypit
Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa Peter Evans ja Annabelle Gawer analysoivat
pörssiarvoltaan yli miljardin dollarin arvoiset alustatalouden yritykset maailmassa.
Tutkimuksessa olleet 176 alustayritystä luokiteltiin muun muassa toimialoittain ja alustatyypin
mukaisiin luokkiin: markkinapaikka-, innovaatio ja näiden yhdistelmäalusta sekä investointialusta. Innovaatioalustayrityksiksi on luokiteltu Microsoft, Intel, Oracle, SAP ja Salesforce, kun
taas vastaavasti yhdistelmäalustayrityksiksi Apple, Google, Alibaba, Amazon, Facebook ja
XiaMi. Evansin ja Gawerin (2016) mukaan innovaatioalustayrityksille on yhteistä laaja
kolmansien

osapuolien

Yhdistelmäalustayritykset

lisäarvon
tarjoavat

tarjonta

kolmansien

emäyrityksen
osapuolien

alustan

komplementtien

kautta.
lisäksi

markkinapaikan ja voivat integroida toimintaansa useita eri alustoja, kuten esimerkiksi Alibaba
operoi 10 eri alustaliiketoimintaa eri toimialoilla. (Ailisto et al. 2016, s. 24).
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjan (19/2016, s. 18-19) mukaan
digitaaliset alustat voidaan jakaa kuvan 5 mukaisesti neljään ryhmään: välitysalustat, avoimet
alustat, integroivat alustat ja innovaatioalustat. Yksittäisen toimijan tai toimijajoukon kannalta
edellä mainituista yksi alustoista ei ole lähtökohtaisesti toisia parempi, vaan valinta riippuu
tilanteesta. Välitysalustoilla organisoidaan digitaalisin keinoin avoimia markkinoita ja
varsinkin niiden alikäytettyjä, kolmansien osapuolien omistamia resursseja ja pääomaeriä.
Asiakkuuden monopolistinen omistaminen on välitysalustalle tunnusomaista. Avoimilla
alustoilla kuka tahansa toimija voi avoimen markkinatalouden keinoin hyödyntää vapaita
resursseja ja pääomaeriä uuden palvelu- tai tuotetarjonnan luomiseksi uusille asiakkuuksille
oman aseman vahvistamiseksi. Avoimella alustalla kukaan ei omista asiakkuutta toisin kuin
integroivilla alustoilla, jossa veturiyritykset kokoavat eri toimijoiden luomista, tarjoamista ja
ylläpitämistä tuotteista ja palveluista kokonaisuuksia omistamilleen asiakkailleen. Käytännössä
integraatioalustat yhdistävät eri sovelluksia yhteiselle alustalle tai samankaltaiseksi, jolloin
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integraatioalusta saadaan näyttämään vain yhdeltä alustalta. Innovaatioalustoilla eri toimijat
luovat, tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita eri jakelukanaviin ja
markkinoille yhteisten pelisääntöjen ja käyttäjäkokemusten puitteissa. Tyypillinen ominaisuus
innovaatioalustalle on sitouttaa ja houkutella eri toimijoita verkostovaikutusten tuottamien
taloudellisten

hyötyjen

takia.

Innovaatioalustalla

joko

asiakkuutta

kontrolloidaan

oligopolistisin keinoin tai siten, että kukaan ei omista asiakkuutta. Yhteiskunnan kannalta
innovaatioita ja uutta liiketoimintaa suosivat lähestymistavat voivat lähtökohtaisesti saada
suurempaa tukea kuin muut vaihtoehdot.

Kuva 5 Alustatyyppien nelikenttä. Havainnollistamisen vuoksi nelikenttään on nimetty tunnettuja alustoja. (Ailisto
et al. 2016, s. 18 mukaelma)

Uudet digitaaliset alustat ylittävät usein perinteiset toimialarajat ja radikaalit innovaatiot
syntyvät usein vakiintuneen järjestelmän ulkopuolella. Tulevaisuudessa yritysten keskeisenä
tehtävänä on rakentaa alustaliiketoimintaa ja hyödyntää jo olemassa olevia alustoja älykkäästi
yhdistellen. (Ahola et al. 2017, s. 5). Siksi uudistusten aikaansaamiseksi tarvitaan sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla päätöksenteon tueksi uudenlaista ja nykyistä laaja-alaisempaa
tietopohjaa, kokonaisvaltaista ymmärrystä arvonluonnin järjestelmien toiminnasta sekä
tulevaisuuteen suuntautuvaa arviointitoimintaa. Uudella sääntelyllä tai soveltamalla ja
poistamalla nykyistä sääntelyä voidaan ohjata halutun kaltaisen järjestelmän syntymistä ja
muodostumista. Sopiva sääntely voi edesauttaa edelläkävijämarkkinan syntymistä juuri
Suomeen. (Ailisto et al. 2016, s. 22). Useimmat yritykset tiedostavat hyvin alustatalouden
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merkityksen ja haluaisivat lähteä rakentamaan datan pohjalta uutta liiketoimintaa mutta
liikkeellelähtö kuitenkin takkuaa. Uuden menestyksellisen liiketoiminnan kehittäminen on
kompleksinen ilmiö, koska kyse ei ole pelkästään teknologiasta - samalla muuttuu yritysten
liiketoimintamallit, osaamistarpeet, toimintatavat, kulttuuri ja johtaminen. (Ahola et al. 2017,
s. 5).

3.3 Alustan suunnittelun keskeiset painopisteet
Aloittelevien alustayritysten menestyminen riippuu ratkaisevasti siitä, miten nopeasti ne
pystyvät vastaamaan alustaliiketoiminnan suurimpaan haasteeseen: kuinka suunnitella ja
toteuttaa erittäin nopeasti skaalautuva kasvu. Haaste on ainutlaatuinen, johon vastatakseen
yrityksen on priorisoitava nopeutta, yksinkertaisuutta ja kustannustehokkuutta.

Kuva 6

havainnollistaa alustatalouden tärkeimpiä elementtejä ja alustan synergioiden toimintaa.

Kuva 6 Alustaliiketoiminnan ydintoiminnot (Alhava et al. 2017 mukaelma)

Alustan aloittamiseen hyvä idea ei ole vielä riittävä, vaan jokaisen alustan on kyettävä
ratkaisemaan joukko alustatalouteen liittyviä haasteita, jotka ovat jokaiselle alustalle
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yksilöllisiä. Ensiksi pitää houkutella käyttäjiä liittymään kyseiselle alustalle, sen jälkeen on
autettava käyttäjät löytämään toisensa, pitää kyetä tarjoamaan teknologia, joka mahdollistaa
transaktiot sekä asettaa säännöt, joilla hallinnoida verkostoa riittävän luottamuksen ja
laadukkuuden saavuttamiseksi. Jos alusta pystyy vastaamaan näihin tarpeisiin riittävän hyvin,
on sen myöskin mahdollista onnistua fasilitoimaan ydintransaktio. (Moazed & Johnson, 2016,
s.40). Näitä tunnistettuja ominaisuuksia käsitellään seuraavaksi tarkemmin.

3.3.1 Käyttäjien houkuttelu digitaaliselle alustalle
Koska alustat eivät luo fyysistä varastoa, niiden pitää kannustaa ulkopuolisia tuottajia
tuottamaan eri arvoyksiköitä alustalle. Tuottajat siis käytännössä luovat alustojen varastot, jotka
mahdollistavat alustaliiketoiminnan. Mikäli tuottajat lopettavat arvon synnyttämisen, loppuu
alustalta ”raaka-aine” muodostaa transaktioita osapuolien välillä. (Moazed & Johnson, 2016,
s.114). Alustaliiketoiminnan käynnistämisessä haasteena on saada käyttäjiä alustan
molemmille puolille, sekä palveluntarjoajia että loppukäyttäjiä. Varmistamalla ajoissa, että
alusta poistaa osallistujien kesken riittävästi koordinointikustannuksia ja siten houkuttaa
osallistujia, voidaan valmistautua alustatalouden yhteen haastavimpaan ongelmaan, kriittisen
massan saavuttamiseen. (Evans & Schmalensee, 2016, s. 36). Verkoston kriittisellä massalla
tarkoitetaan pistettä, jossa verkoston kasvusta tulee omavarainen. Alustataloudessa kriittisen
massan saavuttaminen voi olla pakollinen alustan molemmilla, palveluntarjoajien ja
loppukäyttäjien, puolilla. (Reillier et al. 2017, s. 35). Alustat, jotka eivät saavuta kriittistä
massaa, kamppailevat alustan osallistujien yhteen saattamisen kanssa. Esimerkiksi, jos uusi
seuranhakupalvelu ei saa riittävästi osallistujia toiselle puolelle alustaa, ei se kykene
tehokkaasti löytämään ja yhdistämään paria. Kun alusta ei kykene yhdistämään ihmisiä, se
todennäköisesti ei tule menestymään, varsinkaan jos aikaiset omaksujat jättävät alustan.
(Reillier et al. 2017, s. 36). Sama pätee myös B2C-tyyppisessä liiketoiminnassa. Ilman
loppukäyttäjiä on vaikeaa houkutella palveluntarjoajia ja sovelluskehittäjiä, ja ilman
palveluntarjoajia ja sovelluskehittäjiä ei alusta ole kiinnostava loppukäyttäjien silmissä. (Ailisto
et al. 2016, s. 17).
Käyttäjät, tuottajat ja muut osapuolet tarvitsevat työkaluja ja palveluita toimiakseen alustalla.
Mitä tehokkaammat ja luotettavammat ovat alustan keinot saada osapuolet täyttämään
tarpeensa, sitä houkuttelevampi alusta on liittyä ja käyttää. Tämän vuoksi yritysten pitäisi jo
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suunnitteluvaiheessa pohtia, mitä kukin asiakasryhmä tarvitsee operoidakseen tehokkaasti
alustalla. Työkalujen ja avustavien palveluiden suunnittelu on paljolti kiinni siitä, miten
alustayritys suunnittelee strukturoivansa tuottajien ja käyttäjien tuottaman sisällön. (Reillier et
al. 2017, s. 82-83). ”Muna-kana”-ongelma on seurausta alustan ja sen soveltamisympäristön
muodostaman kokonaisjärjestelmän epälineaarisuudesta, jolloin alussa voi näyttää siltä, että
kehityspanokset eivät tuota tuloksia lainkaan, mutta tietyn kriittisen rajan jälkeen järjestelmä
saavuttaa käännekohdan, jonka jälkeen kasvu ruokkii itse itseään. Tästä syystä kehitysresurssit
on syytä kohdentaa oikealla tavalla. Kriittisen massan saavuttaminen hankaloituu, jos
alkuvaiheessa kilpailevia ja toistensa kanssa yhteensopimattomia alustoja on liian monta.
Tällöin yksittäisen alustan potentiaalinen markkina jää pieneksi. Toisaalta eri alustojen välillä
harmonisoidut rajapinnat voivat taas kasvattaa kokonaismarkkinan kokoa, jolloin kriittinen
massa on helpompi saavuttaa. Käyttäjien houkuttelemiseksi ja alustan kannattavuuden kannalta
kriittinen valinta liittyy hinnoitteluun. Yhtä puolta markkinasta voidaan alihinnoitella, jos sen
avulla pystytään houkuttelemaan ylihintaa maksavia asiakkaita toiselle puolelle markkinaa.
(Ailisto et al. 2016, s. 17). Tämän vuoksi ei ole harvinaista nähdä alustayritysten tarjoavan kovia
tarjouksia tai niin sanottua ”freemium”-osallistamista. Freemium-mallissa (”free” ja
”premium”) käyttäjät saavat sovelluksen perusominaisuudet ilmaiseksi käyttöönsä ja voivat
laajentaa sisältöä lisämaksua vastaan [www.hbr.org, luettu 19.10.2017]. Hinnoittelussa on
parempi esimerkiksi tukea ongelman kuin ratkaisun omistajaa, jos tavoitteena on esimerkiksi
yhdistää ongelmien ja ratkaisujen kohtaamista. (Ailisto et al. 2016, s. 17). Suosituimmat alustat
ovat saavuttaneet suuren määrän käyttäjiä ja onnistuneet rakentamaan alustalle valmiuden
maksuliikenteelle. Mutta vaikka alustalla olisi käytössä maailman kaikki asiakkaat, ei niistä ole
hyötyä, mikäli alusta ei kykene yhdistämään oikeita asiakkaita oikeiden tuottajien kanssa. Ilman
parinmuodostusta (eng. matchmaking) käyttäjät jäävät etsimään neulaa heinäsuovasta. (Moazed
& Johnson, 2016, s. 135).

3.3.2 Parinmuodostaminen hyödyntäen digitaalista alustaa
Alustan yksi välttämättömiä ominaisuuksia on, että se yhdistää oikeat kuluttajat yhteen
oikeiden tuottajien kanssa fasilitoidakseen vaihtoa ja vuorovaikutusta. Tämä on vielä helppoa,
kun käyttäjämäärä pysyy sadoissa tai tuhansissa käyttäjissä. Käyttäjämäärän kasvaessa
parinmuodostuksen

merkitys

kasvaa,

koska

tehtävästä

tulee

verkoston

kasvaessa
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eksponentiaalisesti monimutkaisempi. Mitä tehokkaammin alusta kykenee yhdistämään
käyttäjänsä, sitä voimakkaammaksi verkostovaikutus tulee ja sitä enemmän se mahdollistaa
transaktioita, joka taas heijastuu suoraan suurempaan arvoon ja tuottoihin. Menestyvät alustat
onnistuvat johdonmukaisesti yhdistämään osapuolet, joista molemmat osapuolet hyötyvät.
Ilman skaalautuvaa parinmuodostuksen järjestelmää alusta ei kykene yhdistämään käyttäjiä ja
tuottajia riittävän tehokkaasti. (Moazed & Johnson, 2016, s. 132-133).
Parinmuodostus pitää sisällään kaiken automaattisen, algoritmisen parinmuodostustyökalun
rakentamisesta käyttäjäystävällisen haku- ja etsintäominaisuuksiin. Alustayrityksen tulisi jo
aikaisessa vaiheessa määritellä hakukriteerit ja työkalut siihen, miten hakeminen tehdään
mahdolliseksi. Sen vuoksi suunnitteluvaiheessa tulisi pohtia tapaa, jolla osapuolet yhdistetään
sekä kuinka paljon hakemisesta tulisi olla manuaalista eli käytännössä, kuinka paljon käyttäjä
voi vaikuttaa hakutulokseen. (Reillier et al. 2017, s. 75). Mitä enemmän hakuehtoja alustan
käyttäjän pitää täyttää, sitä suurempi kitka alustalla on. Toisaalta, mitä tarkemmin etsijä täyttää
hakuehdot, sitä tarkemman hakutuloksen hakija saa. Jotta hakuehtoihin voidaan vastata tarkasti,
on tärkeää kerätä juuri oikeaa tietoa osallistujista. (Moazed & Johnson, 2016, s. 132-133).
Yhdistämisen tehokkuuden luomiseksi hakutoimintojen suodattimia ja kriteereitä tulisi
alkuvaiheessa arvostella tietyn aikavälein, ja niiden automatisointia tulisi lisätä, joka
mahdollistaa paremman osumatarkkuuden. (Reillier et al. 2017, s. 75). Hakua voidaan tehostaa
oikeilla algoritmeilla, joka hyödyntää esimerkiksi hakijan hakuhistoriaa. (Moazed & Johnson,
2016, s. 132-133). Parker et al. (2016, 47) korostavat, että alustojen käyttäjien työkalut pitävät
olla mahdollisimman yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä, koska helppokäyttöisyys lisää eri
osallistujien liittymistä ja aktiivisuutta alustalla.
Osapuolten kytkeytymiseen tarvitaan aina toinen osapuoli, joka toimii aloitteen tekijänä eli
katalyyttinä arvon vaihdolle. Aloittavan osapuolen rooli vaihtelee riippuen alustasta, mutta
jokaisella alustalla on aloitteen tekevä puoli, joka sytyttää kipinän arvon vaihdolle. Alustalla
asiakkaan roolissa oleva osapuoli saa arvoa kuluttaessaan alustan ”raaka-ainevarastoa” eli
tuottajien tuottamaa arvoa. Jos varasto on digitaalisessa muodossa, asiakas voi käyttää
arvoyksikön suoraan alustan kautta, esimerkiksi katsomalla alustan välityksellä videon tai
kuvan. Sen sijaan alustoille joiden välittämiseen kuuluu fyysisiä tuotteita tai palveluita,
tapahtuu transaktion toteutuminen aina alustan ulkopuolella. (Moazed & Johnson, 2016, s.115).
Alustat myös kohtauttavat (eng. matchmaking) täysin eri tavalla riippuen alustatyypistä ja sen
ydinliikevaihdosta. Esimerkiksi alusta, joka toimii kauppapaikkana, voi myyjä myydä vain
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yhden kappaleen juuri tiettyä yksilöä. Myyjällä voi olla kyseisestä kappaleesta useampia
kopioita, mutta juuri tiettyä yksilöä myyjällä on vain yksi. Suhdelukuna ilmaistuna
kauppapaikan yhdistämismahdollisuus on siis 1:1, tai parhaimmassa tapauksessa 1:muutamaan.
Alustatyyppi, joka mahdollistaa tuottamisen, tämä suhdeluku on erilainen. Alustoilla, kuten
verkkolehdillä ja videopalveluluilla, tuotetta voi käyttää samanaikaisesti lähes rajaton määrä
käyttäjiä. Suhdelukuna ilmaistuna tämä olisi 1:∞, tai vähintään 1:moni. (Moazed & Johnson,
2016, s.42).

3.3.3 Transaktiot alustataloudessa

Alustat luovat arvoa poistamalla kitkaa toimintojen välillä. Mitä tärkeämmästä toiminnasta
osapuolien välillä ne poistavat kitkaa, sitä arvokkaampia ne ovat eri osapuolille ja jaettavaa
arvoa riittää kaikille. Mitä vähemmän kitkaa toimintojen välillä on, sitä vähemmän jaettavaa
arvoa on myös toisille osapuolille, jolloin käyttäjien houkutteleminen alustalle vaikeutuu.
(Evans & Schmalensee, 2016, s. 55-56). Siksi alustan suunnittelun kannalta tärkein tehtävä on
tunnistaa ydintransaktio, jotta alusta saa tarvitsemansa osapuolet toistamaan prosessin
uudelleen ja uudelleen tuottaen eri osapuolille arvoa. Ydintransaktio on vahvimmin alustan
keskiössä oleva prosessi, joka muuttaa potentiaaliset kohtaamiset transaktioiksi, eli
yksinkertaistettuna se on joukko toimia, jotka asiakkaan ja tuottajan on suoritettava tehdessään
vaihdannan. Esimerkiksi YouTube:lla toiset lataavat videon alustalle, josta toiset katsovat sen.
Lending Club:lla ihmiset tai pienyritykset anovat lainaa ja toiset rahoittavat niitä. Jokaisella
alustalla on joukko yksinkertaisia ja toistettavissa olevia toimia, joita kuluttajat ja tuottajat
tarvitsevat luodakseen arvoa alustan kautta. (Moazed & Johnson, 2016, s.40). Alustan
päämääränä on maksimoida arvoa tuottavien ydintransaktioiden lukumäärä. Ydintransaktion ei
välttämättä tarvitse tapahtua alustalla, vaan se voi olla myös alustan ulkopuolella tapahtuva
palvelu tai tuote. Tähän liittyen alustan suunnitteluvaiheessa tulisi pohtia, miten tätä
ydintransaktiota voidaan tukea, kuten esimerkiksi kuljetukset ja maksuliikenne, synnyttäen
mahdollisimman

vähän

kitkaa

toimintojen

välille.

