
  

 

 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 
School of Engineering Science 
Tuotantotalous  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Teemu Harakka 
 
Kumppanuus autoalan vertikaalisessa arvoketjussa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastajat:   Professori Hannu Rantanen  

Professori Juhani Ukko



  

 

 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
School of Engineering Science 
Tuotantotalouden koulutusohjelma 
 
Teemu Harakka 
 
Kumppanuus autoalan vertikaalisessa arvoketjussa 
 
Diplomityö 
2021 
121 sivua, 8 kuvaa, 2 taulukkoa ja 3 liitettä 
Tarkastajat:  Professori Hannu Rantanen ja Professori Juhani Ukko. 
 
Hakusanat: kumppanuus, strateginen kumppanuus autoala, arvoketju, strateginen 
yhdensuuntaisuus, kumppanuusstrategia 
 
Autoalalla on paljon vuosikymmeniä kestäviä yritysten välisiä kumppanuus suhteita, mutta 
myös paljon kumppanuuksia, jotka ovat hyvin lyhytaikaisia. Tarpeettoman lyhyet 
kumppanuussuhteet syövät resursseja kummaltakin kumppanuusosapuolelta. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on rakentaa autoalan maahantuojan ja jälleenmyyjän 
kumppanuustutkimuksen avulla viitekehys kumppanuusstrategian rakentamiselle ja 
identifioida alueet, jotka vaativat lisää tutkimusta. Kumppanuuksien 
onnistumistodennäköisyyden kasvattaminen parantaa alan tuottavuutta ja kannattavuutta 
 
Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena käyttäen laadullisin menetelmiin kuuluvaa 
teemahaastattelua, jossa oli lomakehaastattelulle tyypillisiä arviointikohtia. Tässä suhteessa 
tutkimus toteuttaa MMR-periaatetta. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee arvoketjun 
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analysointi sekä viitekehyksen rakentaminen. 
 
Tutkimustulosten perusteella tehtiin kumppanuuksien onnistumisasteen parantamiseen 
tarkoitettu viitekehys. Tutkimuksessa havaittiin, että autoalan maahantuojien ja jälleenmyyjien 
välisessä kumppanuudessa osapuolilla on hieman toisistaan poikkeava fokus liiketoiminnassa 
ja vahvin strategiaa suuntaava linkki on myynti ja myynnin tavoitteet. Yhteiset 
kumppanuuksien yhdessä rakentama pitkän tähtäimen tavoitteet puuttuvat, eikä näiden 
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ABSTRACT 
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Many partnerships in automotive business last for decades however there is also many 
partnerships that last very short time. Unnecessary short partnerships waste resources both 
partnership partners. The objective of this study is to build a framework for building a 
partnership strategy through an automotive importer-dealer partnership research and to identify 
areas that require further research. Enhanced partnership in automotive business vertical value 
chain between automotive importer and retailer will improve the industry's productivity and 
profitability 
 
The study was carried out as a case study using a semi-structured interview included in the 
qualitative methods, which had few questions adapted from structured interview. In this aspect, 
the study implements the MMR principle. The theoretical part of the study deals with the 
different dimensions of the value chain, the dimensions and theories of partnership research, 
EU competition policy in a block exemption regulation and the characteristics of the automotive 
retail and distribution businesses. The empirical part of the study includes the construction of 
the semi constructed interview, the interviews and their dismantling, the analysis of the results 
and the construction of the framework. 
 
Based on the results of the study, a reference framework was developed to improve the success 
rate of the partnerships. The study found that in a partnership between automotive importers 
and dealers, the parties have a slightly different focus on the business and the strongest common 
link to strategies is sales and sales targets. There is a lack of shared long-term goals built 
together by partnerships, nor is there a shared partnership strategy to achieve them. The 
framework helps to understand the missing target level and helps in the general level to correct 
these shortages. 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksen inspiroi Harvard Business Review -artikkeli otsikolla: ” Managing Alliances with 

the Balanced Scorecard”, Artikkelissa kuvattu kumppanuuksien epäonnistumisten suuri 

todennäköisyys on havaittavissa myös autoalalla. Artikkelissa kerrotaan kumppanuuksien 

olevan kilpailuetu, mutta myös 50/50-vedonlyöntiä onnistumisen ja epäonnistumisen suhteen. 

Artikkeli totesi tämän johtuvan perinteisestä organisoinnista ja hallinnoinnista, jossa 

kumppanuudet ovat määritetty palvelusopimuksina sen sijaan, että määritettäisiin, mitä 

osapuolet haluavat yhteistyöltä saavuttaa. Artikkelissa ongelmia korjattiin kääntämällä huomio 

toiminnoista ja sopimuksen määrittämistä velvoitteista strategiaan ja sitoutumiseen. 

Kumppaneiden strategian yhdensuuntaisuuden linjaamiseen tarjotaan Balanced Scorecard -

periaatetta kahden esimerkin muodossa (Kaplan et al. 2010, s. 115–117).  

 

Vaikka Balanced Scorecard tarjoaa yhden viitekehyksen kumppanuuksien parantamiseen 

strategioiden yhdensuuntaistamisen kautta, mutta ei tarjoa kokonaisvaltaista vastausta siihen, 

miksi puolet kumppanuuksista epäonnistuu. Aihetta on kuitenkin tieteessä käsitelty laaja-

alaisesti ja aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty paljon. Myös Wittmann (2007, s. 3) ja Park 

& Ungson (2001, s. 37) toteavat, että yli puolet kumppanuuksista ovat tuomittuja 

epäonnistumaan. Tutkimukset ovat tunnistaneet useita syitä tähän, kuten epäsuhtaiset 

riippuvuussuhteet, opportunistinen käytös, konfliktit, yhteensovittamattomat tavoitteet, 

liikeolosuhteiden muutokset, hajottavat suhteet, suorituskyvyn mittauksen epäonnistuminen. 

Yleisesti kumppanuuksien onnistuminen on liitetty tiettyjen tekijöiden korkeaan tasoon, ja 

epäonnistuminen tiettyjen tekijöiden matalaan tasoon (Wittmann 2007, s. 3).  

 

Liitteessä 1 löytyy erään maahantuojan vuonna 2015 ilmoittama listaus jälleenmyyjistä ja 

huoltopisteistä. Listauksessa on kaiken kaikkiaan 45 yhteistyökumppania, joista vuonna 2021, 

eli 6 vuotta myöhemmin, toimii samalla laajuudella 17 kumppanuutta, eli 38 % jatkuu 

entisellään.  Lisäksi 4 yhteistyökumppanuutta jatkuu supistettuna, eli käytännössä myynti on 

tippunut pois ja keskitytään huoltopisteenä toimimiseen. 13 Paikassa kumppani on vaihtunut, 

11 kumppanuutta on loppunut kokonaan. Tämän lisäksi on tullut yksi uusi paikkakunta. Vuoden 

2015 verkostosta, on vuonna 2021 jäljellä hieman alle puolet. 
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1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on rakentaa autoalan maahantuojan ja jälleenmyyjän 

kumppanuustutkimuksen avulla viitekehys kumppanuusstrategian rakentamiselle ja 

identifioida alueet, jotka vaativat lisää tutkimusta. Kumppanuuksien 

onnistumistodennäköisyyden kasvattaminen parantaa alan tuottavuutta ja kannattavuutta. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Kuinka yleisessä kumppanuuden teoriakirjallisuudessa esiintuodut kumppanuutta 

vahvistavat ja heikentävät tekijät koetaan autoalan arvoketjuissa? 

2. Kuinka hyvin kumppanuuden muodostamiseen liittyvät kumppanuudenteorioissa 

esitellyt tekijät otetaan huomioon kumppanuuden muodostusvaiheessa? 

3. Kuinka autoalaan vaikuttava kilpailupolitiikka vaikuttaa kumppanuuksien 

onnistumiseen? 

4. Kuinka arvoa tuottavana kumppanuusstrategia koetaan, onko sitä olemassa ja kuinka 

sitä päivitetään? Millaisella viitekehyksellä sitä pystyisi parantamaan? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 

 

Tutkimusmenetelmäsuuntaukset jaetaan kvalitatiivisiin eli laadullisiin menetelmiin sekä 

kvantitatiivisiin eli määrällisiin menetelmiin. Kvalitatiivisia menetelmiä kutsutaan ”pehmeiksi” 

erottuakseen, kvantitatiivisista, tilastollisista ”kovista” menetelmistä (Grönfors 2011, s. 4). On 

yleistetty määrällisen tutkimuksen pyrkivän yleistettävyyteen, ennustettavuuteen ja 

kausaaliselityksiin (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 22). Määrällisen tutkimuksen tarkoituksena on 

joko selittää, kuvata, kartoittaa, vertailla tai ennustaa (Vilkka, 2007, s. 19). Vilkka (2007, s. 14) 

toteaa määrällisessä tutkimuksessa tutkijan saavan tutkimustiedon numeroina tai ryhmittelevän 

laadullisen aineiston numeeriseen muotoon. Tulokset taas esitetään numeroina, joista tulkitaan 

olennaisen sanallisesti. Voidaan kuvata esimerkiksi, kuinka asiat liittyvät toisiinsa tai eroavat 

toistensa suhteen. Laadullinen tutkimus pyrkii kontekstuaalisuuteen, tulkintaan ja toimijoiden 

näkökulman ymmärtämiseen. Tämän johdosta määrällisen tutkimuksen on perinteisesti pidetty 

ottaneen mallinsa luonnontieteeltä, kun taas laadullinen tutkimus on ottanut ne humanistisista 

tieteistä ja hermeneuttisesta tutkimuksesta. Kuitenkin tätä jakoa on pidetty liiallisena 
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yksinkertaistamisena ja on muistutettu, että laadullisen tutkimuksen uranuurtajat ovat pitäneet 

määrällistä tutkimusta esikuvanaan (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 22). 

 

Laadulliset ja määrälliset menetelmät esitetään usein vastakkainasetteluna (Tuomi & Sarajärvi 

2018, s. 4; Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 21). Näiden yhdistämisestä on kuitenkin käyty 

keskustelua, joka voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä näkee näiden edustavan 

kahta erilaista epistemologista näkemystä siitä, mikä on validia tietoa, joka tekee yhdistämisen 

vaikeaksi. Toinen ryhmä taas näkee niiden perustuvan erilaisiin tiedonkeruu menetelmiin, 

jonka johdosta ne on integroitavissa (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 26–27). Eräs menetelmien ero 

on näkemys objektivisuudesta ja subjektivisuudesta. Tilastolliset määrälliset menetelmät 

edustavat usein objektiivista linjaa, jossa tavoitteena on tutkijasta ja menetelmistä riippumaton 

totuus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on itse tärkein tutkimusväline, joten sitä tuskin 

voidaan kutsua objektiiviseksi. Kiteytettynä määrällinen tutkimus pyrkii objektivisuuteen, kun 

taas laadullinen tutkimus pitää sitä saavuttamattomana (Grönfors 2011, s. 5).  

 

Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen reliabiliteetti ja validius ymmärretään hieman toisistaan 

poikkeavasti. Vilkka (2007, s. 149) toteaa määrällisen tutkimuksen arvioinnissa reliabiliteetin 

tarkoittavan tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia eli se arvioi tulosten 

toistettavuutta. Validius (Vilkka 2007, s. 150) taas tarkoittaa kykyä mitata sitä, mitä 

tutkimuksen on tarkoitus mitata. Tutkimuksen validius on hyvä, jos käsitteiden tasolla ei olla 

jouduttu harhaan ja systemaattiset virheet puuttuvat. Metodikirjallisuudessa 

tutkimusmenetelmien luotettavuutta onkin käsitelty validiteetin ja reliabiliteetin käsittein, 

joiden käyttöä laadullisen tutkimuksen yhteydessä on kritisoitu, koska ne on syntyneet 

määrällisen tutkimuksen piirissä ja vastaa tämän tarpeita (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 140).  

Eskola & Suoranta (1998, s. 171) toteaa, että tutkimuksen arvioinnista ja tulosten 

luotettavuuskysymyksessä ymmärtämättömyyttä on todennäköisesti lisännyt laadullisen 

tutkimuksen luonne, jossa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei voi erottaa 

toisistaan yhtä jyrkästi kuin määrällisessä tutkimuksessa.  

 

Monet laadullisia menetelmiä käyttävät kokevat tämän lisäävän tieteen selitysvoimaa, kun 

tutkijan tuodessa esille tutkimuksen viitekehyksen, antaa tämä tutkimuksen hyödyntäjillä myös 

mahdollisuuden tarkastella ainakin jotain tiedon keräämisen puitteista (Grönfors 2011, s. 5).  
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Grönfors (2011, s. 4) muistuttaa, että kaikkein arimmista aiheista ei saada välttämättä 

luotettavia tuloksia survey -menetelmillä. Laadullisen tutkimuksen tekijät näkevätkin tiedon 

keruun ongelmallisena prosessina ja pyrkivätkin osoittamaan, että ainakaan tutkimuksen aikana 

vallinneissa olosuhteissa, ei aineiston hankkimistavan tieteellisyyttä voida kyseenalaistaa. 

Tieteellisyys tarkasteltuna tällä tavoin on jokseenkin yhtä kuin validius.  

 

Tutkimuksen luotettavuudesta keskustelu kiteytyy ajatukseen, joka sanelee yhdeksi tieteen 

tekemisen eettiseksi normiksi järjestelmällisen epäilyn periaatteen. Tutkimuksia arvioiva 

tiedeyhteisö on luonteeltaan epäilevää, josta näkökulmasta tarkasteltuna tutkimuksen 

luotettavuudessa on kyse ennen kaikkea tiedeyhteisön vakuuttamisesta (Eskola & Suoranta 

1998, s. 171). Tutkimuskohteen kuvauksen tarkennusta voidaan käyttää objektiivisuuden 

varmistamiseen. Tämä voidaan tehdä useamman havainnoitsijan käytöllä tai triangulaatiolla. 

On huomioitava, että kahden menetelmän tai havainnoitsijan käyttö kasvattaa tutkimuksen 

laajuutta, joka voi kasvaa työlääksi analysoida (Eskola & Suoranta 1998, s. 175–176).  

Kirjallisuudessa on olemassa myös Mixed Methods Research -menetelmä, jolla tarkoitetaan 

laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistämistä. Menetelmien yhdistäminen luo yksittäistä 

tapaa parempaa ymmärrystä tutkimusongelmaan, paikaten metodien heikkouksia. Se antaa 

vastauksia, joihin laadullinen tai määrällinen tutkimus ei yksinään pysty vastaamaan. MMR ei 

poista laadullisen ja määrällisen tutkimuksen kahtiajakoa, mutta hylkää vastakkainasettelun tai 

näkemyksen toisen tavan paremmuudesta, mutta ei kiellä, ettei olisi tutkimusongelmia, joita 

voidaan tutkia vain yhdellä menetelmällä (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 66).  

 

MMR-termin määrittely ei ole yksinkertaista, ja on määrittelijästä kiinni, liittyykö se 

monimenetelmätutkimukseen tai triangulaatioon. MMR saattaa edustaa triangulaation yhtä osa-

aluetta, mutta tässä sen lähtöoletus liittyy metodeihin yleensä, ei erityisesti painottaen 

laadullisia tai määrällisiä metodeja (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 66).  Eskola ja Suoranta (1998 

s. 56) avaavat termiä triangulaatio, ja heidän mukaansa sillä tarkoitetaan yksinkertaistettuna 

erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. 

Triangulaation, joka tarkoittaa alun perin kolmiomittausta, käyttöä perustellaan sillä, että 

yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta (Eskola 

& Suoranta 1998, s. 56). Erään näkemyksen mukaan on neljä eri tapaa trianguloida 

tutkimuksissa: aineisto-, tutkija-, teoria- ja menetelmätriangulaatio. (Eskola & Suoranta 1998, 
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s. 56–57). Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan useammanlaisen aineiston, kuten esimerkiksi 

aikakausilehtiartikkeleiden, haastatteluiden ja tilastojen, yhdistämistä. Tutkijatriangulaatiolla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa samaa ilmiötä tutkii useampi tutkija. Menetelmä vaatii runsasta 

tutkijoiden keskinäistä neuvottelua, jotta ilmiöistä päästään yksimielisyyteen, joka voi olla 

haasteellista, mutta toimiessaan monipuolistaa tutkimusta, ja antaa laajemman näkökulman. 

 

Teoriatriangulaatiolla tutkimusaineistoa tulkitaan erilaisilla teorioilla. Ihmisen toimintaa 

voidaan tulkita vaikkapa tarveteorialla, humanistisen teorian käsittein tai psykoanalyyttisesti 

virittynein teorioin. Menetelmätriangulaatiossa tutkimuskohdetta tutkitaan useilla eri aineiston 

hankinta ja tutkimusmenetelmällä. Tällaista voi olla esimerkiksi kyselylomakkeen ja 

haastattelun yhdistäminen (Eskola & Suoranta 1998, s. 57). Tämä tutkimus tehtiin 

pääsääntöisesti käyttäen laadullisiin menetelmiin kuuluvaa puolistrukturoitua 

teemahaastattelua, kuitenkin haastattelussa on lomakehaastattelulle tyypillisiä osuuksia, joissa 

haastateltava arvio teorioissa esitettyjen tekijöiden esiintymistä. Näiden kartoittamiseen ei 

puolistrukturoituun haastatteluun kuuluvat avoimet kysymykset ole tehokas tapa vaan näiden 

kartoittamiseen on lomakkeen luominen tehokas ratkaisu. Tässä suhteessa tämä tutkimus 

edustaa MMR-periaatetta ja/tai menetelmätriangulaatiota termien merkityksen ja tieteen 

perinteestä riippuen. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus. Useissa 

menetelmäoppaissa suositellaan tapaustutkimusta, kun ́ Mitä-´, ́ Miten-´ ja ́ Miksi-´kysymykset 

ovat keskeisellä sijalla sekä tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin. Tutkittavasta aiheesta 

on tehty niukasti empiiristä tutkimusta sekä tutkimuskohteena on nykyisyydessä oleva elävästä 

elämästä oleva, ilmiö (Eriksson & Koistinen 2005, s. 4–5). Tapaustutkimuksen `tapaukselle´ 

on olemassa erilaisia kriteeristöjä. Yhden näkemyksen mukaan voidaan korostaa, että tapaus on 

rajattu systeemi, kuten yksilö, ryhmä tai ohjelma, joissa oleellista on, että tutkittavan tapauksen 

pystyy rajaamaan muusta kontekstista. Toisen määrityksen mukaan tapaus voi olla ilmiö tai 

ajallinen prosessi, jonka rajoja kontekstiin on vaikea määrittää. Vaikeammin määritettäviin 

kuuluu monimuotoiset toimijoiden väliset suhteet sekä erilaiset ilmiöt, kuten johtaminen. Eri 

kirjoittajat korostavat, että tutkittavan ´tapauksen´, oli niitä yksi tai useampi, on 

tapaustutkimuksen kriittisiä vaiheita. On oleellista muistaa, että tutkija itse määrittää tapauksen, 

ja perustelee, miksi tapa on hyödyllinen tai järkevä (Eriksson & Koistinen 2005, s. 5–6). 
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Tässä tutkimuksessa `tapaukseksi` määritetään kahden toimijan, maahantuonnin ja 

jälleenmyyjän, välillä tapahtuva yhteistyö ja toiminnot. Kummallakin osapuolella on 

tyypillisesti useita kumppanuuksia, koska maahantuojalla on jälleenmyyjäverkosto, ja 

vastaavasti monimerkkiympäristöissä jälleenmyyjät voivat toimia useiden maahantuojien 

kanssa. Tapaustutkimuksen ulkopuolelle jätetään muut kuin maahantuojien ja jälleenmyyjien 

väliset kumppanuudet, joita on voi olla esimerkiksi toimitusketjujen hallinnassa, 

koulutustoiminnassa, tuotekehityksessä tai tietojärjestelmissä, silloin kuin ne eivät vaikuta 

suoraan maahantuonnin ja jälleenmyyjän kumppanuuteen. Edellä kuvattu ́ tapaus’ rajaa aihetta, 

lisäksi todettakoon rajauksena, että tutkimuksessa keskitytään merkkiorganisaatioihin 

Suomessa erottelematta myyntiä ja jälkimarkkinointia. Vaikka tämän tutkimuksen fokus on 

maahantuojan ja jälleenmyyjän kahdenkeskisessä suhteessa käydään tutkimuksessa läpi myös 

kumppanuusportfoliota, koska myös kahdenkeskisen suhteen toimintaympäristöön tämä tarjoaa 

arvoa. Tätä tutkimusta voitaisiin tehdä myös kumppanuusportfoliotutkimuksena, jolloin 

tutkimuksen tarkastelun fokus siirtyisi yritystasolle.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu tutkimusta ohjaavasta metodologiasta, sekä 

siitä mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 17). Teoriaan voi 

suhtautua mahdollisuutena myös kaikkein empiirisimmässäkin tutkimuksessa. Sanotaan, että 

hyvä tutkimus lähtee teoriasta ja palaa siihen jälleen. Teoriasta johdetaan deduktiivisesti 

yksittäisiä ongelmia ja empirian avulla haetaan vastauksia kysymyksiin. Vastauksien 

perusteella palata alkuun, ja katsotaan, saiko teoria tukea. Jos vastaukset eivät tue teoriaa, niin 

sopii kysyä, oliko vika teoriassa, empiriassa vai molemmissa. (Eskola & Suoranta 1998, s.66). 

 

Tämän tutkimuksen aiheen teoriaviitekehyksenä toimivat luvut kaksi ja kolme. Joista luku 

kaksi keskittyy arvoketjuun ja sen moninaisiin ulottuvuuksiin sekä käydään myös läpi autoalaan 

liittyviä erityispiirteitä ja kilpailupoliittisia ulottuvuuksia. Luvussa kolme rakennetaan 

teoriaviitekehys kumppanuuteen, ja käydään läpi kumppanuuteen liittyvää terminologiaa, 

kumppanuuteen liittyviä motivaatiotekijöitä, sekä kumppanuuden elinkaari. Luvussa neljä 

rakennetaan teemahaastattelu. Luvussa viisi käydään läpi haastattelujen tulokset sekä 

kumppanuusstrategian viitekehys. Luvussa kuusi löytyvät johtopäätökset. Luku seitsemän on 

yhteenveto.  
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2 AUTOALAN KILPAILUKENTTÄ JA ARVOKETJU 

 

Suomen kielessä arvoketju -termi on ongelmainen. Edes tieteellisessä julkaisussa sillä ei yhtä 

selkeästi määritettyä merkitystä, kuten BSC-termin kanssa. Arki yhteyksissä arvoketjua 

saatetaankin käyttää toimitusketjun sijaan ilman varsinaista linkkiä sanan ’arvo’ merkitykseen. 

Esimerkiksi jälleenmyyjien etujärjestön nostaessa esiin huolen jälleenmyyjien oikeudesta 

autonvalmistajien autoista keräämiin tietoihin tilanteessa, jossa jälleenmyyjien rooli 

arvoketjussa on epäselvä (Suomen autolehti 6/16, s. 16), voidaankin pohtia, onko kyseessä 

huoli jälleenmyyjien paikasta arvoketjussa vai toimitusketjussa. Ollaanko huolissaan siitä, että 

pääseekö jälleenmyyjät tuottamaan arvoa asiakkailleen vai toimitusketjusta pois tippumisesta? 

Tieteellisimmissä yhteyksissä ’arvoketju’ -sanaa käytetään niin Porterin arvoketjussa (Porter 

1985), mutta myös Gereffin globaaleissa arvoketjuissa (Global Value Chain) GVC joka 

vanhemmissa tutkimuksissa vaihtuu termiin Globaali hyödykeketju (Global Commodity Chain) 

GCC (Bair 2005, s.154), josta on käytetty käännöstä arvoketju hyödykeketjun rinnalla. Voidaan 

arvailla toteajan tarkoittavan hyvin portermaista asiakasarvoa ja arvoketjun 

kustannusanalyysiä, kun autoalan strategiajohtaja totea autoalan arvoketjun jokaisen osan 

tuotannosta jälkimarkkinointiin olevan murroksessa, ja asiakaskokemuksen olevan tärkeä, sekä 

yksilöllisen asiakaskokemuksen tuottamisessa tekoälyn ja koneoppimisen olevan avaimia 

siihen (Kauppalehti 2019a). Termi arvoketju tarvitseekin operationalisointia. 

 

Eskola ja Suoranta (1998, s. 62) toteaa teoreettisen käsitteen ja operationaalisen vastineen 

täsmentämisessä olevan neljä vaihtoehtoa. Ne voivat olla tosiaan suppeampia tai laajempia, 

kohdata toisensa osittain tai olla merkitykseltään samat. Vilkka (2008, s. 36) kiteyttää 

määrällistä tutkimusta käsittelevässä kirjassa operationalisoinnin tarkoittavan teoreettisten 

käsitteiden ja teorian muuttamista arkikielen tasolle sekä mitattavaan muotoon. Eskola ja 

Suoranta (1998, s. 61–63) toteavat, ettei operationalisoinnista ole perinteisesti puhuttu 

laadullisen tutkimuksen yhteydessä johtuen joidenkin alalajien tutkimusperinteestä. Voidaan 

kuitenkin varauksin todeta laadullisen tutkimuksen myös noudattavan operationalismin 

logiikkaa, koska empiiristä aineistoa kerätessä tutkija joutuu pohtimaan tapaa, jolla kerää 

teoreettisista käsitteistä eli kääntämään luetun teorian haastateltavien arkikielelle. Tätä 

prosessia voidaan kutsua operationalisoinniksi. Arvoketju ei ole yksiulotteinen, joten 

seuraavaksi muodostetaan teoriaviitekehys arvoketjun taustasta ja sen erilaista ulottuvuuksista. 
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2.1 Porterin arvoketju 

 

Sakki määrittää arvoketjun eri yritysten muodostamaksi ketjuksi, jossa tuotteet jalostuvat 

vaiheittain alkutuotannosta valmiiksi hyödykkeiksi. Yrityksen oma arvoketju on osa laajempaa 

verkostoa, joka alkaa raaka-aineista ja päättyy asiakkaaseen. Arvoa tuotetaan koko verkostossa. 

Yrityksen sisällä se löytyy perättäisistä toiminnoista. (Sakki 2009, s. 14) Arvoketju -käsitteen 

tarkastelu voidaan aloittaa vaikka 1970-luvun strategia -tutkimuksen kehityksestä, jolloin 

konsulttitoimistot alkoivat kehittämään suunnittelumalleja, joilla Yhdysvalloissa suuriksi 

kasvaneet yritykset pystyisivät paremmin hallitsemaan liiketoimintayksikköjään. Malleilla 

haettiin vastauksia esimerkiksi siihen, mille toimialalle ja minkälaisella tuotteella kannattaa 

liiketoimintaa levittää, tai mikä olisi optimaalinen liiketoiminta-alueiden kokonaisuus ottaen 

huomioon nykyisen liiketoiminnan.  Eräs tunnettu tällainen malli oli Boston Consulting 

Groupin monialayrityksen yksiköiden analysointimalli. Toinen vastaava malli oli McKinsey & 

Co:n kehittämä General Electric -Matriisi. Mallit oli suunniteltu monialayritysten analysointiin, 

eikä suoraan sopineet pienempien yritysten käyttöön. Mallit olivat myös yksinkertaistuksia 

todellisuudesta, ja ne korostivat suhteellisen markkina-aseman ja kasvun merkitystä 

kassavirtaan ja liiketoiminta-alueiden houkuttavuustekijöinä. Michael E. Porter totesi vuonna 

1980 julkaisemassa ’Competitive Strategy’ –kirjassaan toimialan kilpailutilanteeseen, ja siten 

yrityksen kannattavuuteen vaikuttavan monen muunkin tekijän (Lehtonen 2008, s. 215–216). 