Kahden

osapuolen

välisiä

transaktiokustannuksia voidaan dramaattisesti vähentää hyödyntämällä uusia ohjelmistoja,
internetin nopeutta ja skaalautuvuutta. (Reillier et al. 2017, s. 85-86).
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Moazed & Johnson (2016, s. 37) mukaan transaktiokustannukset jakautuvat karkeasti kolmeen
pääkategoriaan. Ensimmäisenä ovat etsintä- ja informaatiokustannukset, jotka pitävät sisällään
etsinnästä aiheutuvat kulut. Toisen kategorian transaktiokustannuksia ovat neuvottelukulut,
joita syntyy sopimuksen tekemisestä toisen osapuolen kanssa. Viimeinen kategoria on
täytäntöönpanokustannukset, joita syntyy, kun sovittuja asioita jalkautetaan tekijöille sekä
sopimuksessa sovittujen asioiden toteutumisen valvonta. Transaktiokustannukset eivät siis ole
pelkästään rahallisia, vaan ne sisältävät myös ajan ja vaivan kustannuksia (Moazed & Johnson,
2016, s. 223).

3.3.4 Data alustatalouden mahdollistajana
Alustaliiketoiminnassa syntyy ja tuotetaan paljon tietoa eli dataa, jota enenevissä määrin
osataan pelkän keräämisen ja varastoimisen lisäksi käyttää hyödyksi, jalostaa tai jopa myydä
eteenpäin [www.tekniikkatalous.fi, luettu 9.11.2017]. Tiedon hyödyntäminen ei ole koskaan
ollut yhtä tehokasta kuin se on nykypäivänä. Tekniikan kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi
tiedon automaattisen keräämisen ja jakamisen globaalisti. Nykypäivän sensoriteknologia
mahdollistaa

ihmisiä

juoksuharjoituksiaan,

hyödyntämään
navigoidakseen

älypuhelimiensa
ajoreittejään,

käyttämisen

valokuvatakseen

tarkkaillakseen
tai

vaikkapa

skannatakseen sormenjälkensä. Älypuhelinten tuottaman datan tuloksena on syntynyt
tietotulva. Vuonna 2013 IBM on arvioinut, että jopa 90 % maailman tiedosta oli maksimissaan
kaksi vuotta vanhaa. Suurin osa tästä tiedosta oli tuotettu ja ”kulutettu” verkossa.
Tutkimusyritys IDC ennustaa maailman kaiken datan kasvavan jopa neljäkymmentäkertaiseksi
vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä (Moazed & Johnson, 2016, s.71). Datasta on jopa alettu
puhumaan uutena öljynä tai dollarina. Sanonta ei ole tuulesta temmattu, sillä sen takana piilee
vähintään viiden miljardin arvoinen data analytiikka-ala, joka kasvaa lähes 60 %
vuosivauhdilla. Tämä seikka on saanut isot yritykset, kuten IBM:n, Dell:in ja HewlettPackard:in kiinnostumaan kyseisestä liiketoiminnasta. Lisäksi alalla on kasvava määrä
toimijoita, jotka keskittyvät pelkästään datan analysointiin auttaakseen asiakkaitaan lisäämään
tuottoa. (Vurpillat 2016, s. 11). Datan lisääntyneen hyödyntämisen vuoksi sen omistajuus
herättää yhä enemmän keskustelua. Kansalaisjärjestöt ja julkinen valta ajavat mallia, jossa
datan tuottajalla, joka on usein myös alustan käyttäjä, olisi oikeus päättää datan käytöstä ja
käyttötarkoituksista [www.tekniikkatalous.fi, luettu 9.11.2017].
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Alustataloudessa kuluttajat tuottavat arvoa tuottajille valitessaan heidät vaihdannan toiseksi
osapuoleksi. Arvon vaihdon korvauksena ilmeisin muoto on rahallinen korvaus mutta se ei ole
asiakkaiden ainoa tapa hyvittää, kuten kuva 7 havainnollistaa. Tietyillä alustoilla asiakas voi
arvostella esimerkiksi numeroin ja sanallisesti käytetyn tuotteen tai palvelun. Alustan
näkökulmasta monetaarinen arvo on ohimenevää. Raha kulkee alustan kautta ulos alustalta
nopeasti, kun taas sanalliset arvostelut, arvioinnit, tykkäykset, jaetut sisällöt, kommentit,
seuraamiset ja muut rahattomat arvot säilyvät ja kerääntyvät alustalle mahdollistaen tuottajien
paremman arvontuottokyvyn tulevaisuudessa. Tämän tyyppiset rahattomat korvaukset ovat
tärkeä osa alustan toimivuuden kannalta, koska ne palkitsevat ja ohjaavat tuottajia toimittamaan
parempaa laatua pitkällä aikavälillä. Huolimatta siitä, onko palaute positiivista tai negatiivista,
on se joka tapauksessa arvokasta tietoa niin alustalle kuin alustalla toimivalle yritykselle.
(Moazed & Johnson, 2016, s.116).

Kuva 7 Digitaalisen palvelun kehitystyön tulisi olla jatkuvaa dialogia ja vaihdantaa palvelua käyttävän kuluttajan
kanssa (Ruokonen, 2016, s. 147 mukaelma)

Kerätty data tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehittää alustan toimintaa, profiloida käyttäjiä tai
kohdentaa palveluita räätälöidysti. Tämän lisäksi säilyvä arvo lisää toimittajien sitoutumista
alustalle säilyttääkseen ja kasvattaakseen omaa mainettaan alustan kautta. Kompensaation
kerääminen voi olla manuaalisen arvioinnin lisäksi automaattista, esimerkiksi videon
katselukertojen keräämistä. Alustan toimivuuden kannalta on tärkeää ottaa huomioon, että mitä
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enemmän vaiheita asiakas joutuu tekemään, sitä enemmän se koetaan kitkaksi synnyttäen
palvelun käyttäjälle transaktiokustannuksia. (Moazed & Johnson, 2016, s.116). Toisaalta taas
tekoäly tarvitsee dataa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää. Se lisää datan käyttömahdollisuuksia
parantaen sen saatavuutta ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia laajan data-aineiston analysointiin.
Vaikka alustan ensihetkillä ei kerättyä dataa vielä voida hyödyntää, on jo aikaisessa vaiheessa
suotavaa pohtia miten alusta kerää dataa aiheuttamatta liikaa kitkaa sen toimintoihin. On
selvitettävä mitä tietoa voidaan kerätä eri osapuolten välisistä vuorovaikutuksista, jotta
tunnistettaisiin alustan kehittämiskohteet ja pullonkaulat. (Reillier et al. 2017, s. 86-87). Nämä
mahdollisuudet eivät rajoitu enää käyttäjien tuottaman datan analysointiin, vaan myös
esimerkiksi muilta alustoilta poimittuun dataan. [www.tekniikkatalous.fi, luettu 9.11.2017]. On
tärkeää myös huomata, että ydintoiminto voi tapahtua myös alustan ulkopuolella, kuten
esimerkiksi treffit tai kuljetus, jonka vuoksi on tärkeää valita mittarit, jotka edustavat parhaiten
sen toteutumista. Tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, joka parhaiten kuvaa alustan
menestymistä. (Reillier et al. 2017, s. 86-87). Tuotteet, palvelut, tieto ja teknologia ovat
arvokkaita vasta, kun joku osaa hyödyntää niitä resursseina ja yhdistää niitä muihin resursseihin
tavalla, joka tuottaa arvoa. (Ailisto et al. 2016, s. 21). Alkeellisimmillaan yritys saattaa kerätä
dataa, mutta ei hyödynnä sitä. Omaa dataa ei ole enää mielekästä suojella kilpailuedun
menettämisen pelossa, vaan jakaa sitä alustalle kuuluvien toimijoiden kanssa ja saada siitä
rikastetta oman liiketoimintansa kilpailukyvyn kohentamiseen komplementtien muodossa.
Alustojen tulisi huolella miettiä, mitä tietoa kerätä ja miten tätä ainutlaatuista tietoa voidaan
hyödyntää tuottaakseen parempaa arvoa käyttäjille ja kumppaneille. (Ahola et al. 2017, s. 10).

3.3.5 Palvelukokonaisuuden täydentäminen kolmansien osapuolien avulla
Globaalien yritysten strategioita tarkasteltaessa ollaan huomattu, että suurimmat tuotot on viime
vuosina saavutettu tavalla, jossa yritysten alustaa avataan kolmansien osapuolten täydentäville
teknologioille, tuotteille ja palveluille, eli komplementeille, jotka toinen toisiaan täydentäen
tuovat lisäarvoa asiakkaalle. (Ailisto et al. 2016, s. 13, 42). Yrityksen huomatessa, että
asiakkaiden tarpeet ovat moninaisemmat kuin yrityksen oma tuote- tai palveluvalikoima, on
oletettavasti kannattavaa liittyä olemassa olevalle alustalle tai parhaimmassa tapauksessa
muodostaa tärkeiden toimijoiden kanssa oma alusta, jossa osapuolet voivat muodostaa
asiakkaaseen merkityksellisen suhteen. Yrityksessä tulisi pohtia, minkä roolin se ottaa
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suhteessa alustatalouteen, kun tarjolla on alustan rakentajan rooli tai toiminta toisen
rakentamalla alustalla, eli niin sanottu komplementin rooli. (Ahola et al. 2017, s. 10).
Loppuasiakkaat suosivat alustoja, jotka tarjoavat laajan valikoiman komplementteja, ja
komplementtien tuottajat suosivat alustoja, joissa on enemmän loppuasiakkaita, koska se
parantaa mahdollisuuksia saada kehitystyöhön käytetyt rahat takaisin. (Hagiu & Rothman,
2014, s. 69). Alustan tarjoaja pyrkiikin houkuttelemaan erilaisia toimijoita tuomaan alustaan
uusia tuote-, palvelu-, ja applikaatiokerroksia synnyttäen uutta asiakasarvoa. Alustayritys, joka
hallitsee keskeisiä alustan komponentteja, saa suuremman hyödyn kuin komplementteja
tarjoavat yritykset. On kuitenkin otettava huomioon, että alustan menestymisen kannalta
keskeistä on tuottojen jakaminen alustan omistajan ja komplementtien tarjoajien välillä, sillä
tuottojen jakaminen vaikuttaa vahvasti alustojen suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin. (Ailisto et
al. 2016, s. 13).
Markkinoilla voi olla samanaikaisesti useita saman toimialan alustoja, jotka kilpailevat
keskenään. Onnistuneen alustatalouden luonut yritys herättää kiinnostusta asiakkaissa
kiinnostavalla arvolupauksella, joka houkuttelee sen toteuttamiseen mukaan toimittajia ja muita
yhteistyöyrityksiä. (Hagiu & Rothman, 2014, s. 66). Houkutellakseen komplementteja
alustayritykset tarjoavat erilaisia tukitoimintoja ja rajapintoja kolmansille osapuolille, kuten
teknistä apua ja jopa apua rakentaa kannattava liiketoimintamalli, jossa varmistetaan
komplementin tulovirta ja kannattavuus. (Suarez & Kirtley, 2012, s.36).
Kolmannet osapuolet lisäävät alustan tarjonnan monipuolisuutta sellaisella nopeudella ja
ideoinnilla, joihin yksittäisellä yrityksellä ei välttämättä olisi mahdollisuutta. Päinvastoin kuin
perinteisessä toimitusketjussa, alustan omistajayrityksen ei tarvitse etsiä ja valikoida
ulkopuolisia palveluntarjoajia, sillä kolmannet osapuolet etsivät itse alustat, joihin osallistuvat.
Menestyvät alustayritykset vetävät siis magneetin tavoin komplementin tarjoajia, joka taas
houkuttaa lisää käyttäjiä. (Evans & Gawer, 2016, s. 49-51)
Kerran menestyvä alusta on jatkuvassa haasteessa, miten säilyttää johtoasema ja pitää samalla
käyttäjät ja komplementorit uskollisena ja motivoituneena, kun uusia haastajia syntyy jatkuvasti
lisää. Mitä vakaammaksi alusta tulee, sitä vaikeampi sen on reagoida muutokseen. Tämän
vuoksi yrityksen on taattava jatkuva innovointi ja hyödyntää innovaatioyritysten synergioita.
(Suarez & Kirtley, 2012, s.41). Alustojen lähtökohtana on se, että alustaliiketoiminta ottaa
huomioon aina paremmin asiakkaan tarpeet kuin yksittäinen yritys. Siksi yksin toimivan
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yrityksen on vaikea toimia alustayrityksiä vastaan. Muita vaihtoehtoja kuin liittyä osaksi
alustataloutta, ei lopulta ole. (Ahola et al. 2017, s. 10).

3.3.6 Digitaalisen alustan hallinnointi
Kaikkien alustojen tulisi hallita käyttäjiensä käyttäytymistä, mutta varsinkin suosituimpien
alustojen haasteena on, miten hallita jopa miljoonien ihmisten käyttäytymistä. Riskinä on
menettää tarjonnan laatu, kun verkosto kasvaa. Epäluotettavuutta alustaan kohtaan koetaan,
mikäli alusta ei kykene karsimaan tekaistuja uutisia ja mainoksia, väärennettyjä profiileja eikä
kuvien tai kommenttien asiattomuutta. Koska kukaan ei voi tietenkään hallita ihmisten
käyttäytymistä, on alustojen asetettava sääntöjä ja standardeja. Suurin osa käyttäjistä
noudattavat niitä vapaaehtoisesti mutta niiden varalta, jotka eivät niitä noudata, voidaan
alustalle asettaa järjestelmä, joka estää vahingollisen tai haitallisen toiminnan. (Moazed &
Johnson, 2016, s.136-137). Hallintomallin sekä ehtojen asettamisen tavoitteena on luoda
komplementtien tarjoajien ja asiakkaiden eloisa, mutta hallittu verkosto. Hallinnolla pyritään
varmistamaan arvonluominen, mutta myös korkealaatuinen osallistuminen kyseiselle alustalle.
Alustojen välillä, jopa toimiessaan samalla toimialalla, on huomattavia eroja siinä, kuinka
tiukat tai löyhät niiden hallintosäännöt ovat. (Evans & Gawer, 2016, s.135-137).
Suunnitteluvaiheessa tulisi arvioida mitkä tekijät voivat aiheuttaa epäonnistumisen alustan
luottamuksen rakentamisessa. Hagiu (2014, s. 77-78) mainitsee kolme potentiaalista
mahdollisuutta, jotka voivat aiheuttaa alustan epäonnistumisen markkinoilla. Ensinnäkin
riittämätön informaatio ja markkinoiden avoimuus voi aiheuttaa tilanteen (”lemons market
failure”), missä alhaisen laadun toimittajat syrjäyttävät laadukkaat toimittajat pois
markkinoilta. Pahimmassa tapauksessa huonon ostokokemuksen saanut ostaja voi sen
perusteella jättää ostopaikkana toimineen alustan, jolloin huonon myyjän toiminnasta alustan
kaikki yritykset kärsivät. Tiukka laadunvalvonta voidaan nähdä yrityksenä ehkäistä tämän
kaltaista ilmiötä muussakin kuin materiaalien laadussa. Seuranhakupalvelut voivat olla
halukkaita karsimaan lyhyen suhteen etsijöitä palvellakseen paremmin asiakkaita, jotka etsivät
pidempiaikaista elämänkumppania. Alustat voivat rajoittaa alustalle osallistujia sääntelemällä
osallistumista ja vuorovaikutuksia, ensinnäkin ketkä voivat osallistua ja ketkä eivät, ja toiseksi
osallistujien välisiä vuorovaikutuksia, eli mitä eri osapuolet voivat alustalla tehdä ja mitä eivät.
(Hagiu & Rothman, 2014). Grossmanin mukaan rajoitettu pääsy on järkevää ympäristössä,
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jossa on niukasti tietoa. Perinteisesti kuluttajan on ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta saada tietoa
esimerkiksi yksittäisen taksikuljettajan tai hotellin luotettavuudesta tai laadusta. Sen vuoksi
myös useimmat valtioiden hallitukset ovat rajoittaneet pääsyä tietyille aloille tietyillä ehdoilla.
Mutta runsaan tiedon aikakaudella, jossa on mahdollista tietää, kuka teki mitä, kenelle ja missä,
kuluttajat ja lainsäätäjät voivat vastuullistaa ihmiset ja alustat omista tekemisistään. Tämän
faktan tunnistamisen jälkeen on dataperusteinen luotettavuus ymmärrettävää. (Choudary et al.
2016, s. 253).
Toinen riski on, jos alustan toiselle puolelle syntyy niin raaka kilpailutilanne, että yritysten ei
ole kannattavaa panostaa laadukkaaseen tuotteeseen tai palveluun pärjätäkseen kilpailussa.
Muun muassa pelikonsoliteollisuus koki tällaisen tilanteen vuonna 1983, jonka seurauksena
pelikonsoliyritykset vahtivat nykypäivänä tiukasti pelikehittäjien pääsyä markkinoille. Alustan
tiukemmalla sääntelyllä on pyrkimys vaikuttaa vuorovaikutuksen tai tuotteen laatuun määrän
sijasta. Alustan menestyminen ei siis pelkästään ole riippuvainen osallistujien ja
vuorovaikutusten määrästä, vaan myös niiden laadukkuudesta. Laadukkaan tarjonnan
hyödyllisyyttä tulisi kuitenkin verrata sen ylläpitämisen vaatimiin kustannuksiin. Nämä
kustannukset voivat olla esimerkiksi teknologisia, kuten pelikonsolien mikrosirut, joilla
estetään epävirallisten pelien pelaaminen, tai toiminnallisia, kuten profiilien analysointi ja
väärennettyjen profiilien poistaminen. (Hagiu & Rothman, 2014, s. 68-69). Kolmanneksi Hagiu
mainitsee, että ilman selviä sääntöjä ja alustan tiukkaa hallintotapaa yritykset eivät välttämättä
uskaltaisi toteuttaa toimia tai investointeja, joilla saattaisi olla myös positiivisia
heijastusvaikutuksia koko alustalle ja sen eri osapuolille (Hagiu, 2014, s. 77-78).
Koska digitaaliset alustat eivät suoraan kontrolloi tuotteidensa tai palveluidensa laatua, on
niiden kyettävä suorittamaan laadunvarmistus eri mekanismein, jotta käyttäjien luottamus
alustaa kohtaa säilyy. (Hagiu & Rothman, 2014). Osa hallinnoinnista voidaan ratkaista
algoritmeilla, jotka tunnistavat väärinkäytön, mutta yleensä nämä eivät yksin riitä takaamaan
valvonnan laatua. Alustojen on oltava tarkkoja tarjotessaan laatumittareita käyttäjille
väärinkäytön vuoksi. Mikäli tuottajat tietäisivät tarkasti, miten heidän arvostelunsa syntyvät,
saattaisi se johtaa helposti mittareiden väärinkäyttöön. Tämän vuoksi suurin osa alustoista pitää
salassa mitä vaaditaan esimerkiksi saadakseen täydet viisi tähteä. (Moazed & Johnson, 2016,
s.144-145). Laadun valvonta on myös mahdollista ulkoistaa käyttäjille. Toteutuneen
transaktion arvioinnilla on taipumus pitää osapuolien, myyjien ja ostajien, toiminta rehellisenä.
(Hagiu, 2014, s. 77-78). Luokitukset ja arvostelut ovat olleet yleisimmin käytetty mekanismi,
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ja sitä käyttää selvästi suurin osa toimivista alustoista. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että
kyseinen järjestelmä pitää sisällään harhan. Ihmiset, jotka vapaaehtoisesti arvioivat tuotteen tai
palvelun, ovat joko todella tyytyväisiä tai erittäin pettyneitä siihen. Kriittinen tarkastelu datan
keräämistä kohtaan on suotavaa, sillä tulosten vääristyminen vahingoittaa merkittävästi tiedon
hyödyntämisen arvoa. Toisaalta joillekin edes luotettavimmat arviointijärjestelmät eivät ole
riittäviä herättämään luottamusta, varsinkaan jos panoksena on iso investointi. (Hagiu &
Rothman, 2014). Maineeseen perustuva arvostelu on myös pitkälti reaktiivinen. Ne kertovat
siitä, mitä on jo tapahtunut. Alustalle tärkeämpää on olla proaktiivinen ja käyttää aikaa
luodakseen säännöt ja standardit, jotka motivoivat käyttäjiä käyttäytymään niin, kuin alustan
kannalta olisi hyödyttävää. Tällainen järjestelmä rohkaisee hyvään käytökseen ja ehkäisee
huonoa. (Moazed & Johnson, 2016, s. 145). Parhaimmat alustat käyttävät tasapuolisesti
algoritmista, kommentteja ja käyttäjälähtöistä tietoa vahvistaakseen sääntöjä ja valvoakseen
käyttäjien käyttäytymistä. (Moazed & Johnson, 2016, s. 145). On kuitenkin tärkeää olla
tietoinen jokaisen menetelmän heikkouksista ja vahvuuksista suunnitellessa alustan
hallinnointijärjestelmää. Voittaakseen käyttäjien pelot ja synnyttääkseen luottamusta, alustan
on tarjottava voimakkaampia keinoja kuin pelkät käyttäjien arvioinnit. Näitä voivat olla
vakuutuksen tarjoaminen molemmille tai toiselle osapuolelle, sertifioimalla tai takaamalla
palvelun tarjoajat, järjestämällä turvallinen maksuliikenne sekä kuvata prosessi riitaisuuksien
selvittämiseksi. (Hagiu & Rothman, 2014). Viime kädessä tärkeintä on saada sekä kuluttajat
että tuottajat luottamaan alustaan. Jos alustan säännöt ja standardit toimivat hyvin, käyttäjien ei
tarvitse epäillä vaihdannan toista osapuolta. He tietävät ja luottavat alustaan, jota myös toiset
osapuolet käyttävät ja sen pitäisi riittää. Alustan kyky vaihtaa osapuolten luottamus henkilöistä
alustaa kohtaan on erittäin tärkeä osa poistaessa kitkaa alustan ydintransaktiosta. (Moazed &
Johnson, 2016, s. 145).
Yhteistoiminnallisia,