 

Michael E. Porter esitti mallin, jossa toimialan kannattavuus, ja siten myös sen houkuttavuus, 

määräytyvät suorien kilpailijoiden keskinäisen kilpailun, uusien alalle tulijoiden uhan, 

korvaavien tuotteiden uhan, asiakkaiden neuvotteluvoiman sekä alihankkijoiden ja muiden 

toimittajien neuvotteluvoiman mukaan (Lehtonen 2008, s. 217). Vuoden 1980 kirjassa Porter 

toteaa yrityksen kilpailuedun pohjautuvan arvoon, jonka tulisi olla suurempi kuin sen aikaan 

saamiseen tarvittavat kustannukset (Porter 1985, s. 15). Eli kilpailumielessä arvo on määrä, 

jonka asiakkaat ovat halukkaita maksamaan yrityksen tarjoamasta tuotteesta. Yritys on 

kannattava, jos sen valmistamien tuotteiden arvo ylittää valmistuskustannukset (Porter 1985, s. 

56).  

 

Yrityksen keskimääräistä paremman menestyksen takana on pitkällä aikavälillä pysyvä 

kilpailuetu, ja vaikka yrityksellä olisi kilpailijoihin nähden suuri joukko erilaisia hyviä ja 
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huonoja puolia, on kilpailuetua periaatteessa olemassa vain kahta tyyppiä eli joko kustannukset 

tai differointi (Porter 1985, s. 24). Kustannusjohtajuudessa tarjotaan samat edut kuin kilpailija, 

mutta edullisemmin. Differoinnissa taas tarjotaan etuja, joista asiakas on valmis maksamaan 

enemmän (Porter 1985, s. 15).   Vastaavasti jos pysyvää kilpailuetua ei ole, on keskimääräistä 

parempi taloudellinen menestyminen merkki siitä, että yritys pyrkii maksimoimaan tulonsa 

ennen tuotteesta tai alasta luopumista (Porter 1985, s. 24). 

 

Kun nämä kaksi kilpailuedun tyyppiä, eli kustannukset tai differointi, yhdistetään siihen 

toimintakenttään, jolla yritys pyrkii kilpailuetuaan käyttämään, saadaan kolme perusstrategiaa, 

joilla yritys pystyy saavuttamaan keskimääräistä paremman menestyksen. Nämä perusstrategiat 

ovat: kustannusjohtajuus, differointi tai keskittyminen.  Keskittymisstrategia jakautuu vielä 

kahteen eli kustannuspainotteiseen tai differointipainotteiseen keskittymisstrategiaan (Porter 

1985, s. 24–25). Porterin arvoketjumalli taas esiteltiin vuonna 1985 esitellyssä ’Competitive 

Advantage’ -kirjassa, joka toi malliin lisää dynamiikkaa tarkastelemalla yrityksen arvoketjua ja 

toimialan arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä, ja se oli askel toimialadynamiikan 

syvempään ymmärtämiseen (Lehtonen 2008, s. 218–219). Porterin arvoketjumallin aikoihin, 

80-luvun loppua lähestyttäessä, tiedostettiin paremmin, että toimialojen kehitys on vähäistä, ja 

ajoittaisista murroksista huolimatta historian ohjaamaa. Havaittiin myös, että teknologiat ja 

toimialarakenteet uudistuivat toimialan evoluution kautta (Lehtonen 2008, s. 219). 

 

Porterin (1985, s. 56) arvoketju, jonka arvoketjumalli löytyy kuvasta 1, kuvaa kokonaisarvoa, 

ja se koostuu arvotoiminnoista ja katteesta.  Arvotoiminnot ovat yrityksen suorittamia, 

fyysisesti ja teknisesti erillisiä toimintoja, joiden avulla yritys luo tuotteen, joka on ostajalle 

arvokas. Kate on kokonaisarvon ja arvoa kartuttavien toimintojen välinen erotus. Myös 

toimittajien ja jakelukanavien arvoketjuihin sisältyy kate, jonka ymmärtäminen on tärkeää, jotta 

ymmärretään yrityksen kustannusasema, koska nämä ovat osa asiakkaalle koituvia 

kokonaiskustannuksia. Arvotoiminnot (Porter 1985, s. 56) voidaan jakaa perustoimintoihin ja 

tukitoimintoihin. Perustoimintoja on tuotteen fyysiseen aikaansaamiseen, myyntiin, 

logistiikkaan ja huoltamiseen liittyvät toiminnot.  Tukitoiminnot tukevat perustoimintoja, ja 

muita tukitoimintoja, luovuttamalla ostettuja tuotantopanoksia, henkilöstöpanoksia ja muita 

koko yrityksen kattavia palveluita. Arvotoiminnot ovat kilpailuedun erillisiä rakennusaineita, 

joiden toimintokohtainen suoritustapa ja taloudellisuus määrittää yrityksen kustannukset 
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kilpailijoihin nähden, oli nämä sitten matalia tai korkeita. Arvotoimintojen suoritustapa 

määrittää myös vaikutuksen asiakkaiden tarpeisiin, ja vaikuttaa myös siten differaatioon. 

Kilpailijoiden arvoketjun vertailu paljastaa kilpailuedun (Porter 1985, s. 56–57). 

 
Kuva 1, Arvoketjumalli perustoimintoineen ja tukitoimintoineen (Porter 1985, s. 55). 

 

Arvoketjun analyysi on muistilista siitä, miten yrityksen monissa eri toiminnoissa 

työskentelevät henkilöt voivat tuottaa sitä lisäarvoa, joka saa asiakkaan hankkimaan kyseisen 

tuotteen tai palvelun. Porterin mallissa yritys saavuttaa kilpailuedun suorittamalla 

arvotoimintonsa pienemmin kustannuksin tai paremmin kuin kilpailijansa (Sakki 2009, s. 15–

16).  Wesumperuma et al. (2018, s. 427–428) kiteyttää arvoketjun olevan toimenpiteiden 

joukko, joita organisaatio suorittaa luodakseen arvoa asiakkailleen. Arvo organisaatiolle 

voidaan määrittää hinnan, katteen tai palvelun mukaan, mutta arvon määrittäminen kuluttajalle 

on monimutkaisempaa, koska se on riippuvaista tarpeiden tyydytyksestä. Nämä itsenäiset 

arvotoiminnot ovat kilpailuedun rakennuspalikoita, jotka liittyvät toisiinsa linkeillä.  

 

Porterin arvoketju on luonnollisesti saanut myös kritiikkiä, esimerkiksi Hinges (1993, s. 13) 

toteaa sen kirjoitetun eurooppalaisesta ja amerikkalaisesta näkemyksestä, mutta ei ota 

huomioon japanilaista toimintaympäristöä. Hinges (1993, s.13–14) antaa Porterin arvoketjulle 

tunnustusta siitä, että se painottaa materiaalin hallintaa arvonlisäyksen mekanismina sekä 

nostaa asiakkaan tärkeään rooliin arvoketjussa, mutta samalla antaa kritiikkiä kolmesta asiasta. 

Ensimmäiseksi yrityksen ensisijainen tavoite tulisi olla asiakastyytyväisyys voiton tavoittelun 

sijaan, ja Porterin malli keskittyy voittomarginaaliin eikä asiakastyytyväisyyteen. Toiseksi 

vaikka Porter myöntää integraation tärkeyden, arvoketju -malli esittää enemmänkin 

jakautuneen verkoston niin yrityksen sisäisesti tarkasteltuna kuin myös organisaatioiden välillä 

Yrityksen infrastruktuuri
Henkilöstöhallinta
Tuotekehitys
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kokonaistoimitusketjussa. Kolmanneksi Hingesin näkemyksen mukaan Porterin mallissa on 

vääriä toimintoja määritetty tärkeiksi niin perus- kuin tukitoiminnoissa.   

 

Hinges (1993, s. 14–15) tarjoaa näkemiinsä Porterin mallin ongelmiin ratkaisuksi integroitua 

materiaalien arvoputki -malliaan, joka ensivilkaisulla muistuttaa suuntaansa kääntänyttä 

Porterin arvoketju -mallia. Suunnan kääntö kuvaakin sitä, että asiakas lopulta päättää tuotteen 

arvon tai valmistusmäärän. Hingesin malli kuvaakin perinteisestä työntöohjauksesta asiakkaan 

hallinnoimaan imuohjaukseen siirtymistä. Tämä onkin Hingesin korjausehdotus ensimmäiseen 

kritiikkikohtaansa. Toiseen kritiikin kohtaan eli integraation puutteeseen on Hinges poistanut 

Porterin katkoviivat mallin sisältä, jotka kuvaavat yhtenäistä virtaa asiakkaasta 

raakamateriaaleihin, jolla on yksi yhteinen tarkoitus: asiakastyytyväisyys. Kolmanteen kritiikin 

kohtaan, eli vääriin valintoihin perus ja tukitoiminnoissa, on Hinges muokannut perus- ja 

tukitoimintojen sisältöä. Hingesin perustoimintoihin kuuluu markkinointitiimi, materiaalitiimi, 

suunnittelutiimi, laatutiimi, tuotekehitystiimi ja muotoilutiimi. Näiden perustoimintoihin 

kuulumista Hinges perustelee sillä, että näiden tulee olla jatkuvan menestyksen 

mahdollistamiseksi asiakkaan pulssilla. Tukitoimintoihin taas kuuluu kustannuspaikkalaskenta, 

henkilöstöhallinto, koulutus, TQM-laadunhallintamalli, tietohallinto ja voiton tekeminen, jotka 

pitää nähdä fasilitaattoreina perustoimintojen menestykselle. 

 

Hinges (1993, s. 16–18) antaa myös kritiikkiä Porterin viiden kilpailuvoiman mallille, todeten, 

ettei perusajatuksessa eli kilpailuun sopeutumisen tärkeydessä strategiaa muodostaessa ole 

korjattavaa, mutta toteaa, että Porterin näkemät kilpailijat ovat enemmänkin kilpailukyvyn 

lähteitä samalla tarjoten ratkaisuksi omaa 10- kumppanuusvoiman mallia. Mallia ei kuitenkaan 

tässä yhteydessä lähdetä käymään läpi koska se vie tarinan mielenkiintoisuudesta huolimatta 

kauemmas arvoketjusta. Porterin arvoketju edustaakin markkinapohjaista 

arvonmuodostusnäkemystä. (Porter 1980, 1985) Porterin viiden voiman mallin kaikki tekijät 

ovat ulkoisia, joten yrityksen kilpailukyky perustuu markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin 

pikemmin yrityksen sisäisiin tekijöihin. 

 

Markkinapohjaisen arvonmuodostuksen vahvoin haastaja on resurssipohjainen 

arvonmuodostus. Resurssipohjaisen arvonmuodostuksen terminologian taustalla on Birger 

Wernerfeltin artikkeli ”A Resource -based View of the Firm” vaikka asiaa liittyvää tutkimusta 
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oli tehty vuosikymmeniä tätä ennen. Wernerfelt (1984, s. 171) toteaa yrityksen tuotteiden ja 

resurssien olevan kolikon kaksi eri puolta. Monet tuotteet vaativat useita resursseja ja resurssit 

voivat tehdä useita eri tuotteita. Yrityksen toimeliaisuuden skaalauksella eri 

valmistuotemarkkinoille määritetään myös tarvittavat minimiresurssit ja vastaavasti yrityksen 

resurssit määrittämällä voidaan löytää yritykselle optimaalinen toimeliaisuus 

valmistuotemarkkinoilla. Barleyn (1991, s. 105–106) mukaan kaikki resurssit eivät ole pysyvän 

kilpailukyvyn lähteitä, vaan resurssin on oltava yrityksen toimintaympäristössä (1) arvokas, 

joka löytää mahdollisuuksia tai neutralisoi uhkia. (2) harvinainen nykyisiin ja potentiaalisiin 

tuleviin kilpailijoihin nähden. (3) ei suoraan kopiotavissa, (4) strategisesti korvaamaton.  

 

2.2 Hyödykeketjuista globaaleihin arvoketjuihin 

 

Arvoketjuja voidaan lähestyä myös hyödykeketjujen näkökulmasta. Hyödykeketju -termi 

johtaa Terence Hopkingsin ja Immanuel Wallensteinin vuoden 1977 artikkeliin, joka käsitteli 

maailmanjärjestelmäteorian tutkimusohjelmaa. He määrittivät termin tarkemmin 1986: 

”Valmistusprosessien ja työn verkoksi, joiden lopputuloksena on valmis hyödyke” (Bair 2005, 

s. 154–155). Globaali hyödykeketju -käsite viittaa Gary Gereffin konferenssissa esiteltyyn 

viitekehykseen, joka löytyi myös Gereffin ja Korzeniewiczin editoimana commodity chain and 

global capitalism -julkaisusta vuodelta 1994 (Bair 2005, s. 155). Hyödykeketjun suhteesta 

arvoketjuun tai tarkemmin portermaiseen arvonlisäketjuun antaa vastauksen Gereffin toteamus: 

”Meille kansainvälisen kaupan ja teollisuusjärjestöjen muuttuvan luonteen ymmärtämisen 

lähtökohta sisältää arvonlisäketjun käsitteen, jonka ovat kehittäneet sekä yritysten että eri 

maiden strategioihin globaalissa taloudessa perehtyneet liiketalouden tutkijat” (Bair 2005, s.  

163). 

 

Bair (2005, s. 163) on tutkinut sitä, onko termin vaihtuminen hyödykeketjusta arvoketjuun 

enemmän kuin nimikkeistöön liittyvä asia eli onko näiden käsitteillä eroa. Bair kertoo, että 

tutkimus voidaan määrittää kolmeen traditioon: hyödykeketjuun, GCC-globaaliin 

hyödykeketjuun ja GVC-globaaliin arvoketjuun (Bair 2005, s. 163). Näistä 

hyödykeketjututkimus huippu ajoittuu 1980-luvulle, GCC:n 90-luvulle ja GVC:n uudelle 

vuosituhannelle, vaikka kaikkien traditioiden tutkimus on jatkunut myös tämän jälkeen. (Bair 

2005, s. 164). Bairin (2005, s. 160) mukaan näillä kolmella on myös yhteys teoreettisella 
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perustallansa siten, että hyödykeketjun perusta on maailmanjärjestelmäteoria, GCC:n 

maailmanjärjestelmäteoria ja organisationaalinen sosiologia. GVC:n taas GCC ja 

kansainvälinen liiketoimintakirjallisuus. GCC:n tutkimuskohde on yrityksien välinen verkosto 

globaalissa teollisuudessa, kun taas GCC:n globaalin teollisuuden toimialakohtainen logiikka. 

Tutkimusta viitoittavia käsitteitä verratessa GCC:llä ne ovat teollisuusalan rakenne, ketjun 

jakautuminen valmistajan ja ostajan ohjaamiin hyödykeketjuihin sekä organisaationaalinen 

oppinimen ja teollisuuden rakenneuudistus. GVC:llä taas arvonlisäketjut, hallinnointimallit, 

transaktiokustannukset sekä teollisuuden rakenneuudistus ja maksut. 

 

Gereffin (1995, s. 113) GCC:llä on neljä päädimensiota: Tuotteiden, palvelujen ja resurssien 

lisäarvoketju, joka on yhteen kytkeytynyt asiaankuuluvien toimialojen välillä. Erikokoisista ja 

tyyppisistä yrityksistä koostuva tuotanto ja markkinointiverkosto maantieteellisesti 

hajautettuna kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Yritysten välinen auktoriteetti- ja 

valtasuhteiden hallintorakenne, joka määrittää kuinka taloudelliset, aineelliset ja 

henkilöresurssit jaetaan ja virtaavat ketjun sisällä. Toimintatapoihin vakiintunut viitekehys 

identifioimaan paikalliset, kansalliset sekä globaalit toimintatavat ja lainsäädännöt, joiden 

mukaan muokataan globalisaatioprosessia ketjun jokaisessa vaiheessa. (Gereffi 1995, s. 113) 

 

GCC:n hallinnointisysteemi on elintärkeä kansainvälisten tuotantojärjestelmien 

hallinnoinnissa.  Kaksi tyypillistä hallinnointijärjestelmää on noussut esiin, joita voidaan kutsua 

valmistajan ohjaamaksi ketjuksi ja ostajan ohjaamaksi ketjuksi. Valmistajan ohjaamalla GCC-

arvoketjulla viitataan teollisuuteen, joka on kansainvälinen tai laajasti integroitu, sekä käyttää 

keskeistä roolia tuotantojärjestelmän ohjauksessa. Alat ovat usein pääoma ja 

teknologiasidonnaisia. Autoteollisuus on klassinen esimerkki varmistajan ohjaamasta GCC 

arvoketjusta (Gereffi 1995, s. 115).  Kuvassa 2 on Gereffin kuvaama valmistaja ohjaama GCC 

arvoketju, johon ei ole piirretty loppuasiakasta. Gereffin kuva kuvaa auton GCC arvoketjua, 

eikä ota kantaa esimerkiksi jälkimarkkinointiin, jotka ovat tämän tutkimuksen osapuolille eli 

jälleenmyyjille ja maahantuonnille hyvin merkittävä osa liiketoimintaa. Se mitä kuva ei 

myöskään näytä, on verkoston laajuus autonvalmistajan alihankkijoissa. Gereffi (1995, s. 115) 

julkaisun aikoihin keskimääräisellä japanilaisella autonvalmistajalla oli 171 ensimmäisen 

tason, 4700 toisen tason ja 31600 kolmannen tason alihankkijaa. 
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Kuva 2 Valmistajan ohjaama Global Commodity Chain (Gereffi 1995, s. 114) 

 

Vastaavasti ostajavetoisia GCC-arvoketjuja on niillä teollisuudenaloilta, joissa suurilla 

vähittäiskauppiailla, tuotemerkkien markkinoijilla ja kauppayhtiöillä on keskeinen rooli 

hajautettujen tuotantoverkkojen perustamisessa useisiin vientiin erikoistuneisiin maihin, jotka 

sijaitsevat tyypillisesti kehittyvillä markkinoilla. Nämä ovat tyypillisiä työintensiivisissä 

kuluttajatuotteissa, kuten vaatteissa, urheiluvälineissä, leluissa ja kuluttaja elektroniikassa.  

Tälle on tyypillistä se, että ostaja ostaa valmiita tuotteita sen sijaan, että ostaisi komponentteja, 

joista valmistaisi tuotteita.  (Gereffi 1995, s. 116). 

 

2.3 Digitalisaatio ja verkostot arvoketjuissa 

 

Nopea digitalisaation kehitys on tuonut huomattavan muutoksen siihen, kuinka arvo tuotetaan 

tuotteiden toimituksissa ja palveluissa. Digitalisaatio-termi viittaa siihen, että digitaalista 

tekniikkaa käytetään liiketoimintamallien muutokseen, joka tarjoaa uutta liiketoiminnan 

tuottoa, sekä mahdollisuuksia arvon tuottamiseen. Se on siirtymää digitaaliseen liiketoimintaan 

(Saunila et al. 2017 s. 240).  Johtuen digitaalista arvolupausta toteuttavien digitaalisten 

tarjousten (Digital offers) aineettomasta luonteesta, arvon muodostaminen poikkeaa 

perinteisestä tuotteiden ja palveluiden tarjoamisesta. Tämä vaatii yrityksiltä uusia strategioita 

ja toimintatapoja varmistamaan, että yrityksen fokus on asiakkaissa eikä yrityksen sisäisissä 

prosesseissa. Ideaalitilanteessa digitaalinen palvelu on hyödyllistä sekä asiakkaalle, että 

palvelun tarjoajalle (Saunila et al. 2017 s. 240). 

 

Valmistaja 
Maahantuoja / 

Jakelija 
Jälleenmyyjä 

Kotimaiset ja ulkomaiset 

tytäryhtiöt sekä alihankkijat 
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Digitaalinen transformaatio on vaikuttanut myös Porterin arvoketjuun, ja voidaankin todeta 

tietojärjestelmien merkityksen yritykselle olevan enemmän kuin teknologian kehittymistä 

arvoketjun tukitoiminnoissa. Informaatiojärjestelmät tulee ymmärtää yrityksen 

perustoimintona päivittäisessä liiketoiminnassa, ja tärkeänä osana tuotteen tai palvelun jakelua. 

Tämä nostaminen yrityksen perustoimintoihin on vakuutus siitä, että se on erityinen ja kriittinen 

alue yritykselle, joka etsii aina oikeaa tasapainoa ihmisten, prosessien ja tekniikan välillä 

kilpailuetua etsiessään. Useat kirjoittajat analysoivatkin, että informaatiotekniikka yksin ja 

erillisenä elementtinä tarkasteltuna kärsii "tuottavuusparadoksista", mikä tarkoittaa, että ne 

eivät yksinään paranna liiketoiminnan tuottavuutta ja tuo esiin huonoa hallinnointia (Ribeiro 

2020, s. 293–294) Liiketoiminnan tarpeet ovat kompleksisia, eikä arvoketjun kumppani ole aina 

välttämättä edeltävä linkki tai toimiva liikekumppanuus, vaan on olemassa tilanteissa, joissa 

liikekumppani tulee löytää markkinoilta. Nykyään internet on pääfasilitaattori avaamaan ovia 

kasvaville digitaalisille markkinapaikoille (Wesumperuma 2018, s. 428).  

 

Tutkimusten mukaan asiakkaan arvon luomiseen vaikuttavien digitaalisten palvelujen 

ominaisuudet ovat: Itse tuote tai palvelu, sekä siihen liittyvä palveluprosessi ja asiakassuhde. 

Tarjottava tuote voi olla fyysinen tuote tai palvelu, kuten myös näiden yhdistelmä. 

Asiakasarvoon vaikuttavia asioita voi olla esimerkiksi helppo käyttöisyys, ulkoasu, tekniset 

toiminnot tai turvallisuus. Palveluprosessiin kuuluu esimerkiksi tuotetuki, joustavuus, 

vaivattomuus, lupausten täyttäminen ja annetun informaation laatu. Asiakassuhteeseen kuuluu 

tuottajan ja asiakkaan välisen suhteen piirteet, kuten yksilölliset vastaukset. aikaisemmat 

kokemukset, imago ja luottamus (Saunila et al. 2017 s. 244). 

 

Kehitys ICT -tekniikassa on tiedon jakamisen ja rahan siirron muodossa rikkonut raja-aitoja, ja 

mahdollistanut globaalin markkinan luomisen. Lopputuloksena ”paikallisen toimittajan” 

hinnoitteluetu on hävinnyt, ja pärjätäkseen liiketoiminnassa tarvitaan globaalisti 

kilpailukykyiset hinnat, tai tuotteet suunnataan niche -markkinoille samalla integroiden 

tehokkaasti arvoa tuottavat toiminnot transaktiokustannusten vähentämiseksi (Wesumperuma 

et al. 2018, s. 430). Digitalisaatio koskee myös autoalaa. Globalisaatio, digitalisaatio ja 

robotisaatio muovaavat myös autoalan pelikenttää. Kuluttajien asenteissa ja käyttäytymisessä 

tapahtuvat muutokset luovat uusia palvelutarpeita, koska kuluttajien tarpeet pirstaloituvat, 

liikkumistavat monipuolistuvat ja verkko sekä mobiiliasiointi yleistyy (Aalto EE 2018). 
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Digitalisaation muutosajureita on myös liitettävyysratkaisut, jotka kytkevät auton osaksi 

internettiä sekä liikenteenohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Varaosaliiketoiminnan mullistaa 3D 

-tulostus, verkko- ja mobiiliostaminen lisäävät läpinäkyvyyttä, automatisaatio sekä robotisaatio 

tekevät tuloaan. Puhelinsovellukset ja mobiilipalvelut tekevät puhelimesta ja autosta yhden 

kokonaisuuden, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia liikkumisen palveluita. Autoista 

lähetetään hyvin monenlaista dataa, ja kamppailua käydäänkin siitä kuka tämän datan omistaa. 

Autotehtaiden mielestä ajokäyttäytymiseen, huoltoon ja vikoihin liittyvä data kuuluu heille, kun 

taas jälleenmyyjäkenttä ja vakuutusyhtiöt haluavat auton omistajan päättävän mille osapuolille 

hän haluaa datansa jaettavan.  Keskustelun pohjana on se, että auton lähettämän datan pohjalta 

voidaan kehittää monipuolisia palveluita, kuten esimerkiksi ajokäyttäytymiseen perustuva 

vakuutustuote. Autoalalla pitää myös itsellä olla kyky hahmottaa ja kehittää uudenlaisia 

palveluita, koska jos ala ei sitä itse tee, niin kentän valtaa uudet pelurit. Alan johdon tulee 

miettiä, onko alalla riittävästi osaamista palveluiden kehittämiseen. Verkostot ja kumppanuudet 

ovat yksi ratkaisu osaamishaasteeseen. Tarvitaan kykyä löytää luotettavia 

yhteistyökumppaneita, joiden kanssa kehittää uusia palveluita ja ratkaisuja (Aalto EE 2018). 

 

2.4 Integraatio 

 

Integraation asteella tarkoitetaan sitä, missä määrin toiminnot tehdään yrityksen sisällä. Se on 

yksi arvoketjuun vaikuttavan kilpailukentän neljästä dimensiosta, joista muita on segmentti-, 

maantieteellinen- ja toimialakenttä. Kilpailukenttä voi vaikuttaa merkittävästi kilpailuetuun, 

koska se muovaa arvoketjun koostumusta ja taloudellista käyttäytymistä (Porter 1985, s. 73). 

Perinteisesti vertikaalisen integraation nähtiin koskevan vain perinteisiä fyysisiä tuotteita, 

mutta sitä voidaan soveltaa myös toimintoihin (Porter 1985, s. 75). Vertikaalisten sidosten 

hyödyntäminen ei edellytä vertikaalista integraatiota, mutta tämä saattaa helpottaa siitä 

johtuvien etujen saavuttamista (Porter 1985, s 76). Integraatio voidaan jakaa esimerkiksi 

vertikaalisiin ja horisontaalisiin integraatioihin. Vertikaalisessa integraatiossa yksittäinen yritys 

tuottaa vähintään kaksi vaihetta arvoketjusta (Samuelson & Nordhaus 2009, s. 665). 

Vertikaalinen integraatio määrittelee toimintojen jaon yrityksen ja sen hankkijoiden, 

jakelukanavien ja asiakkaiden välillä (Porter 1985, s. 75). Horisontaalisessa integraatiossa taas 

samaa arvoketjun vaihetta tuottavat yksiköt integroituvat (Samuelson & Nordhaus 2009, s.665). 
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Globaaleissa arvoketjuissa (GVC) vertikaalinen integraatio voidaan jakaa taaksepäin 

suuntautuvaan integraatioon eli integraatioon ylävirtaan, ja eteenpäin suuntautuvaan 

integraatioon eli integraatioon alavirtaan (Del Prete & Rungi 2020, s. 263). Taaksepäin 

suuntautuvassa integraatiossa eli VIB-tapauksessa ostava yritys integroituu toimittajaan eli 

kohti raaka-ainelähdettä, kun taas eteenpäin suuntautuvassa integraatiossa eli VIF-tapauksessa 

tuotannontekijöiden toimittaja integroituu johonkin ostajaan eli kohti loppuasiakasta (Del Prete 

& Rungi 2020, s. 264–265). Del Prete ja Rungi (2020, s. 264) haastavat tutkimuksessaan 

käsityksen, että vertikaaliset integraatiopäätökset ovat yksisuuntaisia ja binäärisiä eli yritykset 

menevät joko alavirtaan tai ylävirtaan, mutta ei kumpaankin suuntaan samanaikaisesti, ja vain 

yksi toimittaja tarvitaan ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Vertikaalisella integraatiolla on etuja ja haittoja, jotka tulee ottaa huomioon integraatiopäätöstä 

tehtäessä, ja jotka ovat riippuvaisia toimialasta (Porter 1980, s. 302). Porter (1980, s. 9) toteaa 

sen toimivan suuruuden ekonomiana markkinoille tulon esteenä, jossa tulokkaan tulee 

integroitua tai kohdata kustannushaitta. Tilanteessa, jossa ostajalla on mahdollisuus alavirran 

vertikaali-integraatioon, lisää tämä ostajan hintaneuvotteluvoimaa (Porter 1980, s. 25). 