juridisia,

hallinnollisia

ja

toiminnallisia

säännöksiä

sekä

ohjelmistotyökaluja ja teknisiä rajapintoja alustayrityksen ja kolmansien osapuolien väillä
kutsutaan rajaresursseiksi, jotka voidaan jaotella taulukko 1 mukaisesti.
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Taulukko 1 Yhteistoiminnalliset ja tekniset rajaresurssit (Ailisto et al. 2016 s. 14 Mukaelma)

Yhteistoiminnalliset rajaresurssit: Sopimukset
alustan omistajan ja komplementtien kesken
• Oikeuksista ja vastuunjaosta sopiminen
• Immateriaalioikeuksista sopiminen
• Yhteinen ansaintalogiikka
• Avoin data (kolmansille osapuolille)
• Ohjeistus ja dokumentaatio
(ml. käyttäjäkokemus)

Tekniset rajaresurssit: Monitasoinen
tekninen yhteensopivuus
• Ohjelmistokehityksen työkalut (SDK)
• Ohjelmointirajapinnat (API)
• Toiminnalliset skriptit

Rajaresurssit mahdollistavat laajan heterogeenisen joukon osallistumisen alustan kanssa
yhteensopivien alustan hyödykkeiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Rajaresursseilla sekä
niihin liittyvillä toimenpiteillä alustayrityksellä on mahdollisuus laajentaa sekä rajata
sovelluskehityksen mahdollisuuksia. Rajaamalla alustayritys pyrkii pitämään alustan
evoluution hallinnan käsissään, kun taas laajentavilla toimenpiteillä haetaan uusia sovelluksia
alustaan vastaamaan monipuolisempaan asiakaspalveluun. (Ailisto et al. 2016, s. 13).

3.3.7 Uuden alustayrityksen luominen
Pipeline-liiketoiminnan alle perustettavan yrityksen aloittamisessa voidaan noudattaa melko
hyvin kuvailtua polkua, jota noudattamalla yrityksen aloittaminen voidaan suunnitella.
Yrityksen kannattava pyörittäminen voi olla vaikeaa, mutta perustamisesta ja kannattavasta
pyörittämisestä löytyy jo paljon tietoa ja kokemuksia. Sama ei päde disruptiota hakeville
pioneereille. Esimerkiksi alustayritysten kehittäjät eivät voi suoraan kopioida miten toiset
alustat ovat saavuttaneet kriittisen massan tai miten alustatalouden ansainta järjestetään
kullakin toimialalla. Kun alustataloudessa menestymiseen ei ole olemassa askelmerkkejä,
mahdollisuudeksi jää selvittää, mitä alustayritystä kehittävien pitää ottaa huomioon
perustamisvaiheessa. Uutta liiketoimintamallia luodessa, alustan kehittämisen aloittamiseen
voi olla pitkä matka vakuuttaa yrityksen johto ja päättäjät uskomaan alustan menestykseen.
(Evans & Schmalensee, 2016, s. 8, 150-151). Toisaalta torjuessaan ehdotuksia yrityksen
johdolla on riski menettää mahdollisuutensa olla seuraava ”Facebook”. Alustatalouden suuren
julkisuuden vuoksi yrityksille ja sijoittajille voi syntyä mielikuva, että alustatalous on ratkaisu
kaikkiin ongelmiin. Harhaa voi lisätä uusi edistyksellinen teknologia, johon alustan perustajat
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uskovat. ”Rakenna alusta, niin käyttäjät tulevat” – asenne on kuitenkin yllättävän yleistä jopa
kokeneiden sijoittajien ja johtajien keskuudessa. Teknologia ei yksinään riitä, varsinkaan jos
alusta on riippuvainen toisten käyttäjien osallistumisesta. Useimmiten käyttäjien näkökulmasta
osallistuminen alustalle, varsinkin alkuvaiheessa, on arvon kannalta negatiivista. Vaikka
kirjautuminen olisi rahallisesti ilmaista, muut kustannukset, kuten kirjautumisen aika ja vaiva
ovat enemmän kuin verkostoon liittymisen arvo, ja sen vuoksi saattavat ajaa käyttäjiä pois.
Osapuolet eivät ole halukkaita osallistumaan pieneen verkostoon, kun taas suhteellisen laajaan
verkostoon on helpompi liittyä ja hyväksyä kirjautumisen kustannukset. Alustan tavoitteena on
saavuttaa siis piste, jossa käyttäjien on helppo hyväksyä kirjautumisen kustannukset. (Moazed
& Johnson, 2016, s. 191-192).
Lainsäädännön puolesta ilmapiiri on digitalisaation kehittämisen puolella. Juha Sipilän
hallitusohjelma 2025-tavoite on saada Suomi ottamaan tuottavuusloikka julkisissa palveluissa
ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa
sääntelyä ja byrokratiaa. Suomen uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja
kokeilujen hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla. Rakentamista on helpotettu
merkittävästi

turhaa

sääntelyä

purkamalla,

hallinnollista

taakkaa

keventämällä

ja

lupaprosesseja sujuvoittamalla. Näistä mainittakoon maankäyttö- ja rakennuslain alaisten
asetusten määrän merkittävä vähentäminen. Hallituskauden loppupuolella toimenpiteitä tullaan
kohdentamaan asuntomarkkinoiden, rakentamisen ja infrastruktuurin aiheissa, kuten
asumistukijärjestelmän uudistaminen, rakentamista ja kaavoitusta koskevien säädösten
uudistaminen ja edellä mainitun maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kokonaisuudistus.
(Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019).
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4 KOHDEYRITYS: FIRA – FIKSUMPAA
RAKENTAMISTA
4.1 Fira-konserni
Fira aloitti toimintansa vuonna 2002 Seinäjoella viiden perustajajäsenen turvin. Yrityksen
ensimmäinen vaihe, perustamisvuodesta vuoteen 2009, keskittyi ensisijaisesti vaativaan
betonirakentamiseen, joka oli perustajajäsenten vahvaa ammattiosaamista. Vuonna 2009 alkoi
yrityksen toinen vaihe. Vaiheessa nostettiin asiakas keskiöön, jolloin mietittiin keinoja palvella
asiakasta paremmin sekä keinoja tuottaa asiakkaille enemmän arvoa. Asiakkaan
kuuntelemiseen ja tarpeisiin vastaamisen työkaluksi kehitettiin Verstas-palvelu, jossa
rakentamisen eri osapuolet suunnittelevat ja kehittävät asiakkaan käyttöön sopivia tiloja.
Verstas-palvelussa vahvasti hyödynnettävä virtuaalinen rakentaminen mahdollistaa eri
vaihtoehtojen tarkastelun vaivattomasti ja edullisesti juuri asiakkaan tarpeen löytämiseksi.
(Firan vuosikertomus 2015). Nykypäivänä Fira on nostanut ihmisen vielä enemmän keskiöön
tarkoituksena luoda ilmiö, jota kuvataan sloganilla ”Building movement”. Se tarkoittaa ilmiötä,
joka syntyy, kun ihmiset ottavat yhä suuremmin osaa rakentamiseen. Ajatuksena on antaa Firan
kokemus ja osaaminen ihmisten käyttöön alustatalouden keinoin, jotta ihmiset voivat yhdessä
rakentaa eläviä kaupunkeja ja parempaa yhteiskuntaa. Fira haluaa olla digitaalisen
hyödyntämisen edelläkävijöitä ja mukana luomassa ilmiötä, joka nostaa rakentamisen
yhteiskunnan kärkialaksi. (Firan vuosikertomus 2016).
Fira-konsernin emoyhtiö on Fira Group Oy. Konserniin kuuluvat monipuolisia uudis-, korjausja asuntorakentamisen hankkeita päätoteuttajana tekevä Fira Oy, putkiremontteihin erikoistunut
Fira Palvelut Oy sekä palveluihin keskittyvä Fira Kotyo Oy sekä uudenlaisia toimintamalleja
kehittäviä start-up-yrityksiä, joita tällä hetkellä edustavat Fira SiteDrive Oy (digitaalinen
aikatauluhallinta), Tilatra Oy (moduulirakentaminen), Fira Flow Oy (työntekijöiden
resursointi) sekä Fira Invest Oy. Fira Group Oy on perustajiensa, henkilöstönsä ja Ilmarisen
omistama suomalainen yhtiö, josta Fira Group Oy omistaa kokonaan suurimman osan
konsernin yhtiöistä. (Firan vuosikertomus 2016).
Vuonna 2016 Fira Oy:n liikevaihto oli 139 M€ ja Fira Palvelut Oy:n 29,2 M€. Yhteensä koko
konsernin liikevaihdoksi muodostui 168,5 M€. Fira-konsernin liikevaihdon kasvu vuonna 2016
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oli 24 % verrattuna edellisvuoteen. Diplomityön kirjoitushetkellä konsernin työntekijämäärä on
noussut yli 300 henkilöön. (Firan vuosikertomus 2016).

4.2 Yrityksen filosofia
Fira-konsernin lähtökohta rakentamiselle on ihminen. Fira haluaa haastaa rakennusalan vanhat
liiketoimintamallit ja edistää aidon palvelukilpailun syntymistä. Esimerkkejä Firan
ajattelumallista

ovat

yhteisten

ansaintamallien

kehittyminen,

vuorovaikutteisuuden

kasvattaminen sidosryhmien kanssa, uusien teknologioiden käyttöönotto sekä Lean-filosofian
hyödyntäminen johtamisessa. Firassa uskotaan, että rakentaminen kehittyy perinteisistä
sopimusmalleista ja ketjutetuista projektiorganisaatiosta tiedolla johdettavaan liiketoimintaan,
jossa asiakkaat ja toteuttajat yhdistetään toisiinsa uudella tavalla digitaalisuutta ja
palvelukonsepteja hyödyntäen. Tavoitteen onnistuminen edellyttää uudenlaisten yhteisöjen
syntymistä sekä asiakkaiden että toteuttajien kesken, jota on havainnollistettu kuvassa 8.
[www.fira.fi, luettu 12.11.2017].

Kuva 8 Palvelevassa rakentamisessa keskeistä on ihmisten välisen tavoitteellisen vuorovaikutuksen
mahdollistama parempi palvelu (Fira Oy)
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4.3

Hankinnan strategia ja missio

Fira Oy:n hankinnan strategia on vahvasti yhdistetty koko yrityksen strategiaan. Yrityksen
strategia ohjaa hankintatoimea luomaan kumppaniverkoston, jolla voidaan saavuttaa uusia,
arvoa luovia liiketoimintamalleja. Hankinnan missio ja strateginen tahtotila vuoteen 2020
saakka (Fira Oy):
”Hankinta luo ekosysteemin, joka mahdollistaa ilmiön syntymisen.”
”Firan hankintayksikkö on sisäisesti arvostettu, innovatiivinen palvelun tarjoaja, jonka
kumppaniksi toimittajat haluavat päästä, ja jonka toimintamallin Firan kilpailijat haluavat
kopioida. Hankinnan rakentama alustaliiketoiminta tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkaille
Verstaasta läpi elinkaaren.”
Alustan synnyttämän ekosysteemin avulla on tarkoitus luoda yhteistyömuotoja, jossa
toimijoiden rinnakkainen kehittyminen on mahdollista. Ekosysteemin luomisella halutaan
tehdä asiakkaiden ja toimittajien kanssa järjestelmällisempää yhteistyötä yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Kuvassa 9 on havainnollistettu ekosysteemin sidosryhmiä, joita ovat
toimittajien ja urakoitsijoiden lisäksi esimerkiksi rakennuttajat, viranomaiset, opiskelijat,
suunnittelijat jne.

Kuva 9 Ekosysteemin ylätaso (Fira Oy)
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4.4 Hankintojen toteutuksen nykytila kohdeyrityksessä
Nykytilakartoituksen tavoitteena on selvittää hankintaprosessin nykytila tunnistaen samalla
prosessissa olevaa hukkaa ja tehottomuutta sekä pyrkiä saamaan kuvaa prosessista toimittajien
näkökulmasta katsottuna. Ymmärtämällä toimittajien strategiaa, tavoitetta ja toimintamalleja,
voidaan yrityksen omia toimintatapoja muokata osaoptimoinnin sijaan kohti holistisempaa
optimointia. Kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa yritystä viemään hankintaprosessia
enemmän

kohti

palveluliiketoimintaa

ja

antaa

myöhemmin

tukea

päätöksille

investointikohteiden valinnassa, kuten alustaliiketoiminnan aloittamisesta. Hankintaprosessi on
systemaattinen

toimintatapa,

jolla

tähdätään

mahdollisimman

sopivan

toimittajan

valitsemiseen, joka pystyy täyttämään yrityksen tarvitsemien tuotteiden, raaka-aineiden,
urakoiden ja palveluiden osalta. Hankintaprosessiin kuuluu useita eri vaiheita, kuten tarpeen
kartoitus, urakoitsijoiden yhteystietojen etsintä, tarjouspyyntö, tarjousten vertailu, analysointi
ja neuvottelu sekä sopimuksen tekeminen. Kun yhä useampi urakka joudutaan pilkkomaan,
vaikeuttaa se työmaan kokkonaisuuden hallinnan lisäksi hankintaprosessia.
Firassa hankinnat tehdään yhteistyössä työmaan ja hankintaryhmän kesken. Yhteistyöllä
pyritään

helpottamaan

kustannussäästöjä

ja

hankintoja

nopeuttamaan
keskittämällä.

työmaiden

toimintaa

Lähtökohtana

on,

sekä
että

saavuttamaan
työmaat

ovat

hankintaryhmän asiakkaita ja hankintaryhmän tehtävä on palvella työmaita.
Firan hankinnat on jaettu 22 kategoriaan, jossa jokaisella kategorialla on hankintavastaava.
Hankintojen kategoriat ovat betonielementit, betoniportaat, elementtiasennus, hissit,
hormielementit, ikkunat ja parvekeovet, jätehuolto, kalusteet, kodinkoneet, kylpyhuoneelementit, lattiapäällysteet, lukitus ja heloitus, maanrakennus, parvekelasitus, plaanolattiat,
raudoitusteräkset, rautakaupat, talopesulat, talotekniikka, tasoite- ja maalaustyöt, työmaakopit
sekä vuokrakalusto. Kategorialuettelon lisäksi Fira Oy:n, Fira Palvelut Oy:n sekä konsernin
epäsuorilla hankinnoilla on omat kategoriavastaavat.
Hankintavastaavat kuuluvat Firan hankintaryhmään, jossa on tällä hetkellä yksitoista jäsentä,
joista kaksi toimivat johto- ja esimiesasemassa. Kategoriavastuun lisäksi hankintaryhmän jäsen
toimii yhden tai useamman työmaan hankintavastaavana (HAVA). Vastuiden jakamisen myötä
hankinnat jakautuvat karkeasti kolmeen eri hankintatyyppiin, työmaahankinta, HAVAhankinta ja kategoriahankinta. Näistä vastaavat hankintavastaava, kategoriavastaava ja
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työmaan

osuudesta

yhteistyössä

vastaavat

työpäällikkö,

vastaava

työnjohtaja

ja

työmaainsinööri.
Työmaan rooli on hoitaa viestintä tilaajan eli rakennuttajan suuntaan sekä asettaa aikataulut ja
välitavoitteet. Työmaa osallistuu hankintojen suunnitteluun sekä viestii työmaan näkökulman
ja tarpeet hankintavastaavalle. Työmaa tekee sovitut, taloudellisesti pienemmät, hankinnat
sisältäen tarjouspyynnöt ja vertailut sekä järjestää sopimusneuvottelut, ja tämän lisäksi tilaukset
vuosisopimusten pohjalta.
Hankintavastaavan rooli on palvella työmaata pitäen työmaan tietoisena hankintojen tilanteesta.
Hankintavastaava on siis osa työmaan organisaatiota, joka vastaa kaikista työmaan
hankinnoista. Hankintavastaava osallistuu työmaan viikkopalavereihin, tekee sovitut
tarjouspyynnöt

ja

kategoriavastaavia.