Nousevilla markkinoilla integraatiolla voidaan kasvattaa markkinan kokoa ja teknistä 

kehittyneisyyttä (Porter 1980, s. 232). Yleisesti taloudellisuutta saavutetaan yhdistetyistä 

toiminnoista, sisäisestä valvonnasta ja koordinoinnista, tiedon käsittelystä, 

transaktiokustannuksista ja stabiileista kumppanuuksista (Porter 1980, s. 303–304). Toisaalta 

integraatio alavirtaan voi toisaalta aiheuttaa painetta ylikasvattaa kapasiteettiä, koska yritykset 

puolustavat kykyään toimittaa (Porter 1980, s. 331) tai se voi nostaa kynnystä lopettaa 

tuottamaton ketjun osa laskevilla markkinoilla (Porter 1980, s. 262) sekä vähentää kumppanien 

vaihtamisen joustavuutta (Porter 1980, s. 310). Vertikaalinen integraatio nostaa kiinteiden 

kustannusten osuutta kustannuksissa (Porter 1980, s. 309) ja aiheuttaa 

pääomainvestointivaatimuksia (Porter 1980, s. 311). 

 

2.5 Ryhmäpoikkeus autoalalla 

 

Autokauppaa ja autoihin liittyvää jälkimarkkinointia eli yleisimmin varaosakauppaa sekä 

huolto ja korjaustoimintaa, ei voi kattavasti ymmärtää ilman ryhmäpoikkeusasetusten 
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ymmärtämistä.  Suomessa yleisessä keskustelussa ryhmäpoikkeusasetus liitetään autoalaan, ja 

sen näkyvin ja keskustelluin muoto kuluttajalle on mahdollisuus valita valmistajasta 

riippumaton huoltopiste, kunhan valmistajan huolto-ohjeita noudatetaan ja materiaalit täyttävät 

valmistajan tekniset määritteet (Tekniikan Maailma 2016), jolloin takuuvastuu pysyy voimassa 

(AUT 2014).   

 

Ryhmäpoikkeus ei ole pelkästään autoalaan liittyvä asia, vaan ryhmäpoikkeuteen saattaa 

törmätä esimerkiksi valtion tukijärjestelmissä (TEM 2021a) paikallisten lentoasemien 

investointituissa kuin myös kulttuurin edistämiseen suunnatuissa tuissa. Valtion tukien osalta 

käytännön perustana on Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus SEUT, 107 artikla 1 

(TEM 2021b), jonka perusteella valtion tuet yritystoiminnalle on lähtökohtaisesti kiellettyjä, 

koska tämä voi antaa tukea saavalle yritykselle valikoivaa taloudellista etua, joka vääristää 

markkinoita. Julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sisämarkkinoille sallittuja, jos 

ne edistävät yleistä taloudellista kehitystä ja SEUT-sopimukseen kirjattuja tavoitteita. 

Yrityspuolella, siten myös autoalalla, ryhmäpoikkeusasetusten ymmärtämiseen tarvitsee 

tutustua kilpailusääntöjen perustaan, joilla ryhmäpoikkeudella annetaan siis tietyissä tilanteissa 

poikkeus. EY:n perustamissopimukseen sisältyy kilpailusäännöt, joilla kielletään kartelli -

tyyppiset kilpailua rajoittavat sopimukset 81 artiklalla ja määräävän markkina-aseman väärin 

käyttö 82 artiklalla (KKV 2015). EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa sovelletaan 

sopimuksiin, jotka saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, ja jotka haittaavat, 

rajoittavat tai vääristävät kilpailua. Ensimmäinen ehto 81 artiklan soveltamiselle on se, että 

sopimukset saattavat vaikuttaa tuntuvasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kun ensimmäinen 

ehto täyttyy, 81 artiklan 1 kohdassa kielletään sopimukset, jotka rajoittavat tai vääristävät 

kilpailua tuntuvasti. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklasta 81 tuli vuonna 2009 

SEUT -sopimuksen eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla (EU Lex 

2010a), ja vastaavasti artikla 81 oli aikaisemmin Rooman sopimuksen artikla 85 (EU Lex S 

2019a).  

 

Kaikki toimitus- ja jakelusopimuksiin liittyvät rajoitukset eivät kuitenkaan ole kilpailulain 

vastaisia, ja esimerkiksi tapauksessa, jossa rajoitusten sopimuksiin tuottamat tehokkuusedut 

ovat merkittävämpiä kuin sopimuksen kilpailua rajoittavat vaikutukset, ne on sallittuja. 

Yritysten tehtävänä on arvioida sopimusjärjestelyjen lainmukaisuus (KKV 2019). Neuvoston 
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asetus (EY) N:o 1/2003 lakkautti vuonna 1962 luodun järjestelmän, jonka mukaan yritysten 

välisistä sopimuksista oli ilmoitettava komissiolle, koska järjestelmä oli raskas ja yritykset 

tunsivat jo kilpailusäännöt (KKV 2015; EU Lex A 2003) Ennen ryhmäpoikkeusasetuksia 

kilpailunrajoitukset tutkittiin yksittäistapauksiaan, josta aiheutui paljon työtä ja byrokratiaa 

tutkittaessa aiheuttaako sopimus kilpailulle haitta vai hyötyä. Ryhmäpoikkeuksella lyötiin 

monta kärpästä yhdellä iskulla, jolloin ei jokaista sopimusta tarvinnut arvioida erikseen 

viranomaisten toimesta. (Tekniikan Maailma 2016) 

 

SEUT 101 kieltää laajasti yritysten kilpailua vääristävän yhteistyön. Kilpailunrajoitukset 

voidaan jakaa horisontaalisiin ja vertikaalisiin.  Horisontaalisella kilpailunrajoituksella 

tarkoitetaan esimerkiksi yritysten välistä kartellia, jonka muotoja on sopimukset hinnoista, 

tuotantomääristä tai markkinoiden jakamisesta. (KKV 2018) Tässä on huomioitava, että 

yhteistyö katsotaan ”luonteeltaan horisontaaliseksi”, jos sopimus tai yhdenmukaistettu 

menettelytapa tehdään todellisten tai mahdollisten kilpailijoiden välille (EU Lex S 2020b). 

Yhdenmukaistetut menettelytavat -termillä tarkoitetaan menettelytapoja, jotka ovat kilpailun 

vastaisia, riippumatta siitä, onko osapuolten välillä tehty muodollinen sopimus vai ei. Ne voivat 

johtua joko suorasta tai välillisestä kontaktista sellaisten yritysten välillä, joiden tarkoitus on, 

joko vaikuttaa markkinoiden toimintaan tai paljastaa aiottua tulevaa käyttäytymistä 

kilpailijoille (EU Lex S 2019a). 

 

Vertikaalissa kilpailunrajoituksessa SEUT 101 vaikuttaa taas vertikaalisten jakelusopimusten 

kilpailurajoituksiin (KKV 2018). Vertikaaliset sopimukset-termillä tarkoitetaan toimitusketjun 

eri tasoilla toimivien yritysten välisiä sopimuksia, esimerkiksi kun yritys toimittaa toisen 

yrityksen tuotantomateriaalit (EU Lex S 2019a). Tutkimuksen aiheeseen ja autoalaan liittyen 

maahantuojan ja jälleenmyyjän välinen sopimus on vertikaalinen sopimus. Vertikaalinen 

sopimus katsotaan lainmukaiseksi tilanteessa, jossa toimittajalla ja ostajalla on vain rajoitetusti 

markkinavoimaa, alle 30 % (EU Lex S 2020a), eikä sopimus sisällä vakavimpia 

kilpailunrajoituksia. Tällainen sopimus kuuluu Laajuisen ryhmäpoikkeuksen piiriin (KKV 

2019). Vakavimpia kilpailunrajoituksia luetellaan viisi: (1) Vähimmäismyyntihinnan tai 

ylipäätään myyntihinnan määrääminen. (2) Markkinoiden jakaminen alueen tai asiakasryhmän 

mukaan. (3) Vaikka valikoidut jakelijat eivät saa myydä valtuuttamattomille jakelijoille niin 

loppukäyttäjiä ei voida rajoittaa.  (4) Valikoitujen jakelijoiden tulee saada myydä tai ostaa 
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sopimustuotteita muilta valikoiduilta jakelijoilta. (5) Varaosien valmistajan ja niitä tuotteissaan 

käyttävän ostajan sopimus ei saa rajoittaa varaosien myyntiä loppukäyttäjälle, riippumattomalle 

korjaamolle tai palveluntarjoajalle (EU Lex S 2020a). 

 

2.5.1 1400/2002 Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeus 

 

Vaikka vuonna 2002 voimaan tullut ryhmäpoikkeusasetus 1400/2002 ei enää ole voimassa, on 

sen ymmärtäminen perusteltua, koska se on eräitä voimakkaimmin autoalaan vaikuttaneita 

asioita 2000- luvulla. Ennen vuotta 2002 autonvalmistajat pystyivät valitsemaan 

ryhmäpoikkeusasetuksen turvin maahantuojansa ja jakamaan piirimyyjille alueelliset 

monopolit. (Tekniikan Maailma 2016) Autoalan kilpailuongelmien korjaamiseksi Euroopan 

komissio antoi komissioasetuksen (1400/2002), jolla määritettiin EY:n perustamissopimuksen 

81 Artiklan kohdan 3 soveltamisesta vertikaalissa sopimuksissa ja yhdenmukaistetuissa 

menettelytavoissa moottoriajoneuvoalalla. Uuden asetuksen tavoitteena oli lisätä kilpailua ja 

tuoda kuluttajille hyötyä. Se tuki uusia jälleenmyyntimenetelmiä, kuten internetmyyntiä ja 

monimerkkiliikkeiden myyntiä kasvattaen kilpailua ja helpottaen rajat ylittäviä ostoja. Auton 

omistajille se mahdollisti vapaamman valinnan siitä, missä huollot ja korjaukset suoritettiin, 

sekä mahdollisti vapaamman varaosien valinnan (EU Lex A 2002). 

 

Ryhmäpoikkeusasetus aiheutti myös muita muutoksia. Merkkiorganisaatioille tuli 

tiedonjakovelvoite riippumattomille korjaamoille (Suomen autolehti 8/2020 s. 26; AUT 2014), 

joka sisältää teknisten tietojen, diagnosointi- ja testausvälineiden, varaosien ja koulutusten 

saatavuuden kaikille halukkaille maksua vastaan. Teknisten laitteiden hankinta ja päivitys, sekä 

mekaanikkojen koulutus (AUT 2014). Ryhmäpoikkeusasetus (1400/2002) mahdollisti 

merkkikorjaamon perustamisen kaikille standardit täyttäneille toimijoille (Turun Sanomat 

2004). Myynnin ja jälkimarkkinoinnin kattanut ryhmäpoikkeus 1400/2002 (Autolehti 9/2015, 

s. 22)    sääti autonvalmistajien ja jälleenmyyjien suhdetta vuoteen 2010, jonka umpeuduttua 

jälkimarkkinointi jatkoi oman ryhmäpoikkeusasetuksen (461/2010) piirissä, kun taas 

automyynnin osalta alakohtainen ryhmäpoikkeusasetus kuopattiin siirtymäajan jälkeen ja 

siirryttiin yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (330/2010) piiriin (Autolehti 6/2013, s. 26) 
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2.5.2 330/2010 Yleinen ryhmäpoikkeusasetus 

 

Uusien autojen myynti siirtyi siirtymäjakson päätyttyä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 

(330/2010) piiriin 1.6.2013. Tämän tulkittiin antavan autonvalmistajille enemmän 

mahdollisuuksia vaikuttaa jälleenmyyjäverkoston asioihin (Autolehti 6/2013, s. 26). Uusitusta 

asetuksesta poistui edellisessä asetuksessa olleita kohtia, ja etujärjestöt ovat tuoneet selkeästi 

esille kolme oleellista heikennystä jälleenmyyjän näkökannasta, joita on liiketoiminnan 

myynnin mahdollisuus tuotemerkin sisällä, monimerkkimyynnin aikaisempaa helpompi 

rajoittaminen ja investointisuoja edustuksen päättyessä (Autolehti 6/2013, s. 26, Autolehti 

9/2015, s. 22–23). Liiketoiminnan myynnin mahdollisuus on voinut tulla kyseeseen 

esimerkiksi, jos yritys on halunnut lopettaa toimintansa. monimerkkimyynti, ja sen mukana 

tuleva myyntivolyymi, on tietyissä tapauksissa jälleenmyyjille välttämätöntä, jotta 

liiketoiminnasta saadaan kannattavaa. Automyynnin ryhmäpoikkeuksen umpeuduttua 

valmistajilla on ollut mahdollisuus viedä merkkien erillisyys pitkälle, ja monelle 

autonvalmistajalle monimerkkimyynti on ollut vaikea hyväksyä. Autokaupan etujärjestys 

toteaa merkkiedustuksen saamisen edellytyksenä olevan valmistajan standardien täyttämistä 

tilojen, koulutusten ja laitteiden suhteen, jotka vaativat isoja investointeja. Sen vuoksi 

tilanteessa, jossa edustuksen päättyminen tehdään valmistajan tahdosta, investointisuojaa 

kaivattaisiin (Autolehti 9/2015 s. 22–23) 

 

Edellä mainitut automyynnin kokemukset siirtymisestä omasta yleiseen 

ryhmäpoikkeusasetukseen liittyvät valikoivaan jakelujärjestelmään, joten seuraavaksi käydään 

läpi, mitä tällä tarkoitetaan 330/2010 ryhmäpoikkeusasetuksessa. Valikoivaa jakelua, jota 

voidaan kutsua myös selektiiviseksi jakeluksi, koskevat sopimukset rajoittavat yhtäältä 

valtuutettujen lukumäärää ja toisaalta jälleenmyyntimahdollisuuksia. Jälleenmyyjien 

valintaperusteina käytetään ensisijaisesti hyödykkeen ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä.  