vertailut

sekä

järjestää

Kategoriavastaavat

sopimusneuvottelut

palvelevat

työmaan

käyttäen

apunaan

hankintavastaavaa

sekä

työmaainsinööriä. Kategoriavastaava vastaa oman kategorian toimittajasuhteista kehittäen
käytäntöjä toimittajien kanssa ja ohjeistaa uudet käytännöt työmaille.
Tarjouspyyntöjä lähetetään suurella hajonnalla riippuen kohteen vaativuustasosta. Vaativassa
kohteessa tarjouspyynnöt lähetetään esikarsituille, kokonsa puolesta tarpeeksi suurille,
urakoitsijoille, mutta niin sanotuissa peruskohteissa tarjouspyyntöjä lähetetään suuri määrä.
Tarjouspyynnön suuren määrän lähettämistä puoltaa muutama seikka. Urakoitsijoita ei tunneta
vielä tarpeeksi hyvin, jotta esikarsintaa voitaisiin suorittaa sekä toisaalta halu terveen
kilpailuttamisen säilyttämiseen, jolloin hinnoittelusta saadaan tarkempi kuva. Uusia
urakoitsijoita, joita ei vielä tunneta, voidaan valita matalan riskin kohteisiin, jossa aikataulun ja
kustannusten hallinta ovat helpompia. Luottamuksen noustessa voidaan urakoitsijoita käyttää
vaativimmissakin kohteissa.
Kun kohde vaatii aikaista resurssien ja materiaalien sitouttamista, joita ovat esimerkiksi suuret
toimitilakohteet ja saneerauskohteet, Fira järjestää hanke-esittelyn ennakkoon valituille
yhteistyöehdokkaille. Hanke-esittely joudutaan usein tekemään keskeneräisillä ja alustavilla
suunnitelmilla.
Mikäli päädytään tarjousten kilpailuttamiseen, valitaan tarjousten perusteella 2-4 urakoitsijaa
selontekoneuvotteluihin, joissa tarjousten sisältö käydään läpi niin, että tarjoukset ovat
keskenään vertailukelpoisia. Tarjousvertailun jälkeen vertailun tulokset käydään läpi kohteen
toteuttavan organisaation kanssa. Aliurakkamuoto valitaan pääurakkasopimuksen perusteella.
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Käytettyjä urakkamuotoja ovat KVR eli kokonaisvastuurakentaminen, kiinteähintainen
rakennusurakointi, allianssi ja tavoitehintainen urakka. Allianssimallissa ja niin sanotussa
Target

Pricing-mallissa

yhteistyöyritys

valitaan

ennakkotarjousten

perusteella.

Ennakkokyselyt, jotka tehdään usein myös keskeneräisillä tai alustavilla suunnitelmilla,
lähetetään

kokemusperäisesti

hyväksi

todetuille

urakoitsijoille.

Aliurakoitsijoiden

urakkasumma ja palkkiot perustuvat molemmissa malleissa ensisijaisesti Firan tekemään
kyseenomaisen kohteen ennakkolaskentaan. Allianssimallissa toteutussuunnittelun ohjaus
toteutuu aliurakoitsijan toimesta. Vaihtoehtoinen tapa on tehdä ainoastaan allianssisuunnittelusopimus, jonka perusteella maksetaan kaikki suunnittelusta ja ohjauksesta
aiheutuneet kustannukset urakoitsijalle. Tavoitteena on saada valittua talotekniikkaurakoitsijat
toteutussuunnitteluvaiheessa.
Allianssimallissa päädytään yleensä sopimukseen ilman erillisiä urakkaneuvotteluita, mutta
muissa malleissa urakkaneuvottelut antavat urakalle lähtökohdan strategiselle valinnalle,
pilkotaanko

urakka

kokonaisuudeksi.

toimialakohtaisesti
Työmaa

osallistuu

vai

yhdistetäänkö

urakkaneuvotteluihin

hankinta
tarpeen

talotekniseksi
vaatiessa.

Urakkaneuvotteluita pidetään 1-2 kappaletta aliurakoitsijaehdokasta kohden. Näissä
neuvotteluissa käydään urakka läpi mahdollisimman kattavasti ja huomioidaan hankkeen
erityispiirteet.
Firassa suurin osa hankinnoista noudattavat hankeohjattua mallia, jossa hankinnat tehdään
projekteittain, pitkäaikaisia kumppaneita ei ole. Tietokannasta löytyy suuri määrä toimittajia,
ja uudet toimittajaehdokkaat voivat ilmoittautua mukaan portaalin kautta. Yleisen käytännön
mukaan yritysten tausta- ja taloustiedot selvitetään aina ennen toimittajarekisteriin pääsyä.
Toimittajarekisteri on Excel-pohjainen tauluko, johon on kerätty eri toimialojen toimittajia
yhteystietoineen. Vuonna 2017 hyväksyttyjä toimittajia oli noin 1600 kappaletta. Yhtenä
suurimpana ongelmana on rekisterin ajan tasalla pitäminen ja toisaalta myös uusien toimittajien
lisääminen

on

henkilöiden

aktiivisuudesta

kiinni.

Nämä

ongelmat

vaikuttavat

toimittajarekisterin luotettavuuteen, joka ajaa tilanteeseen, jossa työntekijöillä on omat,
kategoriakohtaiset toimittajaluettelonsa. Tämä lisää tiedon sirpaleisuutta. Toimittajarekisteri ei
myöskään ota kantaa toimittajien arvosteluun, joka tällä hetkellä on järjestetty erillisellä
tiedostolla.
Firassa on käytössä toimittajien ja urakoitsijoiden arvostelutietokanta, jota täytetään urakan
päättyessä. Arvostelussa on neljä arvosteltavaa osa-aluetta: urakka & aikataulu, tekninen
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suoritustaso & laatu, talous & lisätyövaateet sekä arvioinnin vapaa palaute. Arviossa käytetään
asteikkoa 1-5 (1=heikko, 2=keskinkertainen, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen). Arviot
kerääntyvät tietokantaan yksittäisinä tietueina, joita voidaan tarkastella urakoitsijoittain,
työmaittain tai aselajeittain, mutta urakoitsijoita ei voida sijoittaa paremmuusjärjestykseen
esimerkiksi keskiarvon perusteella. Arviointijärjestelmän tietomäärän kasvaessa tietojen
käsittely ja siitä saatavan informaation käsittely vaikeutuu. Tällä hetkellä arviointia tehdään
satunnaisesti ja arvio saattaa olla koko työmaahenkilöstön sijasta vain yhden henkilön
mielipide. Arvioiden satunnaisuudesta johtuen tehtyjen arvioiden käyttö urakoitsijoita valitessa
on vähäistä, jos sitäkään. Tehokkaammat ja nopeammat välineet ovat käytössä, kun etsitään
esimerkiksi pieniin ja nopeisiin urakoihin tekijöitä. Työmaainsinöörit ja hankintahenkilöstö
ovat luoneet puhelimella käytettävän Whatsapp-viestiryhmän, jossa jaetaan tietoa
urakoitsijatarpeista ja suosituksista. Tällä hetkellä urakoitsijoiden arviointi perustuu
henkilöiden kokemusperäiseen tietoon sekä suosittelijoiden arvioihin. Suunnittelijoista,
projektipäälliköistä ja työnjohtajista pidetään epävirallista listaa, jolloin yhteistyön jatkuminen
ei ole riippuvainen pelkästään edustetusta yrityksestä, vaan yhteistyötä voidaan jatkaa
mahdollisesti henkilön vaihtaessa yritystä.
Toteutusvaiheessa urakoitsijoiden kanssa ollaan tiiviissä yhteydenpidossa, joka tarkoittaa
viikoittaista kokouskäytäntöä. Kokouksissa seurataan aikataulua, laatua, kustannuksia ja yleistä
työmaatoimintaa. Aikataulua Firalla valvotaan ja ohjataan Last Planner-aikataulupalavereissa.
Muita kokouskäytäntöjä ovat urakoitsijapalaverit, talotekniikkapalaverit, työmaakokoukset ja
välitavoitekatselmukset. Laadun mittarina toimivat mallikatselmukset, toimintakokeet,
viranomaistarkastukset ja palotarkastukset. Yleistä toimintaa mitataan viikoittain suoritettavilla
TR-mittauksilla. Näiden lisäksi toteutetaan muut tarkasteltavat asiat, jotka nousevat
ongelmatilanteissa esille. Erityisaloilla, kuten talotekniikassa, työmaan ohjaus on ollut
perinteisesti urakoitsijan työnjohtajan hallussa. Urakoiden sujuvamman läpiviennin
varmistamiseksi ja parantaakseen Firan myötävaikutusmahdollisuutta, on Fira jalkauttanut
työmaille talotekniikka-alan työnjohtajia. Tämä auttaa myös työmaiden työvaiheaikataulujen
suunnittelussa ja laadun tarkkailussa.
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5 TOIMITTAJIEN NÄKÖKULMA
HANKINTAPROSESSISSA
Rakennusalan toimitus- ja sopimussuhteiden tutkimus on aikaisemmin keskittynyt suurimmalta
osin vain pääurakoitsijan ja tilaajan välisiin suhteisiin (Bemelmans et al., 2012; Bygballe et al.,
2010), vaikka merkittävä panos rakennushankkeiden tuottavuudesta, läpimenoajoista,
kustannustehokkuudesta, laadusta ja kokonaisvaltaisesta asiakastarpeiden tyydyttämisestä
muodostuukin pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden ja muiden toimittajien välisistä
kanssakäymisistä

(Larsson

et

al.

2016).

Tässä

luvussa

tutustutaan

rakennusalan

toimittajakenttään Suomessa. Kappaleessa esitetään ensin rakennusalan toimittajakenttä
yleisesti, jonka jälkeen esitetään haastatteluiden tulokset. Haastatteluiden pohjalta on
tunnistettu hankintaprosessin kulku toimittajien näkökulmasta. Tuottavuuskehityksen kannalta
toimittaja-pääurakoitsija -suhteen dynamiikan ymmärtäminen on, varsinkin toimittajapuolen
näkökulmasta, ensiarvoisen tärkeää (Akintoye & Main, 2007). Koska alustaliiketoiminnan
tavoitteena on luoda arvoa hankinta-alustan molemmille puolille, on välttämätöntä ymmärtää
rakennusliikkeen lisäksi toimittajien näkökulma hankintaprosessissa. Haastatteluiden tuloksia
on myöhemmin hyödynnetty hankinta-alustan ominaisuuksien suunnittelussa.

5.1 Rakennusalan toimittajakenttä
Rakennusalalla toimittajakenttä on jakaantunut karkeasti kahteen toimittajaluokkaan,
materiaalin toimittajiin ja aliurakoitsijoihin. Rakennustuotehankinnat ja aliurakat eroavat
toisistaan

sopimusoikeudellisten

perusteiden

lisäksi

myös

ohjaustarpeiden

ja

-

mahdollisuuksien suhteen. Rakennusalalla yritysten koko vaihtelee aina suuryrityksistä yhden
henkilön toiminimiin. Toimittajakentän ymmärtämiseksi selvitettiin aluksi rakennusalan
yritysten jakautuminen henkilöstömäärän ja liikevaihdon mukaan. Taulukoita rakennettaessa
rakentamisen toimialaan on sisällytetty talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä
erikoistunut rakennustoiminta. Tieto on kerätty tilastokeskuksen tietokannasta, josta myös
edellä mainittu toimialan jako on peräisin. Tarkastellessa kuvan 10 mukaista taulukkoa
rakennusalan yritysrakenteesta henkilöstön suuruusluokittain, voidaan huomata, että
mikroyrityksiä on rakennusalalla huomattava määrä (93 %). Alaurakointiaste on viime aikoina
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kasvanut merkittävästi. Rakennuslehden (1.10.2017) mukaan Uudellamaalla oman työvoiman
osuus on pudonnut 14 prosenttiin ja urakoitsijoita tulee jopa Uzbekistanista asti. Alaurakoinnin
kasvua on perusteltu sillä, että töitä tekevät juuri kyseenomaiseen työhön erikoistuneet
ammattimiehet.

Kuva 10 Rakennusalan yritysten jakautuminen henkilömäärän mukaan (Tilastokeskus, viitattu 4.12.2017)

Tavanomaisten IV-, sähkö-, vesi- ja viemäri-, maansiirto-, louhinta-, lattiaurakoiden lisäksi
rakennusliikkeet ovat alkaneet pilkkoa sellaisia töitä, jotka perinteisesti ovat suoritettu omilla
työmiehillä, kuten esimerkiksi raudoitus-, valu-, elementtipystytys- ja muurausurakat.
Vertailun vuoksi yritykset ovat jaoteltu kuvan 11 mukaisesti myös liikevaihdon mukaan, jolloin
piirakka jakaantuu melko tasaisesti neljään osaan. Tämä kertoo, että mikroyritykset
muodostavat neljäsosan koko rakennusalan liikevaihdosta.
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Kuva 11 Rakennusalan yritysten suhde liikevaihdon mukaan (Tilastokeskus, viitattu 17.12.2017)

Rakennusteollisuuden prosessit pitävät sisällään usein riippuvuuksia tehtävien, materiaalien ja
yksiköiden välillä, jonka vuoksi niiden hallintaa pidetään erittäin haastavana (Bankvall et al.
2010). Haastavuutta pienemmissä yrityksissä lisää tilanne, jossa hankintaprosessin rajapintoja
hallinnoi vain yksi henkilö. Resurssipula rakennusliikkeen ja toimittajan rajapinnassa johtaa
helposti tilanteeseen, jossa yhteistyön taso jää heikoksi. Heikkoa yhteistyötä pidetään yhdeksi
suurimmista syistä rakennusalan huonoon suorituskykyyn (Akintoye et al. 2000; Love et al.
2004). Tunnistamalla hukka ja pullonkaulat toimittajien näkökulmasta, voidaan saavuttaa
tilanne, jossa isojen rakennusyritysten oman toiminannan optimoinnin sijaan optimoidaan koko
verkoston hankintaprosessia samalla tuottaen toimittajille parempaa palvelua.

5.2 Haastatteluiden tulokset
Toimittajan näkökulmasta hankintaprosessi näyttäytyy hieman erilaisena kuin tilaajan
näkökulmasta katsottuna. Sopimukseen päästäkseen toimittajan on markkinoitava yritystään,
tuotteitaan tai palveluitaan eri kanavia hyödyntäen. Markkinointitarve on paljon riippuvainen
saavutetusta tunnettuudesta. Mitä tunnetumpi yritys on, sitä vähemmän koettiin olevan tarvetta
markkinoinnille, kun kohderyhmänä ovat rakennusliikkeet. Haastatteluiden perusteella
tyypillisimpiä markkinointipaikkoja ovat sosiaalinen media, messut, sähköpostissa lähetettävät
uutiskirjeet ja lehtimainonta. Myös yrityksen omat nettisivut koettiin tärkeäksi osaksi, varsinkin
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uusien tuotteiden ja palveluiden ilmoituspaikaksi. Markkinointia tehdään tunnettuuden
lisäämisen ohella paremman yrityskuvan muodostamiseksi sekä brändin luomiseksi. Edellä
mainittujen markkinointikanavien hyödyntämisen lisäksi toimittajien edustajat kiertävät
työmailla ja konttoreilla esittelemässä yritystään ja jakamassa käyntikorttejaan sekä
kontaktoimalla puhelimella. Haastatteluihin osallistuneet yritykset kokivat parhaimman
vaikuttavuuden markkinoinnin kannalta olevan hyvin suoritetut urakat ja palveluhenkisyyden.
Yksi haastatelluista sanoi, että markkinointitarvetta ei ole, koska hyvin tehty työ poikii uusia
tarjouspyyntöjä.
Tietoa tulevista hankkeista saadaan useimmiten FaktaNet-nimisestä palvelusta, ”puskaradion”
kautta tai isoista kohteista jopa uutisten kautta. Puskaradiolla tarkoitetaan lähinnä huhuja ja
epävirallista tiedon levittämistä, kun taas FaktaNet on verkkosivusto, joka palvelee
myyntityötä, markkinointia ja myynnin johtamista. Palvelusta löytyy uudet ja päivitetyt
rakennushankkeet ja yritykset, jonka kautta toimittajat pyrkivät ajoittamaan aktiviteettinsä
oikein. Näistä kahdesta henkilöiden välinen tiedon vaihto tunnistettiin yleisimmäksi
tietokanavaksi uusista hankkeista. Henkilöiden välinen tiedon vaihto voi olla rakennusliikkeen
ja toimittajan tai toimittajan ja toimittajan välistä tiedon vaihtoa. Toimittajien ja
rakennusliikkeiden väliseen yhteydenpitoon puhelin ja sähköposti tunnistettiin käytetyimmiksi
yhteydenpitovälineiksi, ja samalla niiden todettiin olevan riittävän tehokkaita kyseiseen
tarkoitukseen. Toisaalta oikeiden yhteyshenkilöiden löytäminen, varsinkin uusissa hankkeissa
koettiin välillä turhan hankalaksi.
Kun toimittaja saa markkinoitua edustamansa yrityksen rakennusliikkeiden, ja varsinkin
hankintahenkilöstön tietouteen, on mahdollisuus saada tarjouspyyntöjä eri kohteiden töistä tai
materiaaleista. Tarjouspyynnön saadessaan toimittajat priorisoivat laskennan kohteet oman
tärkeysjärjestyksensä mukaan. Yritysten välisillä suhteilla on merkitystä, sillä tärkeimpien
kumppanien pyynnöt käsitellään yleensä ensin ja satunnaisesti kysyvien yritysten
tarjouspyynnöt vasta niiden jälkeen.

Myös tarjouspyynnön selkeydellä on merkitystä.

Helppolukuiset ja selkeät tarjouspyynnöt tulee käsiteltyä ennemmin kuin syvää perehtymistä ja
kuvien ”kahlaamista” vaativat tarjouspyynnöt, pyrkimyksenä on vastata kuitenkin jokaiseen
tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnöissä yleisimpiä puutteita ja kehittämiskohtia ovat vaillinaiset
suunnitelmat, tarjouspyynnön epäselvyys, jolloin toimittaja ei tiedä mitä kysytään, sekä
informaatioähky. Toimittajan kannalta on haasteellista ja työlästä, mikäli rakennusliike siirtää
vastuun oikeiden tietojen etsimisestä toimittajalle antamalla tai lähettämällä kaikki mahdolliset
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suunnitelmat. Tyypillisesti tarjousaika, joka on yleensä kaksi viikkoa, rajoittaa toimittajaa
perehtymään suunnitelmiin niin syvällisesti, että he pystyisivät esittämään suunnitelmiin
kehitysehdotuksia. Tämän lisäksi tarjouspyynnöt tulevat valmiilla suunnitelmilla, jolloin
toimittajilla on enää vähän varaa vaikuttaa. Urakkalaskenta on yksi selvimpiä pullonkauloja
hankintaprosessissa. Tarjouslaskenta työllistää laskentaa välillä jopa niin paljon, että osaan
tarjouspyyntöihin ei voida vastata. Yksi urakoitsija arvioi voitettujen tarjouskilpailuiden
osumaprosentin olevan 1,5% sadasta lähetetystä tarjouksesta, joten tarjouskilpailussa
hävittyihin projekteihin käytetty aika on puhdasta hukkaa. Tämän lisäksi hävityistä tarjouksista
tulee vain harvoin tieto, vaikka tämä koetaan toimittajien puolelta tärkeäksi. Varsinkin jatkuvan
kehittämisen kulttuurisissa yrityksissä arvostettaisiin rikkaampaa tietoa ja palautetta hävityistä
urakkatarjouksista. Yksi haastatelluista sanoi, että tarjouksen lähettäjää voisi kiittää
tarjouksesta kertomalla esimerkiksi, kuinka monta prosenttia hinta on jäänyt voittavasta
tarjouksesta, mikäli hinta on ollut ratkaiseva tekijä. Hintatiedon jakaminen on yleistä julkisissa
hankkeissa, mutta muualla hintatiedon jakamista vältellään. Toimittajien aktiivisuutta
tarjousten perään kyselyssä rajoittaa eniten resurssipula. Kun tietoa ei hävityistä tarjouksista
saada, vaikeuttaa se myös tuotannonsuunnittelua merkittävästi. Tällöin avoimien tarjouksien
resurssivaraus on säilytettävä tarjouksen voimassaolopäivään saakka, joka tyypillisimmin on
kaksi kuukautta tarjouksen antamisesta. Toimittajan on kyettävä siis laskemaan tarjous tilaajan
aikataulun mukaan ja sovittamaan se omaan tuotantoaikatauluunsa. Tuotannon suunnittelun
kannalta, oli kyseessä materiaalintoimittaja tai urakoitsija, on tavoitteena saada korkea
tehokkuus. Ilman tiedon näkyvyyttä tuotannonsuunnittelu koetaan vaikeaksi, varsinkin
pidemmällä aikavälillä. Vasta hyväksytty tarjous johtaa sopimukseen tai tilaukseen, jolloin
myös saadaan varmuus tuotantoaikatauluun tai resurssivarauksiin.
Ennen

tilausta,

tarjousvertailuvaiheessa,

rakennusliikkeet

sovittavat

tarjouksia

vertailukelpoisiksi puhelimitse sekä käyttämällä toimittajaa aliurakkaneuvottelussa, jossa
tarkennetaan toimituksen sisältöä ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista. Kertaluonteiset
projektit työllistävät toimittajia tämän vuoksi enemmän, koska erilaiset yhteistyösopimukset
poistavat koordinaatiokustannuksia ja lisäävät luottamusta. Luottamuksella koetaan oleva suuri
merkitys toimittajien näkökulmasta. Kun yritysten välillä toimintatavat ja odotukset ovat
selkeitä ja rutinoituja, koetaan transaktiokustannuksia olevan vähemmän kuin kertaluonteisissa
hankkeissa. Henkilökemiat saattavat vaikuttaa myös hinnoitteluun. Aikaisemmin hankalaksi
koettujen henkilöiden projektit voidaan hinnoitella kovemmin, jotta voidaan varautua
ylimääräisiin transaktiokustannuksiin ja päinvastoin. Luottamukseen vaikuttaa myös
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rakennusliikkeiden toimihenkilöiden varassa olevat prosessit, kuten maksuliikenteen
hoitaminen. Varsinkin pienemmillä urakoitsijoilla, kuten toiminimillä, on tärkeää pystyä
luottamaan tilaajan maksujen suorittamiseen ajallaan. Ison yrityksen laskun kierto voi olla
hidasta ja pieni erehdys voi aiheuttaa maksun viivästymisiä. Pienen yrityksen likviditeetti ei
aina kestä toistuvaa maksujen pidätystä, jolloin toiminimi-yritykset kokevat helposti
luottamuspulaa ja jatkuvasta muistuttamistarpeesta transaktiokustannusten nousua.
Työsuorituksen tai materiaalin toimituksen jälkeen palautetta toimittajat saavat yleensä
harvoin, koska palautetta koetaan saaduksi heti ongelmien ilmetessä. Tällöin toimittajat
puuttuvat ongelmiin välittömästi. Kaikki haastatteluihin osallistuneet kertoivat yrityksessään
olevan myös kirjallisen palautteen käsittelyprosessi ja kirjallinen palaute tulee käsitellyksi
vähintään erilaisissa viikkopalavereissa, joissa myös toimittajan aliurakoitsijoille annetaan
mahdollinen palaute.
Haastatteluissa nousi esiin toimittajien tahtotila päästä projektiin jo suunnitteluvaiheessa,
jolloin heidän potentiaaliaan olisi mahdollista hyödyntää tehokkaasti ja myös rakennusliikkeen
edun mukaisesti. Yksi haastatteluista toteaa, että mitä kompleksisempia kohteita on, sitä
tärkeämpää olisi päästä mukaan suunnittelemaan ratkaisu, joka toimii. Aikaisempi
osallistaminen mahdollistaisi toimittajan paremman tuotannonsuunnittelun lisäksi kehittää
palveluaan laajemmaksi kokonaisuudeksi. Laajempi kokonaisuus voisi olla esimerkiksi
elinkaarimallin mukaisen toiminnan toteuttaminen, jossa toimittaja vastaa tietyn osan
suunnittelusta ja toteutuksesta aina ylläpitoon saakka. Elinkaarimallissa otetaan huomioon
muun muassa käyttötarkoituksen muutokset. Aluksi toimistokäyttöön tarkoitetun rakennuksen
muutos asuinkäyttöön tukee järkevämpää ja ekologisempaa rakentamista, kun tämä muutos on
otettu jo suunnitteluvaiheessa huomioon. Jo pelkästään tiedon näkyvyydellä koettaisiin olevan
suuri apu toimittajien toimintaan. Esimerkiksi hankkeiden aikaisemmalla näkyvyydellä
koettaisiin olevan merkittävä vaikutus ymmärryksen lisäämisessä ja oman toiminnan
suunnittelun kannalta kaikin puolin.
Toimittajien näkemykset rakennusalan kehityksestä ovat suurimmaksi osaksi positiivisia.
Haastatellut henkilöt uskovat rakennusalan kehittyvän tehokkaammaksi, laatukeskeisemmäksi
ja avoimemmaksi. Yksi haastateltu uskoo, että digitalisuus, varsinkin 3D-mallit kehittyvät, joita
voidaan hyödyntää rakentamisen joka osa-alueella, ”Rakennukset tehdään ensin 3D:nä, jonka
pohjalta voidaan valmistaa kohteen tietyt rakennusosat mittatarkasti kohteeseen sopivaksi.”
Myös esivalmistettujen tuotteiden hyötyjen uskotaan lisäävän esivalmistuksen määrää.
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Esivalmistamisen aste tulee nousemaan, ja pienet ja keskisuuret rakennusliikkeet tulevat
ottamaan oman roolinsa. Eräs haastateltu toteaa, että ”suuri haaste tulee olemaan, kun homma
teknistyy ja rakentaminen laadun merkitys tulee kasvamaan enemmän ja enemmän.”
Vastauksen haastateltava löysi nopeasti: ”Jos tarjouskilpailussa halvin ja kallein tarjous
hylätään, ei aina mentäisi halvimman tarjouksen mukaan”. Haastatteluissa uskottiin myös
elinkaarivastuun parantavan rakentamisen laatua. Elinkaarivastuu tukisi myös laadun
paranemista, kun valinnoissa ei välttämättä päädyttäisi halvimpaan ratkaisuun. Vaikka osa koki
rakennusalalla olevan tiedonkulun hyväksi, kaipasi osa lisää avoimuutta. ”Aina ei saa tietoa
edes vastaavan työnjohtajan vaihdoksesta” eräs haastatelluista toteaa. Myös henkilöiden
merkitys koetaan tärkeäksi rakennusalan kehittymisen kannalta. Eräs haastateltu uskoi, että
resurssien saaminen alalle voi tulla vaikeaksi, jos rakentamisen nousukausi jatkuu. Hän toteaa,
että ”rakennusala, niin kuin muutkin ovat paljon ihmisistä kiinni, joten hyvien resurssien
saaminen alalle vaikeutuu.” Tämän vuoksi on tärkeää pitää rakennusala kehityksen kärjessä,
jotta alalla olisi riittävästi vetovoimaa lahjakkaiden ihmisten houkuttelemiseksi.
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6 ASKEL KOHTI ALUSTALIIKETOIMINTAA
Seuraavaksi esitellään teorian ja haastatteluiden pohjalta suunniteltua hankinta-alustaa ja
tarkastellaan sen kykyä poistaa rakennusliikkeiden ja toimittajien välistä hukkaa ja toisaalta
synnyttää lisää arvoa alustan eri osapuolille teoriassa. Alustan suunnittelussa hankinnan
näkökulman valinta ei ole sattumaa, sillä hankintaorganisaatio toimii pääasiallisena rajapintana
toimittajien suuntaan. Toimittajarajapinta yhdessä asiakkaiden kanssa ovat tärkeimmät
rajapinnat toteuttaessa Firan strategiaa. Digitaalinen alusta hyödyntäisi koko yritystä
kehittämään yhteistyötä eri osapuolien kanssa sekä auttaisi toimittajien sitouttamista. Täten
Firan hankinta-alustalla on suuret mahdollisuudet luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia,
joka taas mahdollistaa hankintaorganisaatiota siirtymään kustannuspaikasta tulosyksiköksi.
Esitetyt alustan ominaisuudet ovat ehdotuksia, joihin ollaan päädytty tunnistamalla
hankintaprosessissa olevaa kitkaa. Tässä kappaleessa ominaisuuksia esittävät kuvat ovat luotu
helpottamaan ominaisuuksien ymmärtämistä, eikä siten ota kantaa visuaalisuuteen eikä alustan
arkkitehtuuriin. Hankinta-alustan suunnittelussa on keskitytty molemmille osapuolille arvoa
tuottavan toiminnan mahdollistamiseen niin yksinkertaisin keinoin kuin mahdollista.
Facebookin perustajaa, Mark Zuckerbergia lainatakseni; ”It’s not what you add, it’s what you
take away”. Tässäkin työssä pyritään havainnollistamaan ensimmäinen tuote mahdollisimman
yksinkertaisena, jota voitaisiin testata markkinoilla mahdollisimman nopeasti. Pidemmälle
suunniteltu ratkaisu ei siis takaa alustan menestystä. Yrityksen suunnitteluun käytetyistä
resursseista huolimatta, alustan käyttäjät lopulta määrittävät mitä toiminnollisuuksia alustalla
pitää olla. Alustavan suunnittelun jälkeen olisi siis priorisoitava nopeutta, yksinkertaisuutta ja
kustannustehokkuutta sekä suosia nopeita kokeiluja ja tarvittaessa jopa epäonnistua nopeasti.
Tällöin pääomia sitovien kehitysprojektien sijasta toiminta keskittyisi jatkuvaan työhypoteesien
testaamiseen todellisilla markkinoilla. Ymmärtäen, että alustaliiketoiminnan suunnittelu,
aloittaminen ja sen menestyksekäs johtaminen ovat erittäin haastavia ja vaativat
ominaisuuksien monipuolista tarkastelua, samalla ottaen huomioon useat eri tekijät, on tässä
työssä keskitytty seuraaviin kuvan 12 mukaisiin ominaisuuksiin: alustan transaktio ja arvon
luominen, käyttäjien houkuttelu ja kriittinen massa, parinmuodostaminen ja arvostelu sekä
alustan säännöt, hallinta ja kolmannet osapuolet ja niiden mahdollistamat komplementit.
Näiden ohella tässä luvussa otetaan pinnallisesti kantaa kuraatioon, joka mahdollistetaan
algoritmisesti.
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Kuva 12 1. Transaktio ja arvon luominen 2. Käyttäjien houkuttelu ja kriittinen massa 3. Parinmuodostaminen ja
arvostelu 4. Hallinta, säännöt ja kolmansien osapuolien komplementit (kuva: Alhava et al. 2016 mukaelma)

Hankintaprosessin sisältäessä transaktiokustannuksia sen joka vaiheessa, olisi tärkeintä
tunnistaa, mikä vaiheista sisältää hukkaa eniten ja toisaalta tuottaisi osapuolille eniten arvoa.
Vaikka olisi houkuttelevaa ottaa kantaa prosessin joka vaiheeseen, keskitytään MVP (lyhenne:
Most Viable Product) vaiheessa alustan toimintojen kannalta alkuvaiheen ongelmaan
suunnittelemalla rakennusalan matchmaking-alusta, joka auttaa löytämään ja yhdistämään
toimittajat ja rakennusliikkeet toistensa kanssa. Alustan saavutettua kriittinen massa ja
transaktioiden synnyttäessä alustalle lisää dataa, on mahdollisuus luoda alustalle myös lisää
ominaisuuksia. Alustateorian mukaan alussa ei ole syytä luoda monimutkaista ja vaikeasti
sisäistettävää tuotetta vaan rakentaa polku menestykseen yksinkertaisen ja arvoa tuottavan
ydintransaktion kautta.
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1. Transaktio ja arvon luominen
Alustat saattavat tarjota monenlaisia toimintoja ihmisten tai yritysten välille, mutta alustan
suunnittelun ja rakentamisen tulisi alkaa alustan tärkeimmästä transaktiosta eli niin sanotusta
ydintransaktiosta (eng. core transaction). Rakennusalan hankinta-alustan ydintransaktio olisi
hankintahenkilön ja toimittajan edustajan tehokas yhteen saattaminen. Tehokkaalla yhteen
saattamisella tarkoitetaan sopivien parien yhteen saattamista niin ajallisesti, aikataulullisesti,
kohteen vaativuuden ja sijainnin mukaan. Haastatteluiden kautta havaittiin, että toimittajien
tahtotila on saada tietoa tulevista hankkeista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä
mahdollistaisi toimittajia tunnistamaan mielenkiintoisimmat kohteet ja ottamaan oma
aloitteisesti yhteyttä rakennusliikkeeseen liittyen heidän projektiinsa. Tunnistamalla omaan
tuotantoon sopivia kohteita (laajuus, aikataulu, sijainti), on toimittajalla tahtotilasta riippuen
mahdollisuus tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja liittyen kohteen tiettyyn kokonaisuuteen.
Itselleen sopivat urakat tunnistettiin haastatteluiden kautta olevan kiinnostavampia ja sitä kautta
motivaatio kohteen kehittämiseen voisi olla suurempi. Tämä antaisi pelkän hintakilpailun sijaan
mahdollisuuden hyödyntää toimittajien nyt käyttämätöntä potentiaalia ja innovaatiokykyä.
Toimittaja, joka on proaktiivinen jo suunnitteluvaiheessa, on todennäköisesti sitä myös
toteutusvaiheessa.

Toimittajan

kohteeseen

käytetty

aika

toimii

tehokkaana

markkinointikanavana, jolla osoitetaan pätevyyden lisäksi soveltuvuus juuri tiettyyn
kohteeseen. Sen lisäksi hyvin suoritettu urakka saa yleensä jatkoa, kun rakennusliikkeen ja
toimittajan luottamus nousee. Haastatteluissa ilmeni markkinointitarpeen vähenevän yhteistyön
lisääntyessä. Haastatelluista yrityksistä yhdellä ei ollut tarvetta markkinointiin laisinkaan edellä
mainituista seikoista johtuen. Tarvetta tiedon läpinäkyvyydelle kuitenkin oli yhteistyötasosta
riippumatta, joka nousi joka haastattelussa esiin. Tiedon läpinäkyvyydellä koettiin
saavutettavan merkittävä hyöty. Rakennusliikkeen jakaessa avoimesti hankkeensa tiedot, on
mahdollisuus hyödyntää imuvaikutusta, jolloin toimittajien etsintään ei tarvitse käyttää aikaa.
Tehokkain tiedonjako tapahtuisi jakamalla rakennusliikkeen koko hankekanta aina
suunnitteluvaiheesta valmiisiin kohteisiin. Muiden rakennusliikkeiden tullessa alustalle hyöty
moninkertaistuisi, jolloin toimittajan näkökulmasta on mahdollisuus priorisoida tarjottavat
kohteet houkuttelevuuden ja ajankohdan mukaan. Mikäli koko hankekanta voidaan jakaa
yhteisellä alustalla, kuten esimerkiksi helminauha-mallilla esitettynä kuvassa 13, saadaan
merkittävää etua toimittajien tuotannonsuunnitteluun ja ”must-win-battlen” tunnistamiseen.
”Must-win-battles”-toimintamalli on liikkeenjohdon ismi, jossa yritys strategian sijaan tai sitä
tukien valitsee yhden tai useamman ”taistelun”, jota sillä ei ole varaa hävitä. Mikäli yrityksen
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sisällä tieto on sirpaloitunut ja tulevien hankkeiden näkyvyys on heikkoa, ei voida odottaa
tiedon tehokasta levittämistä myöskään urakoitsijoille. Näkymän ajatuksena olisi esittää, miten
hankkeet ajoittuisivat aikataulullisesti ja klikkaamalla hanketta, olisi mahdollisuus saada
hankkeen kaikki haluttavat tiedot osoitetiedoista ja henkilöstön yhteystietoista aina tietomalliin
saakka.