Valikoivaan jakeluun ei liity aktiivisen myynnin rajoittamista tiettyyn maantieteelliseen 

alueeseen, vaan rajoitukset kohdistuvat valtuuttamattomiin jakelijoihin, jolloin ostajina on 

valtuutetut jälleenmyyjät ja loppuasiakkaat. Valikoivaa jakelua käytetään lähes aina, kun 

lopputuotteet ovat merkkituotteita (Euroopan komissio 2010, s. 36). 
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Puhtaasti laadullinen valikoivan jakelun ja määrällisen jakelun välille tehdään 

kilpailunvastaisia vaikutuksia artiklan 101 1 kohdan arvioitaessa ero, koska puhtaasti 

laadullisesti valikoivan jakelun katsotaan jäävän tämän ulkopuolelle, kunhan seuraavat kolme 

edellytystä täyttyy: (1) Hyödykkeen on edellytettävä valikoivaa jakelujärjestelmää siten, että 

hyödykkeen ominaisuuksien vuoksi järjestelmä on oikeutettu hyödykkeen laadun 

turvaamiseksi ja sen oikean käytön varmistamiseksi, (2) Jälleenmyyjät on valittava käyttäen 

laadullisia objektiivisia kriteerejä, jotka koskevat samalla tavalla kaikkia mahdollisia 

jälleenmyyjiä, jotka asetetaan kaikkien mahdollisten jälleenmyyjien saataville, ja joita ei 

sovelleta syrjivällä tavalla., (3) Perusteiden avulla  ei saa asettaa ankarampia vaatimuksia kuin 

on välttämätöntä. Määrällinen valikoiva jakelu tuo valintaan lisäperusteita, jotka rajoittavat 

suorempaa jälleenmyyjien lukumäärää esimerkiksi edellyttämällä tiettyä vähimmäis- tai 

enimmäismyyntimäärää tai määräämällä jälleenmyyjien lukumäärää (Euroopan komissio 2010, 

s. 36). 

 

2.5.3 Ryhmäpoikkeusasetus moottoriajoneuvoalalla (461/2010) 

 

1400/2002 jälkeisen ajan arviot moottoriajoneuvoalan kilpailuoikeudellisesta kehityksestä 

osoittivat, että moottoriajoneuvojen jakelusopimukset eli autojen myynti olisi erotettava 

korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoamisesta sekä varaosien jakelua koskevista sopimuksista (EU 

Lex 2010a). Komission asetus (EU) 469/2010 käsittelee SEUT artiklan 101 3 kohdan 

soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 

moottoriajoneuvoalla. (EU Lex 2010a) Kilpailun lisäämiseksi korjaus ja huoltopalvelun 

markkinoilla, uudet säännöt paransivat korjauksiin tarvittavien teknistentietojen saatavuutta ja 

helpottivat vaihtoehtoisten varaosien käyttöä. Euroopan komissio toteaa 

soveltamisohjeistukseen liittyvässä takuusitoumuksessa, että laadullisiin valikoiviin 

jakelusopimuksiin voidaan soveltaa EU:n kilpailusääntöjen mukaista poikkeusta, jos 

valmistajan takuunehtona ei ole se, että loppukäyttäjä velvoitetaan käyttämään takuunpiiriin 

kuulumattomissa huolto- ja korjaustöissä valmistajan valtuuttamaa korjaamoa tai valmistajan 

tuotemerkillä varustettuja varaosia. (Euroopan komissio 2012). Yleisesti 

ryhmäpoikkeusasetusten kehittyminen on tuonut alalle korjaamokapasiteettiä, Korjaamon 

kapasiteetin käyttöaste on kuitenkin sidoksissa uusien autojen myyntiin, jolloin korjaamon 

kannattavuus ei ole ollut yhtä varmaa kuin aikaisemmin, ja uusien autojen myynnin 
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pieneneminen lisää korjaamon ylikapasiteettia.  Autoalalla on ollut liiankin ruusuinen kuva 

korjaamotoiminnasta, jossa on ajateltu sitä automyyntiä kannattavampana toimintana, joka on 

houkutellut alalle uusia toimijoita (Suomen autolehti 7/2013 s. 9). Ryhmäpoikkeusasetus 

461/2010 on voimassa 31.5.2023 asti (KKV 2011) 

 

2.6 Autoalan arvoketju ja ominaispiirteet 

 

Suomen autoala työllistää 45000 henkilöä ja autoalle läheinen liikenneklusteri 120000 henkeä.  

Alan tärkeyttä korostaa se, että ala työllistää myös taantuvilla paikkakunnilla (Autontuojat 

2020a). Perinteisiä, jo vuosikymmeniä, asiakkaille myytyjä tuotteita on uusien ja käytettyjen 

autojen myynti. Lisävarusteiden ja varaosien myynti sekä huoltokorjaamoiden työmyynti. 

Lisämyyntiä on haettu laajentamalla tarjontaa katsastus- ja rengaspalveluiden suuntaa. Kun taas 

viime vuosien uutuustuotteita (Veho 2018) on ollut erilaiset sähköiset asiakkaan ostettavissa 

olevat palvelut, sekä auton omistamiselle ja perinteiselle rahoitukselle vaihtoehtoiset tuotteet, 

joita on esimerkiksi yksityisleasing ja takaisinostosopimukset. 

 

Autokaupan vakiintuneet toimijat ovat antavat uusille toimijoille tilaa rakentaa menestyvää 

liiketoimintaa autoalalla, joista esimerkkinä mainittakoon internetissä aktiivisesti toimivat 

ulkomailta käytettyjä autoja tuovat toimijat. Markkinoilla autokaupan perinteiset 

toimitapamallit ovat iskostuneet syvälle, joka on mahdollistanut perinteisten toimintamallien 

toimivuuden. Tiedon määrän lisääntyminen on tasapäistänyt markkinoita, ja uniikkia tietoa, 

jolla luoda kilpailuetua, on entistä harvemmin.  Nykyinen kehitys on johtamassa siihen, että 

välikädet karsiutuvat markkinoilta elleivät nämä tuota todellista lisäarvoa arvoketjulle. Jos 

asiakkaiden arvostuksia ei ymmärrä, voi olla, että ei huomaa jotain keskeistä murrosta 

toimialalla. (Suomen autolehti 10/2014 s. 20)   

 

2.6.1 Autokauppa ja vaihtoautokauppa 

 

Autoalan markkinat elävät jakeluteitä uudistavaa murrosta. Kannattavuuden heikkenemisestä 

huolimatta jälleenmyyjiltä on vaadittu isoja investointeja, jotta asiakkaiden vaatimuksiin on 

pystytty vastaamaan. Samaan aikaan autonvalmistajat valmistautuvat tuleviin markkinoihin 

kehittäen muun muassa uudenlasia liikkumispalveluita, jossa kumppanit on haettu perinteisen 
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jakelutien ulkopuolelta. Eurooppalaisten jälleenmyyjien etujärjestö CECRA on nostanut huolen 

jälleenmyyjien oikeudesta autonvalmistajien järjestelmiin verkottuneiden ajoneuvojen 

keräämän tiedon käyttöoikeuksista tilanteessa, jossa jälleenmyyjien rooli arvoketjussa on 

epäselvä.  Asiakastieto on digitaalisen maailman rahaa, joka tarjoaa jälleenmyyjille 

mahdollisuuden kehittää kestäviä asiakassuhteita tilanteessa, joissa perinteisten myyntitilojen 

rooli pienenee (Suomen autolehti 6/16, s. 16). Etäkaupasta huolimatta, kivijalkakaupalla on 

edelleen oma merkityksensä. Fyysinen läsnäolo paikkakunnalla antaa paremman 

mahdollisuuden toimia alueella ja luoda kontakteja asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Myyntituotteet 

ovat konkreettisesti asiakkaiden nähtävillä ja koeajettavissa (Suomen autolehti 3/2021, s. 8–9). 

 

Vaihtoautokaupassa trendi on ollut keskittyä. Alalle on tullut isoja vaihtoautoketjuja, jotka ovat 

levittäytyneet pitkin Suomea. Myös merkkiliikkeet ovat kehittäneet ratkaisuja 

vaihtoautotoiminnan laajentamiseksi (Suomen autolehti 2/2020, s. 10). Esimerkiksi merkkiliike 

on saattanut ostaa osuuden kasvavasta vaihtoautoketjusta, jonka kanssa on aikaisemmin tehnyt 

yhteistyötä. Yritysjärjestelyssä merkkiliike tarjoaa osaamista ja kokemusta yritystoiminnan 

pitkäjänteisestä kehittämisestä sekä vakavaraisuutta, kun taas vaihtoautoketju tarjoaa 

ennakkoluulottoman otteen vaihtoautokauppaan ja valmiita toimipisteitä. Synergiahyötyjä 

haetaan taloushallinnosta, it-asioista ja markkinoinnista pitäen kuitenkin liikkeiden erilaiset 

brändit erillään. Selkeänä tavoitteena on kasvaa edelleen. Strategiassa korostuu 

asiakaslähtöinen palvelu, tehokas vaihtoautoprosessi ja digitalisuuden hyödyntäminen.   

(Suomen autolehti 2/2020, s. 10) 

 

Toisena näkökulman vaihtoautokauppaan antaa maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittava 

ketju, joka suurella paikkakunnalla keskittää vaihtoautotoiminnan kolmesta uusia myyvästä 

liikkeestä yhteen suureen vaihtoautoyksikköön. Motiivina oli vaihtoautokauppaan 

panostaminen, jossa uuteen liikkeeseen saadaan leveämpi vaihtoautotarjonta, mahdollistaen 

edullisempien autojen myyntiin oton. Puolet autoista tulee ympärillä olevasta kolmesta uusien 

autojen liikkeestä vaihtoautona, jotka ovat tyypillisesti 3–4-vuotta vanhoja. Muita hankinta 

kansavia on leasing -yhtiöt, yksityiset ja tuontiautot. Myös käytettyjen autojen kaupassa 

vaihtoautoina tulevista jää itselle myyntiin. (Suomen autolehti 2/2020, s.16) 

 



32 

 

 

 

2.6.2 Huolto ja korjaustoiminta  

 

Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus 461/2010 moottoriajoneuvoalalla (EU 

Lex 2010a) jakaa huolto ja korjaustoiminnan valmistajan valtuuttamiin ja valmistajasta 

riippumattomiin toimijoihin. Näistä voidaan käyttää yleiskielessä termejä merkkihuolto ja 

monimerkkihuolto. On vahva yleistys niputtaa tuhansien korjaamojen kilpailuedut kahtia, 

mutta jos näin tehdään niin merkkihuolto edustaa kilpailuedultaan (Porter 1980) differointia ja 

monimerkkihuolto taas kustannusjohtajuutta. Merkkihuolloissa käy nuorempaa 

ajoneuvokantaa, mutta kilpailua käydään myös iäkkäimmistä kannasta monimerkkihuoltoja 

vastaan. Keskisuomalainen merkkikorjaamo kertoo, että suurin osa asiakkaista ajaa alle 7-

vuotialla kalustolla. Keski-iän ylittänyt kalusto on kuitenkin tärkeä kohderyhmä, joille 

suunnataan räätälöityjä palveluita ja palvelukokonaisuuksia. Kilpailuetua pyritään tuottamaan 

merkkituntemuksella. Öljynvaihto, kausihuolto ja katsastuspalvelut ovat tuotteita, joilla 

asiakkaaksi tavoitellaan auton omistajia, jotka eivät enää aktiivisesti käytä merkkihuollon 

palveluksia (Suomen autolehti 3/2021, s. 16–17) Asiakkaille merkkihuollon vaihtoehtona 

autonvalmistajista riippumattomat monimerkkihuollot.  

 

Monimerkkihuoltoihin on myös laajentaneet autonvalmistajien kanssa yhteistyötä tekevät 

ketjut, jotka perinteisesti ovat keskittyivät merkkihuoltotoimintaan, joita houkutellaan 

aktiivisesti markkinoinnissa (Suomen autolehti 6/2013, s. 70). Monimerkkihuoltoa 

autonvalmistajan tukeman merkkiorganisaation yhteydessä saatetaan myös perustella 

asiakasbonuksilla (Suomen autolehti 2/2021, s. 45).  Tämän yhteydessä todetaan merkkihuollon 

ja monimerkkihuollon hintatason olevan saman eli tässä yhteydessä monimerkkihuolto ei 

perustu kustannusjohtajuuteen, vaan asiakasarvo tuotetaan muita kautta. Monimerkki huolto 

saattaa myös erikoistua tiettyihin merkkeihin. Tämä voi johtaa siihen, että 

monimerkkiympäristön asentajat hakeutuvat, ryhmäpoikkeusasetuksen mahdollistamana, 

merkkipuolen koulutuksiin ja suorittavat jopa merkkiorganisaation vaatiman valmistajan 

virallisen koulutus tason. Tässä tapauksessa merkkihuollon statuksen hankinta voi olla vakavan 

harkinnan alla, mutta esteenä voi olla korjaamon toiminnan näkökulmasta ei-tuotannolliset 

investoinnit tiloihin ja sisustukseen. (Suomen autolehti 3/2021, s. 40–44) 
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2.6.3 Sähköautot ja korjaamot 

 

Täyssähköautojen määrä yli tuplaantui vuoden 2020 aikana. Rekisterissä oli vuoden 2020 

lopulla 9959 täyssähköautoa, josta kasvua edeltävään vuoteen oli 106 prosenttia (SVT  2021). 