Kuva 13 Rakennusliikkeiden helminauha-malli mahdollistaa toimittajaa näkemään hankkeiden sijoittumisen
aikataulullisesti (kuva: Juha Heinämäki)

Helminauha-mallin vaihtoehtoinen tapa esittää hankkeet, olisi kuvan 14 mukainen
karttanäkymä, joka poistaisi transaktiokustannuksia, kun yhdellä silmäyksellä olisi
mahdollisuus nähdä hankkeen status ja sijainti. Tämä ominaisuus on tunnistettu, kun osa
toimittajista ei ole halukkaita tarjoamaan tietyn alueen kohteita heidän kannaltaan projektin
huonon sijainnin vuoksi. Molemmissa esitystavoissa on mahdollistettu elinkaariajattelu, joka
mahdollistaa yritysten ansaintalogiikan kehittämisen suunnittelusta ylläpitopalveluun.
Taloyhtiöiden liittyessä alustalle, olisi mahdollisuus kehittää alustaa tukemaan taloyhtiöiden
hankintaprosessia ja toisaalta rohkaisemaan toimittajia tarjoamaan ennakoivaa huoltoa ja
ylläpitopalvelua taloyhtiöille.
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Kuva 14 Hankkeiden status-näkymä kartalla (kuva: Juha Heinämäki)

Toimittajien

proaktiivisesta

toiminnasta

huolimatta

alustan

pitää

mahdollistaa

rakennusliikkeiden kyky aktivoida tiettyjä toimittajia. Tällä hetkellä rakennusliike lähettää
tarjouspyynnön sopivaksi katsomilleen toimittajille. Alustalla ei olisi tarvetta lähettää erillisiä
tarjouspyyntöjä, vaan esimerkiksi vihjata tietyille toimittajille rakennusliikkeen halusta saada
juuri heidän tarjouksensa kyseisestä urakasta. Kaikki toimittajan tarvitsemat dokumentit
olisivat saatavilla alustalla juuri heidän näkökulman kannalta. Jotta rakennusliike voisi
varmistua, että toimittajat ovat aktivoituneet kohteen suhteen, olisi kuvan 15 mukainen
tilannekatsaus avuksi tiedon jakamisessa. Luettelosta olisi mahdollisuus nähdä, kuinka moni
toimittaja on kiinnostunut tarjoamaan kyseistä kohdetta, ja onko kenties avaintoimittajat
kieltäytyneet tarjoamasta. Tämä ehkäisee tilannetta, jossa tarjousajan päättyessä havahdutaan
tilanteeseen, kun yhtään tarjousta ei ole tullut.

Kuva 15 Alustan potentiaalinen ominaisuus. Ajantasainen näkymä tarjoustilanteeseen (kuva: Juha Heinämäki)
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Avoimella molemmin puoleisella tiedon jakamisella voidaan parantaa myös rakennusliikkeiden
proaktiivisuutta. Tarjoamalla toimittajien tuotantoaikataulu rakennusliikkeiden näkyville,
voidaan suunnitella rakennustuotantoa varmistumalla tiettyjen toimittajien saatavuus. Tällä
hetkellä tarjouspyyntöjen lähettäminen ei ole tiedolla johdettua, vaan päinvastoin,
tarjouspyyntöjä lähetetään tietämättä toimittajien tuotantoaikataulua ja varaustilannetta.
Hankinnan tehtävä on varmistaa, että työmaalla on tekijät, kun niitä tarvitaan sekä viedä tietoa
hankekehitykseen. Halutuimpien toimittajien kalenterit täyttyvät nopeasti. Tarjouspyynnön
lähettäjän pitää olla ajoissa liikkeellä, mikäli haluaa saada kyseisen urakoitsijan tarjouksen.
Huhupuheet toimittajan niukoista resursseista lisäävät hankinnan painetta priorisoida
hankintojaan ilman oikeaa tietoa, joka voi johtaa todellisuudessa väärien asioiden priorisointiin.
Tiedon jakamisella voidaan saada kuvan 16 mukainen näkymä toimittajan tuotantoon, jolloin
rakennusliike voi sovittaa kriittisimmät hankinnat tiedon mukaan. Tällä helpotetaan myös
toimittajien tuotannon tasaamista.

Kuva 16 Potentiaalinen ominaisuus. Toimittajan tuotannon aikatauluvarauskalenteri (kuva: Juha Heinämäki)

Ominaisuuksien

tarkoituksena

on

vähentää

transaktiokustannuksia

ja

hukkaa

rakennusliikkeiden ja toimittajien yhteensovittamisessa. Ominaisuuksien suunnittelussa tulee
ottaa huomioon työkalujen käytöstä aiheutuva vaiva, kuten alustalle kirjautuminen ja
hakukriteereiden täyttäminen. Mitä pienempi kynnys alustalle on liittyä, sitä helpommin uusia
käyttäjiä on houkutella. Koska todellinen transaktio, urakointi tai materiaalitoimitus, tapahtuu
alustan ulkopuolella, jää alustan tehtäväksi saattaa oikeat tekijät oikeiden rakennusliikkeiden
kanssa yhteen mahdollisimman helposti ja vaivatta. Mikäli alustalle kirjautuminen ja sen käyttö

65

koetaan monimutkaiseksi, on käyttäjien houkuttelu vaikeaa ja alustan kriittisen massan
saavuttaminen epäonnistuu.

2. Käyttäjien houkuttelu ja kriittinen massa
Kun alustan osapuolet ja ydintransaktio on tunnistettu, pitää heti alkuvaiheessa varmistaa
käyttäjien riittävä osallistuminen. Firan alustaliiketoiminnan käynnistämisessä haasteena on
saada tarpeeksi osallistujia alustalle. Osallistujamäärä ei sinänsä ole onnistumisen mittari, vaan
transaktioiden määrä. Alustan transaktioiden määrä riippuu ratkaistavan ongelman yleisyydestä
ja toistuvuudesta. Esimerkiksi yksityishenkilöille luotu alusta, Urakkamaailma.fi, joka yhdistää
kotitalouksia ja mikroyrityksiä pieniin remontteihin ja korjaustöihin, perustuu suhteellisen
laajaan toimittajakantaan, mutta kotitalouksien remontointi- ja korjaustarve ei toistu kovinkaan
usein. Tämä ajaa tilanteeseen, jossa rakennusurakoitsijat etsivät toistuvaa rutiinia, mutta
kotitaloudet ovat käytännössä kerta-asiakkaita, jolloin niiden houkutteleminen alustalle
vaikeutuu ja siten kriittisen massan saavuttaminen voi epäonnistua. Ammattirakentamisen
piirissä transaktioiden määrä on huomattavasti tiheämpi. Käyttäjien houkuttelun kannalta on
siis varmistuttava riittävästä aktiivisuudesta. Suhdelukuna ilmaistuna hankinta-alustan
yhdistämismahdollisuus on 1:1, tai parhaimmillaan 1:muutamaan riippuen toimittajan
resursseista. Sen vuoksi osallistujia pitää saada laajalla rintamalla molemmille puolille alustaa.
Tarkoituksena ei siis ole aluksi luottaa yhden rakennusliikkeen tuottamaan vetovoimaan, sillä
se ei simuloi haluttavaa lopputulosta koko rakennusalan avoimesta alustasta. Alustalle on
saatava rakennusliikkeitä, jotka houkuttelevat toimittajia, ja kun alustalla on toimittajia,
houkuttelee se muita rakennusliikkeitä liittymään alustalle. Aloituksen kannalta on kriittistä
taata aikaisille omaksujille onnistumisen kokemus, jolloin he toimivat alustan markkinoijina.
Mikäli esimerkiksi rakennusliike liittyy alustalle, eikä useasta yrityksestään huolimatta löydä
toimittajia, jää alusta vain hyväksi ajatukseksi aikaisten omaksujien jättäessään alustan. Yksi
tapa aloittaa alustaliiketoiminta on, että Fira neuvottelee yhteistyösopimuksen muutaman
rakennusliikkeen kanssa taatakseen toimittajia houkuttelevan määrän hankkeita alustalle.
Alusta asti mukana olleille rakennusliikkeille olisi taattava riittävä hyöty, jotta se olisi heidän
näkökulmasta kannattavaa.
Toimittajien houkuttelussa Firan osallisuus alustan omistajan roolissa voi toimia, mutta
alustaliiketoimintaa suunnitellessa tulisi ottaa selvää, mikä on muiden rakennusliikkeiden
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kanta. Epäilyksiä alustaa kohtaan ja vastarintaa liittyä kilpailevan rakennusliikkeen
omistamalle alustalle voi olla suuri. Tätä vastarintaa voidaan vähentää luomalla esimerkiksi
start-up-yritys alustan emäyritykseksi. Tällöin datan käyttöä ja jakoa voidaan rajoittaa, niin että
kaikilla on samat oikeudet. Tämä on luottamuksen kannalta oleellista ja madaltaa
rakennusliikkeiden kynnystä liittyä alustalle. Kun alustalle liittyy yhä useampi käyttäjä,
korostuu tehokas parinmuodostamiskyky erittäin tärkeäksi ominaisuudeksi. Alusta, joka
kokoaa alan osapuolet samalle alustalle, mutta ei kykene yhdistämään niitä tehokkaasti, ei voi
menestyä.

3. Parinmuodostaminen ja arvostelu
Rakennusalalla uusien toimittajien löytyminen on haastavaa, kun uusia toimittajia ei uskalleta
ottaa ilman referenssejä. Pieniä toimittajia on paljon, jolloin sopivan urakoitsijan etsiminen on
kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Jo pelkästään ajan tasalla oleva yhteystietoluettelo helpottaa
parinmuodostamista mutta sen ylläpitäminen on vaikeaa. Yrityksen liittyessä alustalle toisi hän
välittömästi lisäarvoa alustalle kirjatessaan ajan tasalla olevat yhteystietonsa kaikkien
ulottuville. Kun yhteystietoluettelon ylläpito olisi hajautettu yrityksille, ei muilla olisi tarvetta
pitää omaa keskitettyä hallintaa vaativia luetteloita. Tämän lisäksi luettelosta löytyisi
toimittajia, joita ei välttämättä yrityksen omista luetteloista koskaan löytyisi. Toimittajan
näkökulmasta on järkevää pitää omat tiedot päivitettynä mahdollisten yhteydenottojen vuoksi.
Keskitetty ja avoin yhteystietoluettelo on molempien, rakennusliikkeiden kuin toimittajien, etu.
Transaktiokustannusten vähentämiseksi alustalle kirjautuminen tulisi olla mahdollisimman
helppoa. Alustan käyttäjien työkalut pitävät olla mahdollisimman yksinkertaisia ja
helppokäyttöisiä, koska helppokäyttöisyys lisää eri osallistujien liittymistä ja aktiivisuutta
alustalla. Kirjautumisprosessia voi helpottaa automatisoimalla tiettyjen tietojen saamisessa.
Esimerkiksi yrityksen y-tunnuksella on mahdollista saada yrityksestä paljon tietoa
hyödyntämällä rajapintoja muihin palveluihin, kuten Tilaajavastuu.fi, RT-tuotetietopankki,
Bisnode ja muihin vastaaviin yritystietopalveluihin, jolloin kirjautumisessa vaadittava
kirjoittamien voidaan minimoida y-tunnuksen näppäilemiseen.
Parinmuodostamisessa arvoa tarjotaan osapuolille suodattimien avulla. Hyvin suunnitellut
suodattimet varmistavat, että käyttäjät löytävät juuri etsimänsä osapuolen. Suunnitellut
suodattimet ovat ohjelmistopohjaisia algoritmeja, joilla alusta ohjaa ja helpottaa käyttäjää
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navigoimaan alustalla saavuttaakseen arvoyksikön, joilla on heille eniten arvoa. Kun alustan
mahdollistama hakutoiminto suodattaa henkilön haluamat yritykset muiden yritysten joukosta,
on alustaliiketoiminnan kannalta tärkeää saada yritykset listattua käyttämällä eri mittareita.
Toimittajien molemmin puolinen arviointi (eng. feedback loop) mahdollistaa listata
hakutulokset myös menestyksen mukaan. Mitä enemmän arviointeja yritys saa, sitä
luotettavampaa arvioinnista tulee. Rakennusalalla yhtenä ongelmana on, että arvio annetaan
toimittajalle yksipuolisesti, ja useasti myös ainoastaan yhden henkilön, kuten vastaavana
työnjohtajan tai työpäällikön toimesta. Yritysten yhteistyön henkilöityessä aina henkilöiden
väliseksi toiminnaksi koko yrityksen arvio perustuu tällöin näiden kahden henkilöiden kemiaan.
Tällöin huonon arvion saanut yritys ei voi vaikuttaa arvosanaansa, vaikka todellisuudessa
huonoon arvioon johtanut juurisyy olisi ollut arvioija itse. Kun arvio muodostuu molempien
antamasta arvosanasta, saadaan molempien näkökulma tehdystä työstä ja sitä kautta tuotettuun
tietoon lisää luotettavuutta. Arviot, arvostelut, tykkäämiset, seuraamiset, kommentit ja
jakamiset lisäävät arvoa alustalle. Niin teoriassa kuin haastatteluissa kävi ilmi henkilöiden
merkitys yrityskuvan luomisessa. ”Hyvien tyyppien” kanssa halutaan jatkossakin tehdä töitä,
kun taas henkilöt, joiden kanssa ei tulla toimeen, arvioidaan koko yritys helposti negatiivisesti.
Tämän tosiasian tunnistaminen jälkeen voidaan parinmuodostusta tehostaa jakamalla
helminauhassa esimerkiksi työmaaorganisaatiokaavio, eli kyseisen projektin henkilöt
toimittajille, jolloin toimittaja voi allokoida henkilöstöresurssinsa sopivimpien henkilöiden
mukaan. Rakentamisen alalla ”suljettujen muurien” kulttuurissa ongelmia ja muutosvastarintaa
saattaa olla vielä paljon tiedon jakamisen suhteen. Jos rakennusliike löytää hyvän toimittajan,
mikä saisi sen jakamaan tiedon kilpailijoille. Toisaalta toimittajan näkökulmasta katsottuna,
harvoin yritys tekee yhteistyötä vain yhden rakennusliikkeen kanssa. Tämän lisäksi tiedon
pimittäminen toimittajan kustannuksella ei ole hyvän liiketoiminnan kannalta suotavaa.
Toimittajien kannattavan kasvun lisäämiseksi on järkevää saada useampi yritys, jonka kanssa
harjoittaa liiketoimintaa. Tällä on vaikutusta myös tuotannonsuunnitteluun, kun toimittaja ei
ole riippuvainen vain yhden rakennusliikkeen hankkeista.

Tiedon avoimen jakamisen

kulttuurissa rakennusliikkeen olisi oltava houkutteleva toimittajien silmissä. Enää pelkän työn
tarjoaminen ja sopimuksilla kyykyttäminen ei riittäisi vaan vaihtoehtojen lisääntyessä
toimittajien olisi mahdollista valita projektit, joihin osallistuu.
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4. Säännöt ja kolmansien osapuolien osallistuminen
Avoimuuden taso on yksi kriittisimmistä päätöksistä, joka vaikuttaa alustan käyttöön,
kehittäjien osallistumiseen ja sääntöihin. Alustan avoimuutta pohdittaessa on hyvä muistaa
alustan luottamukseen vaikuttavat tekijät sekä toisaalta sen tärkein tehtävä, yhdistää sitä
käyttävät osapuolet ja toisaalta mahdollistaa kolmansien osapuolien osallistuminen. Alustan
omistavan yrityksen pitää määrittää, mitä alustalla voi tehdä ja mitä ei. Hankinta-alustan
avoimuuden voisi luokitella avoimeksi, koska se sallisi osallistumisen kehitykseen,
kaupallistamiseen ja käyttöön ilman suuria esteitä. Alustan laadun valvonta voidaan ulkoistaa
käyttäjille, mutta myös erilaisille ulkoisille toimijoille, jotka myöntävät yrityksille
laatusertifikaatteja. Hankinta-alustan laadunvalvontaan liittyen palautetta tulisi valvoa
automatisoidusti, jotta varmistutaan laadukkaasta palautteesta, oli se hyvää tai huonoa.
Hankinnan ja rakentamisen juridiikka toimisi myös alustan säännöstönä, jolloin rakentamisen
piirissä olevilla olisi samat pelisäännöt. Vastoin sääntöjä toimivien yritysten poistaminen
alustalta olisi tehokas keino ylläpitää laatua hankinta-alustalla.
Alustan säännöt tulisi mahdollistaa harmaan talouden torjunnan, joka on ollut rakennusalalla jo
vuosikausia ongelmana. Rakennusalan harmaalla taloudella tarkoitetaan lakisääteisten
velvoitteiden

laiminlyöntiä,

kuten

esimerkiksi

erilaisten

eläke-,

tapaturma-

ja

työttömyysvakuutusmaksujen maksamatta jättämistä. Rakennusalan osalta on arvioitu, että
yhteiskunnalta jää vuosittain saamatta 500 miljoonaa euroa veroja ja muita lakisääteisiä
maksuja saamatta (www.rakennusteollisuus.fi, luettu 13.12.2017). Rakennusurakan tilaajan
velvollisuutta torjua harmaata taloutta voidaan huomattavasti helpottaa luomalla alustalle
pääsyvaatimukset, jolloin tilaajan ei erikseen tarvitsisi tarkastaa näitä tietoja eri kanavista.
Alustalle päästäkseen yrityksen tulisi täyttää samat pääsyvaatimukset, jotka työmaa tarkistaa
ennen

työmaalle

kaupparekisteriote

pääsyä.

Tällöin

toiminnan

kaikilta

yrityksiltä

vastuuvakuutus,

tarkistettaisiin

sopimus

talousselvitys,

työterveydenhuollosta,

verovelkatodistukset, eläkemaksut, ennakonperintärekisteri, tapaturmavakuutus ja yrityksen
noudatettava työehtosopimus.
valvontajärjestelmä

helpottaisi

Hankinta-alustan eri rajapintoja hyödyntävä automatisoitu
koko

rakennusalaa,

ja

auttaisi

tilaajaa

täyttämään

velvollisuutensa tarkastusvaateissa. Lisäksi tiukoilla kriteereillä synnytetään luottamusta
alustaa kohtaan, jolloin alustaa käyttävä osapuolen pystyy luottamaan alustan kautta löydettyyn
urakoitsijaan tai tavaran toimittajaan. Koska harmaan talouden torjunta ja yritysten valvonta
kuuluvat lopulta viranomaisille, olisi viranomaisilla mahdollisuus olla alustan osapuolena
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esimerkiksi komplementin roolissa. Alustan suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös
kolmannet osapuolet ja niiden mahdollisuus tuottaa komplementteja, jotka parhaillaan lisäävät
alustan viehättävyyttä ja hyödyllisyyttä. Komplementtien suunnittelu on osittain turhaa, koska
niiden luonteeseen kuuluu jopa ennalta arvaamattomien palveluiden tuottaminen alustalle.
Komplementit tuottavat alustalle tärkeitä innovaatioita ja osa toiminnollisuuksista on jopa
kannattavaa jättää ulkopuolisille kehittäjille. Hankinta-alustan ei tarvitse vastata siis kaikkiin
tarpeisiin, vaan tarkoituksena on jättää tilaa ja mahdollisuuksia komplementtien syntyyn.
Esimerkkejä komplementeista voisi olla esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan liittyvät
palvelut,

rakennusliikkeiden

kehittämät

erilliset

hankintajärjestelmät

tai

vaikkapa

rahaliikenteen mahdollistava palvelu.

Hankinta-alustan mahdollisuudet rakennusalalla
Tieto ja data ovat digitaalisen alustan ja alustatalouden perusedellytyksiä. On kuitenkin
huomioitava, että rakennusalalla on vielä toistaiseksi ”suljettujen muurien”-kulttuuri, jossa
tietoa pyritään suojelemaan. Tätä muutosvastarintaa aiheuttavaa seikkaa ei sovi vähätellä
alustan potentiaalia pohtiessa. Tiedon puutteellisuus, ristiriitaisuus ja sirpaleisuus tekevät
rakennusalan

toimittajamarkkinoista

kuitenkin

tehottomat.