Sähköautokannan lisääntyminen vaikuttaa tekniikan osaamistarpeen lisääntymisenä, mutta sillä 

on myös vaikutus korjaamotalouteen. Sähköautojen polttomoottoriautoja vähäisempi 

huollontarve tulee vaikuttamaan korjaamoiden liikevaihtoon, katteisiin kuin tulokseenkin 

(Suomen autolehti 9/2020 s. 45).  Täyssähköauton huoltamisessa suurin ero perinteisiin nähden 

on moottoriöljynvaihdon puuttuminen, joka näkyy korjaamoille hyväkatteisen öljyn myynnin 

puuttumisena, ja kuluttajille taas sähköauton edullisempana huoltohintana (Perhoniemi 2020, 

s. 20) On laskettu. että kuuden vuoden ajan jaksolla tarkasteltuna täyssähköauton 

huoltokustannukset ovat 25–43 % vastaavista polttomoottoriauton huoltokustannuksista. 

Korjaamotalouden kannalta huomattavaa on huoltojen ja ylläpitokorjauksien varaosamyynti 

suhteessa työmyyntiin, joka on sähköautoilla 41 % kun taas perinteisellä polttomoottoriautolla 

varaosien myynti on 121 % suhteessa korjaamotyömyyntiin (Perhoniemi 2020, s. 23). 

 

2.6.4 Jakamistalous 

 

Yhteiskäyttöautot ovat isoissa kaupungeissa osoittautuneet lupaavaksi tavaksi tehostaa auton 

käyttöä.  Se on osa hyödykkeiden käytön ilman omistamista mahdollistavaa, jakamistalous 

trendiä. Vaikka B2C (Business-to-Consumer) ja P2P (Peer-to-Peer) mallilla toimivia palveluita 

on ollut käytössä aikaisemmin, on älypuhelinten ja internet sovellusalustojen tuoma etu 

mahdollistanut erinomaisten autojen jakopalveluiden kasvun. Edistyneimmäksi B2C -mallilla 

toimivaksi muodoksi on nousut alueeseen sitomattomat yhteiskäyttöautot (Free Floating car 

sharing). (Schmidt 2020, s. 1) Saksan ajoneuvomarkkinoilla ja saksalaisissa kaupungeissa 

tehdyssä tutkimuksessa havaittiin yhteiskäyttöautoilla olevan noin 1,5 % vähentävä vaikutus 

autojen myyntiin (Schmidt 2020, s. 13). Myynnin vähenemisen vaikutukset ovat havaittavissa 

pienissä, kompakteissa ja keskikokoisten autojen myynnissä, mutta ei SUV, Luksus ja 

pakettiautoluokissa. Tähän tulokseen tutkija arvioi vaikuttavan sen, että yhteiskäyttöautoissa 

suositut pienemmät autot ovat potentiaalinen vaihtoehto lyhyillä kaupungin sisäisillä matkoilla, 

kun taas isompia autoja käytetään pidemmillä matkoilla ja alueilla, joilla yhteiskäyttöautolla ei 

ole mahdollista tai käytännöllistä mennä. (Schmidt 2020, s. 13).  
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3 KUMPPANUUDEN TEKIJÄT JA MUODOSTAMINEN 

 

Tässä luvussa tarkastellaan kumppanuuksien ulottuvuuksia ja rakennetaan teoriaviitekehys 

kumppanuuksille kirjallisuuden pohjalta. Kappaleessa tarkastellaan strategisen ja taktisen 

kumppanuuden eroja, tehdään katsaus kumppanuus tutkimukseen ja sen teoria taustaan sekä 

tarkastellaan kumppanuuden motivaatioita ja elinkaarta. 

 

Tähän tutkimukseen innostanut Kaplan et al. (2010) julkaisu kiteyttää, että tyypillisessä 

tilanteessa ylimmän johdon palatessa kumppanuuden sopimisen jälkeen omiin yrityksiinsä, jää 

kumppanuuden koordinointi keskijohdolle, jolla ei ole selkeää tietä muuttaa visio teoiksi. 

Tämän seurauksena keskitytään saavuttamaan palvelutasosopimuksen (SLA) tavoitteet sen 

sijaan, että työskenneltäisiin yli organisaatiorajojen kumppanuuden strategisen onnistumisen 

eteen. Artikkelissaan kirjoittajat näyttävät, kuinka BSC:n avulla yritykset saavuttavat 

paremman strategisen yhdensuuntaisuuden kumppaniensa kanssa. Strateginen 

yhdensuuntaisuus (Morrison et al. 2011, s. 1) on metodi ymmärtää liiketoiminnan luonne 

liiketoiminta prosessien ja strategian riippuvuussuhteiden kautta.  Strategian 

yhdensuuntautuneisuuden käyttö mahdollistaa pitkäntähtäimen suunnitelmien teon ja paljastaa 

kuinka saavutettavia vision tähtäimet ovat.  

 

Kumppanuus tutkimuksen historiasta Seppälä toteaa ensimmäisten ”kumppanuus julkaisuiden” 

ajoittuvan 1960-luvulle. Duyster et al. (1999, s. 343) kertoo, että 70-luvun lopulla ja 80-luvun 

alussa yritykset ymmärsivät pätevän kumppanin kanssa liittoutumisen edut. Liittoumia 

muodostettiin kehityskustannusten jakamiseksi, toisiaan täydentävän osaamisen 

saavuttamiseksi tai markkinoille tuloajan lyhentämiseksi.  Liittoumien määrän kasvussa 

tapahtui notkahdus 80-luvun puolivälissä, kun yritykset tulivat tietoiseksi kumppanuuksiin 

liittyvistä riskeistä ja ongelmista, mutta tämän jälkeen kasvu jatkui. Muiden kuin 

pääomaehtoisten sopimusten määrä kasvoi vuosien 1979–1996 välillä alle 10 prosentista 85 

prosenttiin. (Duyster et al. 1999, s. 344) 
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3.1 Kumppanuus -termi  

 

Lambe et al. (2002, s. 141) toteaa, että kun yritysten väliset liikesuhteet ovat luonteeltaan 

pikemminkin yhteistyöhön perustuvia kuin vastakkain asettelevia, voidaan monia näistä 

suhteista luokitella kumppanuus -käsitteen alle.  Näitä on esimerkiksi valmistajan sekä 

toimittajan yhteistyö, strategiset hankintasopimukset, yhteisyritykset, ulkoistaminen, 

teknologian lisenssisopimukset ja monenlaiset tuotekehityksen muodot. Todeva ja Knoke 

(2005, s. 125) esittää 13 teoreettisessa ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyvää organisaatioiden 

ylittävää suhteen muotoa: (1) yrityskaupalla tai fuusiolla syntyvät hierarkkiset suhteet, (2) 

yhteisyritykset, (3) pääomasijoitukset, (4) osuuskunnat, (5) tuotekehitysyhteenliittymät, (6) 

strategiset yhteistyösopimukset, (7) kartellit, (8) franchising, (9)  lisensointi, (10)  

alihankintaverkostot, (11) toimialastandardiryhmät, (12) lyhytaikaiset organisaatioliittojen 

toimintaryhmät sekä (13) markkinaehtoisen liiketoiminnan markkinasuhteet, jota 

koordinoidaan vain hintamekanismin kautta. 

 

Porter (1985, s. 625) toteaa liittoutumisen keinoksi hyökätä toimialajohtajaa vastaan. 

Liittoutuminen voi olla arvoketjun uudistamisen, kentän uudelleen määrittelyn tai resurssien 

runsaan käytön mahdollistaja, joka ei itsessään kuitenkaan takaa menestystä. Porter toteaa 

kahdeksi liittoutumisen perusmuodoksi yritysostot ja yhteenliittymät. Yritysostoissa yritys 

hankkii toisen yrityksen tai tulee itse ostetuksi, kun taas yhteenliittymissä yritys yhdistää 

voimansa toisen yrityksen kanssa ilman suoranaista fuusiota. Kumppanuus -käsitteen alta 

löytyy monenlaista yhteistyömuotoa, joka aiheuttaa sen, ettei kumppanuus -termi ole aivan 

yksiselitteinen. Seppälä (2004, s. 31) toteaa väitöksessään tutkittuaan sanan ’alliance’ -

määritelmää eri lähteistä, ettei kyseisen sanan merkitykselle löydy yhteistä näkemystä, mutta 

sen voidaan todeta tarkoittavan jonkin sortin organisaatioyhteisöiden välistä yhteistyötä. 

Seppälä (2004, s. 32) tuo myös esille, että kumppanuuksia käsittelevässä kirjallisuudessa 

käytetään termejä yhteistyö (Cooperation), kumppanuus (partnership), liittoutumat (Alliances) 

ilman että näiden sisältö olisi eritelty. Samanlainen (Seppälä 2004, s. 33) yleistys on myös 

termeissä strategiset kumppanuudet (Strategic partnership) strategiset liittoutumat (Strattegic 

alliances) ja strateginen yhteistyö (Strategic cooperation) 
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Seppälä (2004 s. 32) ehdottaa väitöksessään, että kumppanuus on jotain muodollisen liittouman 

ja ad-hoc yhteistyön väliltä. Hierarkkisessa lähestymistavassa strategiset liittoutumat ovat 

järjestyksessä: yhteistyö (cooperation), kumppanuus (partnership), liittoutumat (alliances) ja 

strategiset liittoutumat (strategic alliances). Erilaisten kumppanuuksien jakautumisesta 

kumppanuuteen ja strateginen kumppanuuteen on parempi yksimielisyys. Seppälä (2004, s. 31) 

kiteyttää väitöksessään liittouman (kumppanuuden) määritelmän neljään piirteeseen: (1) 

muodolliseksi, tai epämuodolliseksi sopimukseksi, jolla (2) jaetaan resursseja ja tehdään 

yhteistyötä yhdellä tai useammalla liiketoiminta-alueella (3) kahden tai useamman yrityksen 

kesken (4) lyhyellä tai pidemmällä ajanjaksolla. 

 

Eli liittouma on melko geneerinen sana kahden yrityksen yhteistyöstä, kun taas strategisen 

liittouman määritelmänä on, edellä mainitun neljän kohdan lisäksi: Yhteistyö on kummallekin 

yritykselle niin merkittävää (eikä helposti korvattavaa). että sillä on suuri merkitys tai 

yhteistyöllä on selkeä linkki yrityksen strategiseen tarkoitukseen. Seuraavaksi muutama 

esimerkki strategisen kumppanuuden määrittelystä tutkimuskirjallisuudessa: Strategiset 

yhteenliittymät (strategic alliances) ovat yhteistoiminnallisia, kahden tai useamman yrityksen 

välillä tapahtuva, järjestelyjä, joiden tarkoituksena on resurssien jakamisen kautta saavuttaa 

parempi kilpailuasema ja suorituskyky (Ireland et al. 2002, s. 413). Myös Whipplen ja Frankelin 

(2000, s. 22) yhteenliittymän kuvaus tarkoittaa strategista kumppanuutta, vaikka tutkimuksen 

tekstissä käytetään yhteenliittymä -termiä(alliance) koska koko tutkimus koskee strategisten 

kumppanuuksien onnistumistekijöitä. Yhteenliittymää (alliance) voidaan kuvata: 

”pitkäaikaiseksi suhteeksi, jossa osapuolet toimivat yhteistyössä ja haluavat muokata 

liiketoimintatapojaan yhteisen suorituskyvyn parantamiseksi”  

 

Porter (1990, s. 65–66) kuvaa strategisia kumppanuuksia (Strategic alliances), joiden 

synonyymiksi mainitsee termin ’coalitions’, työkaluiksi globaalien strategioiden 

toteuttamisessa. Nämä ovat pitkäaikaisia yritysten välisiä sopimuksia, joissa yritykset ylittävät 

normaalit kaupankäynnin rajat, mutta eivät kuitenkaan fuusioidu. Termi sisältää monenlaiset 

yhteisyritykset, lisenssivalmistuksen tai pitkäaikaiset toimitussopimukset. Oppikirjasta 

tarkasteltuna (Haverila et al., 2009. s. 242) strateginen allianssi poikkeaa asiakas-toimittaja -

suhteessa siten, että yhteistyö tapahtuu yritysten välillä monessa eri tasossa samanaikaisesti eli 

kyseessä ei ole siis pelkkää tavaran toimitusta.  
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3.2 Kumppanuus tutkimus ja kumppanuuden motivaatiot 

 

Kumppanuustutkimuksia tarkasteltaessa Wassmer (2010 s. 142) toteaa, että vaikka perinteinen 

kumppanuustutkimus on etupäässä keskittynyt yksittäisen kumppanuuksien tutkintaan, on 

uudeksi tärkeäksi kasvavaksi tutkimusalueeksi kasvanut kumppanuusportfolio -tutkimus. 

Gulati (1998 s. 293) ja Sluyts et al. (2011, s. 875) määrittää viisi kumppanuustutkimuksen avain 

aluetta: kumppanuuden muodostaminen, hallinnointijärjestelmän valinta, evolutiivinen 

dynamiikka, kumppanuuden suorituskyky ja suorituskyvyn seuraukset. Gomes et al. (2014, s. 