Toisin

kuin

tehokkailla

markkinoilla, tehottomilla markkinoilla rakennusliikkeet voivat hyötyä väärin hinnoittelusta.
Ilman digitalisuutta ja tiedon avointa hyödyntämistä, myös alustan maturiteettitaso jää
alhaiseksi. Esimerkiksi rakennushankettakin voidaan pitää yhdenlaisena alustana. Vaikka se ei
olekaan digitaalinen, muodostaa se ympärilleen tietynlaisen verkoston, jossa on erilaisia
toimijoita, kuten suunnittelijoita, viranomaisia, alaurakoitsijoita, tavarantoimittajia ja
kuluttajia. Alustatalouteen siirryttäessä hyödynnetään tätä olemassa olevaa verkostoa luoden
tehokkaammat keinot osapuolten käyttöön, jolloin ei ole tarvetta rakentaa koko infrastruktuuria
uudelleen. Alkeellisimmillaan yritykset saattavat kerätä dataa, mutta eivät hyödynnä sitä. Omaa
dataa ei kuitenkaan ole enää mielekästä suojella kilpailuedun menettämisen pelossa, vaan
jakamalla sitä alustaan kuuluvien toimijoiden kanssa voi saada siitä rikastetta oman
liiketoimintansa

kilpailukyvyn

kohentamiseen.

Rakennusalalla

tiedon

jakamisella

saavutettaisiin hyötyjä aina suunnittelusta hankintaan, neuvotteluun, materiaalien toimitukseen
ja urakointiin, maksuliikenteen hallintaan ja toimittajien johtamiseen saakka. Digitaalinen
hankinta-alusta on siis enemmän kuin pelkkä sähköisen tarjouspyynnön lähettäminen tai
suunnitelmien jakamista pilvipalvelussa. Se hyödyntää eri rajapintoja, pilvipalveluita,
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mobiiliteknologiaa, sosiaalista mediaa ja ”big dataa” saavuttaakseen strategisia tavoitteita,
kuten kustannusten ja riskien vähentämisen sekä esimerkiksi innovaatioiden hyödyntämisen.
Älyteknologia ja algoritmit sallivat jo nyt valtavan datamäärän keräämisen, prosessoinnin ja
analysoinnin monesta eri lähteestä mahdollistaen tiedolla johtamisen. Tämä mahdollistaa
kattavan kuvan toimittajista, markkinoista ja asiakkaista sekä luotettavammat näkymät
syntyviin trendeihin ja laatupuutteisiin. Tiedon johtamisen kehittämisellä päästään
automatisoituun päätöksen tekoon, joka lopulta muuttaa hankintaorganisaation tehtäväkuvaa.
Uudet teknologiat vaativat uudenlaista työskentelyä, joka taas vaatii uudenlaista osaamista
myös hankintahenkilöiltä. Hankintaorganisaation henkilöstöresurssien kehittäminen on
välttämätöntä, jotta digitalisaatiota voidaan ensinnäkään hyödyntää. Yhä enemmän dataa
tullaan keräämään sensoreilla, analysoimaan reaaliajassa ja muuttamaan tiedon mukaiseksi
toiminnaksi. Kyvykäs hankintaorganisaatio pystyy hyödyntämään syntyvää dataa, ei pelkästään
sisäisesti, vaan myös ulkoisille asiakkaille ja toimittajille. Asiakkailta, toimittajilta ja työmailta
syntyvää dataa voidaan kaupallistaa myymällä sitä edelleen eteenpäin esimerkiksi
materiaalitoimittajille. Toimittajat taas puolestaan voivat hyödyntää tätä dataa tehostaakseen
tuotantoaan ja kohdentaakseen tarkemmin tuotteitaan ja palveluitaan tietyille kohderyhmille.
Mitä kypsempi maturiteetti yrityksellä on, sitä tehokkaammin se pystyy hyödyntää tiedolla
johtamista. IT-arkkitehtuurin suunnittelussa tulisikin ottaa huomioon ne prosessit ja digitaaliset
työkalut, joita myöhemmin halutaan hyödyntää perustuen ennalta määriteltyyn yrityksen
strategiakarttaan. Olipa yrityksen strateginen suunta mikä tahansa, olisi hankinnan
digitalisoinnissa syytä kehittää tarjouspyyntövaihetta, toimittajien analyysia ja tarkistusta,
riskianalyysia sekä toimittajaverkoston yhteistyön hallintaa unohtamatta toimittajien
näkökulmaa.
Firan visio rakennusliiketoiminnan digitalisoimisesta ja skaalaamisesta maailmalle, ilman että
lähdetään kilpailemaan gryndauksen keinoin, vaatii uusia liiketoimintamalleja, kuten
alustatalous. Tontin ostamiseen ja sijaintipohjaiseen kehittämiseen perustuva rakentaminen
liiketoimintamallina on hyvin pääomaintensiivistä, jonka vuoksi se on myös vaikeasti
skaalattavaa. Sama pätee toimitusketjun haltuun ottamiseen ja ylipäänsä kaiken omistuksen
lisäämiseen yrityksen omin investoinnein. Hankinnan alusta tulisi nähdä uuden liiketoiminnan
mahdollistajana, uuden toimittaja- ja asiakasarvon synnyttäjänä sekä kasvun mahdollistajana,
eikä pelkästään olemassa olevien prosessien paikkaajana ja kustannusten pienentäjänä. On
myöskin muistettava, että hankinta-alusta ei vaikuta pelkästään yrityksen sisäisiin
toimintatapoihin, vaan koko toimitusketjuun aina toimittajista asiakkaaseen asti, jonka vuoksi
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hankinnan rooli yritysten digitaalisessa liiketoimintamallimuutoksessa tulisi olla yksi
merkittävimmistä ajureista. Todennäköistä on, että yksikään rakennusliikkeen hankintayksikkö
ei välty rakentamisen digitalisoituessa. Tämän vuoksi aikaiset omaksujat voivat vaikuttaa
digitalisaation arkkitehtuuriin ja saavuttaa siten kilpailuetua. Mitä suuremman roolin yritys
alustalla saa, sitä suurempi on sen arvonkaappaamispotentiaali.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Keskeiset tulokset ja niiden arviointi
Tämän

diplomityön

kysymykseen

”Mitä

lisäarvoa

nykyisen

liiketoimintamallin

muuttaminen alustaliiketoimintamalliksi toisi hankinnalle rakennusalalla?” etsittiin
vastauksia

teoriasta.

Aluksi

tietoa

kerättiin

geneerisestä

sekä

rakennusalan

hankintakirjallisuudesta, lehtiartikkeleista ja tieteellisistä tutkimuksista. Aiheesta löytyi
runsaasti vaihtoehtoja. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, aineisto nojautuu suhteellisen
tuoreisiin teoksiin ja tutkimuksiin, joten lähteiden perusteella teoriaosuus antaa luotettavan
kuvan hankintatoimen nykytilasta ja sen toimintamalleista. Työssä tunnistettiin kaksi
pääasiallista toimintamallia, yhteistyö sekä kilpailutus. Ulkoistamisen lisääntyminen yritysten
keskittyessä ydinosaamiseensa lisää hankintojen merkitystä, sillä ulkoisilla resursseilla on
kriittinen rooli asiakastarpeiden täyttämisessä ja organisaation omassa toiminnassa. Geneerinen
hankintakirjallisuus korostaa yhteistyön hyötyjä, niin ohuissa kuin syvemmissäkin yritysten
välisissä toiminnoissa. Rakennusteollisuus luottaa kuitenkin vahvasti kilpailuttamiseen, pelko
yhteistyöyrityksen opportunismisesta käyttäytymisestä on suuri. Hankintakirjallisuuteen
tutustumisen jälkeen kerättiin tietoa alustataloudesta ja varsinkin alustan suunnittelun kannalta
oleellisista seikoista. Kirjallisuuskatsauksen toisessa osassa määriteltiin alustatalous sekä
tunnistettiin alustan suunnittelun kannalta keskeisimmät painopisteet. Alustatalouden
teoriaosuuteen on tutustuttu melko laaja-alaisesti suhteessa työlle budjetoituun tuntimäärään.
Alustatalouden ollessa tieteellisessä maailmassa vielä suhteellisen nuori, oli aiheeseen
tutustumiseen syytä paneutua huolella. Alustatalouden kirjallisuus mahdollisti tutustumisen
menestyneisiin

alustayrityksiin,

jolloin

saatiin

tietoa

menestyneiden

alustayritysten

liiketoimintalogiikasta, kuten miten tuetaan positiivista verkostovaikutusta ja miten alustaa
hallitaan. Tämän avulla lisättiin ymmärrystä alustaliiketoiminnan mahdollisuuksista
rakennusliiketoiminnan hankinnassa sekä saatiin tietoa alustan mahdollisuuksista tuottaa arvoa
rakennusliikkeille sekä toimittajille. Kirjallisuuden lisäksi alustatalouden lainalaisuuksiin on
haettu ymmärrystä rakennusalan digitalisointihankkeista ja seminaareista. Alustateorian kautta
todettiin, että rakennusalan verkostovaikutuksia lisäävän datan avulla voidaan luoda
uudenlaisia palveluita ja tuotteita suoraan alustayrityksen asiakkaille sekä komplementtien
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tarjoajille. Siirtyminen tuotannon lineaarisesta tuotannosta (pipeline-malli) verkostomaiseen
alustamalliin (platform-malli) mahdollistaa siis monen suuntaisia tiedon, palveluiden ja
tavaroiden tuottamis-, jakamis- ja käyttäytymistapoja.
Diplomityön toiseen tutkimuskysymyksen haasteeseen ”Mitä alustan kehittämisessä pitää
ottaa huomioon” vastattiin luomalla teoreettinen malli hankinta-alustasta ja sille keskeisimmät
ominaisuudet, jolla pyrittiin osoittamaan niin alustan tarve rakennusalan hankinnalle tukien
ensimmäistä tutkimuskysymystä kuin osoittamaan alustan kehittämisen kannalta oleellisimmat
seikat. Hankinnan näkökulma ohjaa alustan valinnan kaksipuoliseksi alustaksi, jonka osapuolia
olisivat rakennusliikkeet ja toimittajat. Tosin materiaalin toimittajat ja urakoitsijoiden
sijoittamista samalle puolelle alustaa ei olla tutkimuksessa liiemmin kyseenalaistettu. Tämä
johtuu olettamuksesta, että materiaalin toimittajat ja urakoitsijat käyttäytyvät samalla tavalla,
silloin kun alustan ydintoiminto on alkuvaiheen kohtauttaminen (eng. matchmaking).
Haastatteluiden kautta on lisäksi tunnistettu molempien tiedon tarpeen ja sen näkyvyyden
olevan merkityksellistä juuri projektin alkuvaiheessa. Tämän lisäksi molempien intressinä olisi
osallistua projektiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Alustatalouteen kuuluvat yleensä
myös kolmannet osapuolet, jonka vuoksi niille pitää jättää mahdollisuus kehittää ja täydentää
alustan palvelukokonaisuutta. Niiden suunnittelu on hankalaa ja tällä hetkellä hankinta-alustan
kolmansien osapuolien osallistuminen nojautuu yksistään omaan spekulointiin. Kolmansien
osapuolien osallistuminen on syytä kuitenkin ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Alustan
ydintransaktion selvittämiseksi työhön suunniteltiin haastattelurunko, jonka avulla haastateltiin
kahdeksaa henkilöä seitsemästä eri yrityksestä. Haastatteluiden kesto oli noin 1h/haastattelu.
Toimittajia haastateltiin haastattelurungon mukaisesti ilman työn tavoitteen kertomista.
Haastattelijan tekijälle jäi tehtäväksi tunnistaa hukka ja pohtia digitaalisen alustan kykyä toimia
tunnistetun kitkan poistajana. Haastatteluiden lisäksi tehtiin kohdeyrityksen hankinnan
nykytilan kuvaus, jotta hankintaprosessin nykytoiminnoilla syntyvä hukka voitiin tunnistaa
myös rakennusliikkeen näkökulmasta. Hukan tunnistaminen oli työn kannalta tärkeää, koska se
antoi mahdollisuuden soveltaa alustateoriaa rakennusliikkeen hankintaan, jonka avulla
teoreettinen alusta ominaisuuksineen on luotu. Mitä suurempi hukka alustan avulla voidaan
poistaa, sitä enemmän se tuottaa arvoa sen osapuolille, jonka vuoksi sitä parempi on sen
mahdollisuus menestyä markkinoilla. Teoreettisesti rakennetun alustan ominaisuudet ovat siis
syntyneet tutkimuksen tuloksena, ja näin ollen ei alustan avulla saavutettavaa arvoa eikä
tuottavuuden parantamiseen perustuvia väitteitä voida täysin todentaa, paitsi testaamalla sitä
todellisilla markkinoilla.
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Työn tieteellinen kontribuutio muodostuu ennen kaikkea alustatalouden teorian soveltamisesta
rakennusliiketoiminnan hankintaprosessiin. Alustataloudesta on kirjoitettu lähinnä viitaten jo
menestyviin sekä epäonnistuneisiin alustayrityksiin, joiden kautta on tunnistettu menestyvän
alustan ominaisuuksia. Rakennusalalla alustataloudesta on kirjoitettu suhteellisen vähän, joissa
alustatalouden hyöty olisi tunnistettu muun muassa hankinnan näkökulmasta. Tämän työn
tulokset tukevat aikaisemmassa alustatalouden kirjallisuudessa tunnistettuja alustatalouden
hyötyjä verrattuna pipeline-liiketoimintaan, mutta työ ennen kaikkea lisää ymmärrystä
alustatalouden vaikutuksista hankintaprosessiin ja rakennusliiketoiminnan kehittämiseen.
Aikaisempaa tieteellisiä tutkimuksia aiheesta ei suoraan löytynyt, joten työn tulokset tuovat
osittain uutta tietoa aiheesta. Työn tulokset lisäävät myös ymmärrystä toimittajien roolista
hankintaprosessissa sekä heidän kohtaamasta turhasta työstä.
Diplomityön tavoitteena oli selvittää alustan ja alustaliiketoiminnan soveltuvuus rakennusalalle
sekä antaa tukea johdon päätöksenteolle alustan kehittämiseen juuri hankinnan näkökulmasta.
Uskottavuutta hankinta-alustan toteuttamiseen antaa rakennusalan Googlenakin tunnetun Firan
(Talouselämä 1/2017) toiminta alan muutoksen edelläkävijänä. Fira osallistuu aktiivisesti
konferensseihin ja tapahtumiin alan parhaiden käytäntöjen ja alan kehityksen aallonharjalla
pysymiseksi. Tällä hetkellä Fira Oy:tä voidaan pitää merkittävänä toimijana tietyissä
arvostetuissa alan uudistamisen konferensseissa, kuten IGLC (international group of lean
construction) yhteisössä. Kesällä 2017 Fira oli mukana kirjoittamassa konferenssipaperia alan
toimintalogiikoiden muuttumisesta alan ekosysteemien, digitalisaation ja alustojen tuloon
liittyen. Tutkimus voitti koko konferenssin satojen tutkimusten joukosta toisen konferenssin
keskeisimmistä tunnustuspalkinnoista. Lisäksi Fira on hakenut Tekes-rahoitusta aloittaakseen
rakennusalan alustaliiketoiminnan.

7.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset
Tämän

työn

pohjalta

nousseet

suositukset

voidaan

jakaa

kahteen

kategoriaan:

jatkotutkimuksien teettämiseen sekä hankinta-alustan markkinatestaukseen, joka on
yleistettävissä rohkeaksi kokeilemisen kulttuuriksi. Tutkimuksen osalta tämä työ on ottanut
kantaa vain alustatalouden aloittamisen kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, joten työn
ulkopuolelle on jäänyt tutkittavaksi suuri määrä rakennusalalle kriittisiä toimintoja ja
ominaisuuksia sekä työstä pois rajattu ekosysteemin määrittäminen. Vaikka jatkotutkimista
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tarvitaan, on toisaalta alustan aloittamisen kynnys pidettävä alhaalla ja kokeilemisen kulttuuria
on ylläpidettävä. Mitä enemmän kokeiluja yritys tekee, sitä enemmän se oppii. Yritykset, jotka
kasvavat nopeimmin, ovat yrityksiä jotka oppivat nopeimmin. Molemmat jatkotoimenpiteet
esitellään tarkemmin tässä kappaleessa.

Jatkotutkimusaiheet
Tästä diplomityöstä pois rajattu ekosysteemin määrittäminen synnytti välittömästi tarpeen
jatkotutkimuksen tekemiselle. Firan sisäisessä viestinnässä ja strategiassa ekosysteemi-termi
esiintyy yhä useammin ja useammin. Firalla uskotaan, että niin pääurakoitsijoiden, kuin
aliurakoitsijoiden rooli ja merkitys tulee muuttumaan rajusti tulevien vuosikymmenien aikana.
Hyödyntääkseen liiketoimintaekosysteemin tarjoamia mahdollisuuksia, yrityksen tulisi
ymmärtää ekosysteemien dynamiikkaa ja etsiä keinoja menestyä niissä. Digitaalisen
alustaliiketoiminnan kehittyessä on erilaisten ekosysteemien syntyminen ja muodostuminen
mahdollista. Liike-elämässä on alkanut esiintyä useita liiketoiminnallisia ekosysteemikäsitteitä,
kuten innovaatioekosysteemi (esim. Nabisan & Baron, 2013), sosiaalinen ekosysteemi
(Mitleton-Kelly 2003), digitaalisen liiketoiminnan ekosysteemi (esim. Moore 2014) ja
teknologian ekosysteemi (Adomavicius ym. 2006), jonka vuoksi aiheen tarkempi tutkiminen
on tarpeen. Ehkä enää ei ole riittävää puhua aliurakoinnista eikä edes toimitusketjuista, kun
toimijoita on monesta eri yrityksestä, toimialasta tai jopa monesta eri maasta.
Diplomityössä ei myöskään otettu kantaa monetaariseen näkökulmaan, eli kuinka alustan
palvelut muutetaan rahaksi. Tässä työssä alustan osapuolien määrittely ja niiden
ydinvaihdannan selvittäminen on koettu tärkeämmäksi osaksi alkuvaiheen suunnittelua kuin
kaupallistaminen. Myös kirjallisuus ja alustateoria suosivat ajatusta ”käyttäjät ensin,
kaupallistaminen myöhemmin”, osoittaen kriittisen massan saavuttamisen tärkeyttä alustan
tulevan menestymisen kannalta. Ansaintalogiikan ratkaisemiseksi tulisi kuitenkin selvittää
”perinteisten” alustojen hinnoittelumallien, kuten veloittaminen ajallisesti tai transaktioiden
määrästä riippuen, lisäksi se, että tarjoaako rakennusala mahdollisuuksia innovoida uusia tapoja
tuottaa taloudellista arvoa ja kuinka herkkiä verkoston eri osapuolet ovat hinnoittelulle.
Käyttämisen tekeminen maksulliseksi todennäköisesti karsii halukkaiden käyttäjien määrää,
kun taas kirjautumisesta laskuttaminen saa ihmiset välttämään palvelua, ja käytöstä
laskuttaminen voi taas vähentää käyttökertoja.
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Rohkea kokeileminen
Elämme innovaatioiden aikakautta. Digitaalisuuden lisääntyminen vaatii rohkeita kokeiluja
sekä teknologisen valmiuden aggressiivista kehittämistä tiedon hyödyntämisen takaamiseksi.
Firan tavoitteena on edistää kokeilemisen kulttuuria ja olla proaktiivinen datan jakamisen
suhteen, mutta kuitenkin uuden liiketoimintamallin aloittaminen vaatii rohkeita päätöksiä.
Hyvin johdettuna alustatalous, sekä uudet innovaatiot voivat tuoda yritykselle uutta kasvua.
Huonosti johdettuna ne kuluttavat rahaa, resursseja ja pilaa perusbisneksen. Chesbrough
(2003, xvii) toteaakin kirjassaan Open Innovation seuraavasti:”Most innovations fail. And
companies that don’t innovate die.” Innovaatiokyvykkyyden johtamisessa esiin nouseekin
johtajan rohkeus päätöksentekoon. Johtajat lopulta päättävät, mikä on toteutettavissa oleva
idea ja mikä ei. On paljon helpompaa päätyä ajattelemisen ja puhumisen umpikujaan kuin
ilmoittaa tiukasti kehitysideat, joihin tullaan panostamaan ja kehitysideat, jotka hylätään.
Matkalla kohti digitalisaation haasteita, saattaa ongelmia aiheutua muun muassa tietoturvasta,
investointien rahoituksesta, resursoinnista sekä muutosvastarinnasta. Innovaatiot ja uuden
luominen tarkoittavatkin aina jonkin vanhan muuttamista tai jopa tuhoamista. Tällöin
johtamisessa on otettava huomioon myös muutosjohtamisen näkökulma. Organisaatiossa
saattaa vallata muutosvastarinta ja pelko työpaikoista, kun joku ehdottaa luopumista vanhasta
liiketoimintaideasta. Yrityksen ei suinkaan ole kannattavaa muuttaa strategiaansa aina uusien
ideoiden syntyessä, vaan järkevämpi tapa uusille liiketoimintakokeiluille on esimerkiksi
startup-yrityksen perustaminen. Tapauksessa, jossa ensimmäinen ”tuote” on kehityksessä eikä
se vielä tuota voittoa, voidaan yleisesti ottaen määritellä starup-yritykseksi. Tällöin alustan
kehittäminen ei olisi riippuvainen yrityksen strategiasta, joka mahdollistaisi startup-yrityksen
nopeisiin kokeiluihin ja epäonnistumisiin ilman raskaan organisaation byrokratiaa.
Epäonnistumiset synnyttävät uusia ideoita, joita voidaan myöhemmin hyödyntää yrityksen
tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Firalla startupin perustaminen tarkoittaisi alusta-idean
viemistä Fira starters-ohjelmaan, joka vaatii seuraavia toimenpiteitä. Hankinta-alustan
alustaliiketoimintamallin kokeilemiseksi ja johdon vakuuttamiseksi tulisi alustayrityksen
määrittää riskit SWOT-analyysiä (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) hyödyntäen
sekä tarkentaa liiketoimintamallin eri elementit esimerkiksi Business Model Canvasia
käyttäen. Business Model Canvas auttaa ohjaamaan ja tarkentamaan liiketoimintamallia,
jolloin esimerkiksi rahoituspäätöksen tekeminen ja rajallisten resurssien kohdistaminen ovat
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helpompaa. Näiden lisäksi kannattavuusarvioinnit sekä markkinoinnin ja myynnin suunnittelu
ovat olennaisia osia yrityksen perustamisessa.
Startup-yrityksen kautta voidaan myös madaltaa markkinoiden vastarintaa, joka voisi syntyä
rakennusliikkeiden välisestä luottamuspulasta. Hankinta-alustan irrottaminen erilliseksi
yritykseksi on myös ehkä jopa välttämätöntä, jotta kilpailevien rakennusliikkeiden luottamus
olisi mahdollista saada riittävälle tasolle. Ajatus projektitietojen luovuttamisesta kilpailevalle
rakennusliikkeelle ei lähtökohtaisesti ole kannattavaa, mutta jos alustaa ohjaa erillinen
alustayritys, jonka toiminta on läpinäkyvää ja tasavertaista, on luottamuksen saavuttaminen
mahdollista. Vaikka alustaliiketoiminnan perustamiseen liittyy riskejä, liittyy siihen samalla
myös valtava potentiaali maailman muuttuessa yhä enemmän digitaaliseksi. Lisäksi
potentiaalia tarjoaa myös alustan skaalautuvuus, jolloin Suomen toiminnan osoittautuessa
kannattavaksi, voidaan toimintaa laajentaa myös ulkomaille.

7.3 Yhteenveto
Rakennusalalla, niin kuin muillakin aloilla, yhteistyön syvyys on riippuvainen yrityksen
strategisista valinnoista. Omistamalla ja itse tekemällä saavutetaan tehokas mutta suljetumpi
verkosto. Yrityksen valitessa avoin, palvelevan rakentamisen malli, on selvää, että yhteistyön
toimintamalli ei voi pääasiallisesti olla ohutta, lyhytsyklistä ja kilpailuun perustuvaa. Yrityksen
onkin selvitettävä ne kategoriat, joissa se voi saavuttaa syvällä yhteistyöllä kilpailuetua.
Esimerkiksi talotekniikkakategoria on merkittävä osa projektin hankintaosuudesta, jolloin
lähtökohtaisesti voitaisiin olettaa syvemmän yhteistyön olevan kannattavaa. Toisaalta syvä
yhteistyö koetaan olevan este terveelle kilpailulle, ja siten rajoittavan yrityksen mahdollisuuksia
muiden toimittajien käyttämiselle. Hintakilpailuttamisen heikkouksia ovat tarjouslaskennan
vaatima aika- ja resurssitarve. Tarjouksia ei saada, jos urakoitsijoilla on työkanta täynnä tai
laskennassa resurssipula. Resurssipulan aikaan tarjouksia voidaan ”kalastella” esittelemällä
hanke puhelinsoitoilla tai järjestämällä esittelytilaisuus.

Tiedottamisella koetaan olevan

luottamusta nostava vaikutus. Urakkatarjousten laskennassa epävarmuus näkyy hinnoissa, kun
massalaskennassa käytetään varmuuskertoimia riskin pienentämiseksi. Urakkalaskennan
aiheuttamat transaktiokustannukset, kuten laskentaan käytetty aika ja resurssit, lisätään myös
hintaan. Urakoitsija ei aina välttämättä uskalla antaa tarjousta väärin hinnoittelu pelossa. Tämä
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korostuu, jos kyselyt lähetetään puutteellisilla kuvilla. Yhteistyön lisäämisen etuja ovat tiedon
läpinäkyvyys, esimerkiksi lisätöiden hinnoittelussa ja suunnitelmien kehittämisessä. Kylmässä
hintakilpailussa urakoitsija voi olla huomauttamatta suunnitteluvirheistä lisä- ja muutostöiden
toiveessa. Yritysten välisen yhteistyön lisäämisellä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin
urakoitsijoiden resursseja esimerkiksi R&D-tyyppisessä toiminnassa, jolloin esimerkiksi
talotekniikassa voisi olla paljon potentiaalia syvemmälle yhteistyölle.

Mahdollisuudesta

syventää yhteistyö strategiselle tasolle jakaa rakennusalalla yleensä mielipiteitä.
Näihin päiviin asti yritykset ovat tasapainotelleet kilpailutuksen ja kumppanuuden välillä. Nyt,
kun alustatalous on disruptoinut kokonaisia toimialoja kääntäen niiden arvoketjut ja logiikan
päälaelleen, on johdonmukaista kyseenalaistaa myös rakennusalalle voimakkaasti juurtuneet
liiketoimintamallit sekä hankinnan toimintatavat. Tässä muutoksessa pääurakoitsijoilla on suuri
vastuu, sillä toimittajien asema ei ole riittävä liiketoimintamallien muuttamiseen. Hankintojen
johtamisen strategisia ongelmia ovat niin sanottu moniajon ongelma, kokonaiskustannuksien
arvioinnin

ongelma,

kyvykkyyden

arvioinnin

ongelma

sekä

puutteellisen

hankintamarkkinatietouden ongelma. Transaktioiden määrä on suuri, jonka vuoksi prosessien
kehittäminen ja innovointi väistyy päivittäisten työtehtävien edestä. Rakennusliikkeen
optimoidessa omaa tuotantoaan, tapahtuu helposti toimitusketjun kannalta epäedullista
osaoptimointia. Tuottavuuskasvu, tai sen väheneminen, syntyy rakennusliikkeiden päätöksistä
ja investoinneista. Hankintaprosessin kehitykset päätyvät usein suljetun hankintajärjestelmän
luomiseen. Rakennusliikkeiden tehostaessaan hankintaansa, harvoin otetaan huomioon
toimittajien näkökulma. Kun toimittajan näkökulmasta katsottuna jokaisella yrityksellä on oma
suljettu järjestelmänsä, ei se vapauta resursseja verrattuna esimerkiksi sähköpostiviestien
vaihtamiseen. Uusien suljettujen järjestelmien käyttöönotto synnyttää usein lisäksi
muutosvastarintaa, kun todellista hyötyä ei toimittajien puolesta saavuteta. Ottaen huomioon
toimittajayritysten koko, voidaan ymmärtää niiden rajalliset resurssit uusien järjestelmien
opetteluun. Sitä suuremmalla syyllä tulisi digitaalisen ratkaisun suunnittelussa ottaa huomioon
kokonaisvaltainen toimittajien palveleminen.
Onnistuneet alustatyritykset ovat onnistuneet koodaamaan algoritmit, jonka vuoksi niiden
käyttö on vaivatonta ja nopeaa. Hankinta-alustan on synnytettävä lisäarvoa helpommalla tai
vähintään samalla vaivalla kuin sähköpostin ja puhelimen käyttö koetaan, niiden ollessa
hankintaprosessin yleisimmät yhteydenpitovälineet. Automatisoimalla käyttäjän manuaalisesti
tekemiä toimenpiteitä mahdollistetaan hankintahenkilöiden ja toimittajien keskittymisen
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strategisesti

tärkeämpiin

työvaiheisiin.

Oikeat

algoritmit

luomalla

tuetaan

alustan

imuvaikutusta, kun alusta automaattisesti ehdottaa käyttäjälleen uusia projekteja tai toimittajia
riippuen käyttäjän statuksesta. Osapuolille alustan näkyvä rajapinta on siis vain murto-osa siitä,
mitä toimivalta alustalta vaaditaan. Hankinta-alusta mahdollistaisi myös tiedon näkyvyyden,
joka ohjaisi osapuolia keskittymään oman liiketoimintansa kannalta strategisesti tärkeisiin
kohteisiin ja projekteihin. Tiedon jakamisella saavutettaisiin tehokkaat markkinat, kun tieto
yleisestä markkinatasosta olisi selvillä. Mahdollinen rakennusliikkeiden ja toimittajien
opportunistinen käyttäytyminen vaikeutuisi, kun hinnoittelun sattumanvaraisuus vähenisi.
Alustatalouden kehityspotentiaali rakennusalalla on suuri, varsinkin kun otetaan huomioon
tiedon ja datan lisääntyminen rakentamisen johtamisessa. Alustatalous voisi onnistuessaan
tarjota herkullisen mahdollisuuden hankintatoimen transaktiokustannusten poistamiseen, sillä
siellä missä on hukkaa ja tehottomuutta, on olemassa mahdollisuus alustaliiketoiminnalle.
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LIITE 1: Kysymyspatteristo
Taustatiedot
1. Henkilön tiedot ja nykyinen rooli?
2. Yrityksen koko ja rakenne
a. hankintaorganisaatio?
b. myynti- ja markkinointiorganisaatio?
3. Yrityksen strategia ja missio (kuvattuna lyhyesti)
a. olemassa olon syy?
b. tärkein tehtävä?
c.

Kasvu & arvontuotto

4. Missä on yrityksenne toiminta-alue?
a. PKS, Suomi, Pohjoismaat etc.
5. Kuinka monta urakkaa yrityksenne tekee vuoden aikana?
a. yhden urakan keskimääräinen kesto?
Yrityksen toimintatapa
6. Miten ja missä yritystänne markkinoidaan? Missä yritykseenne voi törmätä?
a. markkinointikanavat
b. Kuka vastaa markkinoinnista
c.

kuinka paljon omaa aikaasi kuluu markkinointiin?

7. Mikä on tuotekehityksen rooli ja kuinka tärkeäksi se koetaan
a. tuottaako kilpailuetua?
b. Miten uusia tuotteita markkinoidaan?
c.

kuinka paljon siihen käytetään resursseja?

8. miten uusia urakoita hankintaan?
a. (mistä?) hankintakanavat (mitä kautta saatte tiedon uusista hankkeista?)
b. kuinka paljon aikaasi kuluu urakkahankintaan*? Kuinka tehokasta yrityksesi urakoiden
hankinta on ja voisiko sitä tehostaa?
c.

Kuinka paljon myytte ”ei oota”?

9. Kuinka monen rakennusliikkeen kanssa tehdään yhteistyötä vuoden aikana?
a. yhteys asiakkaaseen (suhde toimittajaverkostossa ja potentiaalisiin välikäsiin)
i. suorat asiakkaat
ii. mitä hyötyä ylätason tiedon läpinäkyvyydestä on 2- ja 3-tason tierille
10. Arvioi, kuinka paljon aikaasi käytät yhteydenpitoon viikossa?
a. transaktiokustannukset kuten puhelinnumeroiden etsintä jne?
11. Kuinka paljon saisitte lisäarvoa, jos näkisitte hankkeet helminauhana?
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Tuotannonsuunnittelu
12. Millä perusteella laskentaan valitut urakat valitaan? (mitkä ja minkälaiset projektit ovat
houkuttelevia?)
a. Kuinka paljon työmaahenkilöstöllä on merkitystä/onko hyötyä jos tiedätte henkilöstön
etukäteen?
b. kuinka paljon se vie aikaasi?
13. Miten (ja millä työkaluilla) yrityksenne urakkalaskentaprosessi etenee?
a. Kuinka paljon se vie aikaasi?
b. Mitä tietoa tarvitaan?
c.

Mitkä ovat yleisimmät puutteet? Mitä toivoisitte saavanne?

d. Mitkä tekijät vaikuttavat hinnoitteluun
i. määrä
ii. aikataulu
e. Miten päästä pois puhtaasta hintakilpailusta?
i. fiksuin, reiluin tai paras tapa hoitaa?
Suhteiden hallinta
1. Kriittiset hankinnat ja toimittajat
a. miten hallitaan?
2. Mistä löydätte uusia toimittajia/miten hallitsette toimittajaverkostoanne?
a. millaisia suhteita yrityksellä on toimittajiin?
b. kuinka työlästä toimittajaverkoston hallinta on?
3. Miten arvioitte toimittajianne?
a. Onko yksi- vai kaksisuuntaista palautetta?
4. Arvioi, kuinka paljon aikaasi käytät yhteydenpitoon viikossa?
a. transaktiokustannukset kuten puhelinnumeroiden etsintä jne?
5. yhteydenpitokanavat?
a. mikä on suosituin kanava ja kuinka paljon käytät aikaasi sen parissa viikossa?
6. Miten käsittelette arvostelut, jotka koskevat teidän yritystänne?
7. Miten aliurakoitsijat valitaan?
a. Sopimusmallit
b. Kuinka usein kilpailutetaan? (vakiotoimittajat vai kilpailutus suhde%)
c.

Kuinka paljon alaurakoitsijoiden suhteiden hallinta vie aikaanne?

8. Kuinka paljon yrityksenne on yhteydessä suunnittelijoihin?
Lopettelevat kysymykset
Miten näet rakennusalan / (firman näkökulman kautta) kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana?
Tuleeko aihealueesta jotain muuta mieleen
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LIITE 2: Haastatteluun osallistuneet yritykset

Alavus Ikkunat Oy
Alavus Ikkunat Oy on perustettu vuonna 2003 tapahtuneiden yritysjärjestelyiden seurauksena
jatkamaan vahvoja puusepänteollisuuden tuotteita. Nuoresta iästä huolimatta yrityksellä on siis
pitkät perinteet sekä tietotaito ikkunoiden ja ovien valmistuksesta. Alavus Ikkunat Oy on
sataprosenttisesti suomalainen ja yksityisomisteinen, joka työllistää noin 90 henkilöä ja jonka
liikevaihto vuonna 2006 oli noin 13 M€.

Ilmastointinikkarit Oy
Ilmastointinikkarit Oy:n palveluihin kuuluvat LVI-asennus, säätö ja mittaus, huolto, hormien
puhdistus sekä laitteiden myynti. Palveluihin kuuluu myös automaatiotyöt, jotka yritys hoitaa
aliurakoitsijoidensa kautta. Yritys työllistää 20 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2016 oli noin
6,5M€.

Kone Hissit Oyj
Kone Oyj valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä niiden huoltoratkaisuja ja
modernisointeja koko niiden elinkaaren ajan. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 8,8
miljardia euroa ja henkilömäärä oli yli 52 000.

LTU Group Oy
LTU Group Oy on suomen johtava maalaus- ja tasoitetöihin erikoistunut yritys, jonka
palveluihin kuuluvat uudisasunto-, toimitila- ja saneerauskohteet Uudellamaalla. Yhtiön
liikevaihto oli vuonna 2016 noin 16M€ ja henkilömäärä oli 196.
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Lujabetoni Oy
Lujabetoni Oy on yli 60-vuotias, johtava betoniteollisuusyritys Suomessa, jonka omistukseen
kuuluvat elementti-, betonituote-, valmisbetonitehtaita 20 paikkakunnalla. Lujabetonin
valikoima on toimialan laajin ja yritys kykenee toimittamaan ainoana toimijana Suomessa
kaikki betonirakentamisen ratkaisut. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 150 M€ ja
yritys työllistää yli 600 henkilöä.

Onninen Oy
Onninen Oy kuuluu Kesko-konserniin. Onninen on yksi johtavia Itämeren ja Skandinavian
markkinoilla

toimivia

kattavia materiaali-

ja

tietovirtapalveluja

tarjoavia

yrityksiä.

Onninen-konsernilla on Suomen lisäksi toimipaikkoja kaikissa Baltian maissa, Ruotsissa,
Norjassa,

Puolassa

ja

Venäjällä.

Onninen

työllistää

3 100 henkilöä, joista noin 1 100 toimii Suomessa.

Stala Oy
Stala Oy on perustettu vuonna 1972, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat pesupöydät, altaat, tasot,
jätevaunut ja postilaatikot. Yritys toimii yli 10 maassa, tehdas sijaitsee Lahdessa ja
myyntiyksikkö Ruotsissa. Stala Oy:n henkilöstöön kuuluu 42 henkilöä ja tilikauden tulos oli
734 000 € (liikevaihto 2016 ei saatavilla). Viennin osuus on noin 30 % Stalan liiketoiminnasta.