15) teki katselmuksen 800 artikkelille, jotka oli julkaistu 22 johtavissa johtamista käsittelevissä 

julkaisuissa 22 vuoden aikana. Useimmat tarkastelujakson alun tutkimukset pyrkivät 

keskittymään ennen yhteissopimuksen solmimista ajoittuvaan vaiheeseen, ja ne sisältävät 

laajanäkökulmaisia aiheita, kuten yhteenliittymän motivaatiota, yhteisyritykset strategisena 

valintana, partnerin valinnan sekä neuvottelun ja kontaktointiin. Vastaavasti tarkastelujakson 

loppua lähestyttäessä on näkökulma enenevässä määrin kääntynyt sopimuksen jälkeisiin 

asioihin, kuten kumppanuuden tehokkaaseen hallinnointiin, risteävän kulttuurin 

ymmärtämiseen ja yrityksen suorituskykyyn.  

 

Kumppanuuksien motivaation tarkastelu voidaan aloittaa teorioista, joista 

kumppanuustutkimus johtaa juurensa. He et al. (2020, s. 592–596) on koostanut yhteenvedon 

teorioista, joiden pohjalle kumppanuustutkimusta on rakennettu. Näitä on 

transaktiokustannusten taloudelliset näkökannat (transaction cost economics), 

resurssipohjainen näkemys (resource- based view), tietopohjainen näkemys (knowledge -based 

view), resurssiriippuvuusteoria (resource dependence theory), sosiaalisen pääoman teoria 

(social capital theory), peliteoria (game theory), institutionaalinen teoria (institutional theory), 

dynaamisten kykyjen näkemys (dynamic capabilities view), sidosryhmäteoria (stakeholder 

theory), ennustamattomuusteoria (contingency theory), agentuuriteoria (agency theory) ja 

luonnonvarapohjainen näkemys (natural resource -based view). 

 

Näitä teorioita voidaan käyttää myös yhdessä. Esimerkiksi Hoffmann & Schlosser (2001, s. 

359) käytti viitekehyksen rakentamisessa transaktioteoriaa, resurssipohjaista teoriaa, 

tietopohjaista teoriaa, kuten myös organisaatioiden välistä teoriaa.  Jokainen näistä teorioista 
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tarjosi muuttujia viitekehykseen, jotka kategorisoitiin viiteen kumppanuuden elinkaaren 

vaiheeseen. Näitä tarkastellaan kumppanuuden elinkaaren tarkastelussa. Teoriat tarjoavat 

erilaisen näkökulmia kumppanuuteen. Transaktioteoriaa (transaction theory) (transaction cost 

economics) suosittelee valitsemaan organisaatiomallin, joka minimoi kiinteät ja jatkuvat 

transaktiokustannukset. Keskitason omaisuuserittelyä (medium -asset specificity) pidetään 

liittoumissa transaktiokustannustehokkaimpana organisaatiomuotona (Hoffmann & Schlosser 

2001, s. 358). Yrityksen resurssipohjainen (resource -based view) näkemys näkee taas yritykset 

resurssipaketteina eli se koostuu kaikista yrityksen hallussa olevista omaisuuksista ja kyvyistä. 

Tästä näkemyksestä katsottuna kumppanuudet kumpuavat resurssien lisätarpeista, joita ei voi 

ostaa markkinoilta tai niitä ei voi kehittää itse hyväksyttävin kustannuksin, riskein tai 

aikatauluin (Hoffmann & Schlosser, 2001 s. 358).  Tietoon perustuvan yritysten 

yhteistyöteorian (knowledge based view) mukaan, liittoutumat tarjoavat arvon luomiseen 

parhaan toimintaympäristön vaihtamalla tai yhdistämällä hajautettua tietoa. Yritykset, jotka 

kohtaavat suurta epävarmuutta toimintaympäristössä, voivat käyttää liittoutumia organisaation 

oppimisen tehostamiseen ja nopeuttamiseen, toimintaympäristön muokkaamiseen ja strategisen 

epävarmuuden vähentämiseen, joita käytetään yhdessä taloustiede- ja strategipohjaisten 

näkemysten kanssa liittoutumien muodostumisesta (Hoffmann & Schlosser 2001, s. 358). 

Sosiologiset lähestymistavat (sociological approaches) kuvaavat ja selittävät yritysten välistä 

yhteistyötä. Esimerkiksi institutionalisoinnin teoria pitää liittoutumia välineinä oikeutuksen 

lisäämiseksi, kun taas muut kirjoittajat korostavat ihmissuhteiden ja organisaatioiden välisen 

luottamuksen merkitystä sekä avainjohtajien sosiaalisen aseman vaikutusta liittoutumien 

muodostumiseen ja menestykseen (Hoffmann & Schlosser 2001, s. 358). 

 

Todeva ja Knoke (2005, s. 128) kertovat, että  yritysten strategiset motivaatiot yhteenliittymille 

ja kumppanuuksille vaihtelee yrityskohtaisen ominaisuuksien ja useiden ympäristöstä tulevien 

tekijöiden mukaan, mutta useiden vuosien 1990-2000 välillä tehdyistä tutkimuksista 

motivaatiot voidaan kiteyttää seuraavasti: (1) markkinoiden etsiminen, (2) jakeluteiden 

hankkiminen, (3) uuteen teknologiaan käsiksi pääseminen, (4) uusien taitojen oppiminen ja 

sisäistäminen, (5) mittakaavaedun saaminen, (6) liiketoimintaympäristön muutoksiin 

sopeutumiseksi vertikaalisen integraation rakentaminen,  sekä toimituslinkkien luominen ja 

laajentaminen, (7) hajauttaminen uusiin liiketoiminta-alueisiin, (8) rakenneuudistusten 

toteuttamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen, (9) kustannusten jakamiseen ja resurssien 
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yhdistämiseen, (10) tuotteiden ja tekniikoiden sekä resurssien kehittäminen, (11) riskien 

vähentäminen sekä hajauttaminen, (12) standardien kehittäminen, (13) kilpailuedun 

saavuttamiseen, (14) potentiaalisten kilpailijoiden kanssa yhteistyössä toimimiseen sekä 

kilpailijoiden toiminnan vaikeuttamiseen, (15) markkinoille tarjottavan tuote- ja 

palveluvalikoiman täydentäminen, (16) yhteistyössä johonkin kilpailukenttään erikoistuminen, 

(17) oikeudellisten / sääntelyesteiden käsittelyyn sekä laillistamiseen, (18) voittajan seuraamis- 

-efektin luomiseen sekä alan trendien seuraamiseen. 

 

Ireland et. al. (2002, s. 414) toteaa tulosten osoittavan, että enenevässä määrin kilpailua 

käytävän pikemmin yritysliittoumien välillä kuin yksittäisten yritysten kesken. Whipple & 

Frankel (2000, s. 22) toteaa, että yritys yritystä vastaan kilpailutilanteen sijaan kilpailu on 

muuttunut entistä enemmän toimitusketju vastaan toimitusketju -kilpailuksi, joka on luonut 

tarpeen toimitusketjujen integraatiolle. Toimitusketju on kuitenkin yhtä vahva kuin heikoin 

lenkki, joten tämä on aiheuttanut yrityksille tarpeen strategisesti arvioida, mitä toimijoita 

toimitusketjun ylä- ja alavirtaan sisältyy, jotta muodostuu korkeasti kilpailukykyinen ja tehokas 

toimitusverkosto. Wittmann (2007, s. 6) toteaa, että kumppanuudet ovat yksi keino 

resurssivajeen täyttämiseksi ja kilpailuaseman parantamiseksi. Valitsemalla liittoutumisen itse 

tekemisen tai ostamisen sijaan, on yrityksellä suhteellisen nopeasti mahdollista saavuttaa pääsy 

tärkeisiin resursseihin ilman investointeja ja sitoutumista kehitysprojekteihin sisäisesti tai 

hankinnan kautta. Lambe et. al. (2002, s. 142) määrittelee resurssit aineellisiksi tai 

aineettomiksi kokonaisuuksiksi kuten fyysiset hyödykkeet ja / tai kyvyt, jotka ovat yrityksen 

käytettävissä sen kilpaillessa markkinoilla. 

 

Todeva ja Knoke (2001, s. 129) toteavat, että viime kädessä allianssin muodostamisen 

motivaatiot ja ajurit voidaan jakaa neljään kategoriaan: Organisatorisiin, taloudellisiin, 

strategisiin ja poliittisiin.  Etsiessään kumppania yritykset valmistautuvat sisäisiin 

organisatorisiin ongelmiin. Ne punnitsevat taloudellisia hyötyjä, sitoutuvat strategisiin 

asemointiin tai poliittisiin manöövereihin hallintojärjestelmän ja kilpailijoiden kanssa.  Seppälä 

(2004, s. 1) toteaa nykyään tunnustettavan yhteenliittymien ja yritysten välisen yhteistyön 

olevan keskeisellä näkökannalla strategisessa johtamisessa, ja liittoumien määrä on ollut 

kasvavaa. Kumppanuusintensiiviseen liiketoimintaympäristöön siirtymisen takana on muutama 

avainajuri: Ensinäkin globalisaatio tekee yritykselle vaikeaksi määrittää tarkasti mikä markkina 
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on tai ketkä ovat kilpailijat. Toiseksi tekninen kehitys mahdollistaa yritysten keskinäisen 

kommunikaation jatkuvasti vähenevin kustannuksin ja jatkuvasti lisääntyvällä tehokkuudella. 

Kolmanneksi kuluttajien altistuminen globalisaatiolle ja tekniikan kehitykselle, jonka johdosta 

kuluttajilla on valtavasti tietoa tuotteista ja palvelusta, joista voi valita. Kuluttajat voivat 

helposti vertailla hintoja ja laatuominaisuuksia globaalisti. Wasumperuma et al. (2018, s. 431) 

toteaa dynaamisia arvoketjuja koskevassa tutkimuksessaan yhteenliittymän motivaatioksi sen, 

että pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät tarjoamaan ratkaisuja monimutkaisiin ja suuriin 

liiketoimiin yhteenliittymien avulla. 

 

3.3 Kumppanuuden elinkaari 

 

Wittmann (2007, s. 4) luettelee kumppanuuden elinkaaren vaiheiksi (1) strategisen 

suunnittelun, (2) partnerin tunnistamisen ja arvioinnin, (3) käyttöönoton ja hallinnan sekä (4) 

kumppanuuden lopettamisen. Hoang ja Rothaermel (2016, s. 73) on tutkineet keinoja hallita 

kumppanuutta strategisesti ja heidän mallinsa koostuu viidestä portaasta: 1) kumppanin 

valinnasta. (2) sopimuksen neuvottelusta. (3) kumppanuuden toteutuksesta. (4) kumppanuuden 

irtautumissuunnitelmasta. (5) kumppanuusportfolion hallinnasta. Hoffmann & Schlosser (2001, 

s. 359) viitekehyksessä liittouman tai kumppanuuden elinkaari on jaettu viiteen vaiheeseen, 

jotka ovat: (1) strateginen analysointi ja päätös yhteistyöstä. (2) kumppanin etsiminen. (3) 

kumppanuuden suunnittelu. (4) kumppanuuden toteutus ja kumppanuuden hallinta. (5) 

kumppanuuden lopettaminen. Näiden elinkaaren vaiheita yhdistelemällä tämän tutkimuksen 

teoriaviitekehyksessä käydään kumppanuuden elinkaari läpi viidessä vaiheessa, jotka ovat: (1) 

yhteenliittymän kumppanuusvalinta, (2) kumppanuuden muodostaminen, (3) kumppanuuden 

onnistumistekijät ja kumppanuudessa eläminen, (4) kumppanuuden päättäminen ja (5) 

kumppanuusportfoliot. Kumppanuudessa eläminen -osiossa käydään läpi onnistumistekijöitä. 

Kumppanuutta käsittelevissä julkaisuissa toimivassa kumppanuudessa toimiminen saa 

suhteellisen vähän tilaa tai se on yhdistetty kumppanuuden aloittamiseen ja yhteistyön 

rakentamiseen. Tämä johtuu siitä, että epäonnistumisen siemenet kylvetään tutkimuksien 

mukaan monesti jo suunnitteluvaiheessa.  
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3.3.1 Yhteenliittymän kumppanuusvalinta 

 

Strategisen suunnittelun (Wittmann 2007, s. 6) tehtävänä on kehittää suunnitelmia, jotka 

mahdollistavat pitkällä tähtäimellä taloudellisen suorituskyvyn tavoitteiden saavuttamisen. 

Suunnittelijat hahmottelevat niin strategiat kuin taktiikat, joihin resurssit kohdennetaan. 

Resursseista on usein puutetta, ja täytyy valita, että kehitetäänkö resursseja sisäisesti, 

ostetaanko ne vai vaatiiko resurssien saavuttaminen liittoutumista, ulkoistussopimusta tai 

muuta kumppanuuden muotoa. Kuten kumppanuuden elinkaaren yhteydessä oli, niin Hoffmann 

& Schlosserin (2001, s. 360) kumppanuuden elinkaarimallin ensimmäinen vaihe lähtee 

strategian analysoinnista ja päätöksestä. Tavoite ja yhteistyön muoto ovat yritys ja 

strategiakohtaisia. Wittmann (2007, s. 7) toteaa, että alleviivattu syy kumppanuudelle, on pääsy 

toisen yrityksen resursseihin, ja ideaalitapauksessa omien resurssien ja kilpailukyvyn 

parantaminen. Todeva & Knoke (2005, s. 128) kiteyttää, että yritykset hakevat kumppanuudesta 

rahaa, skaalaa, taitoja tai näiden yhdistelmiä.  Tähän listaan voidaan lisätä myös joustavuus. 

Hoffmann ja Schlosser (2001, s. 360) toteaa, että haettaessa strategista joustavuutta, on 

transaktiokustannus -teorian (Transaction cost economics) mukainen liittoutuminen 

suositeltavaa.  Vastaavasti täydentäviä resursseja hakiessa resurssipohjainen näkemys 

(Resource based view) näkee organisaatioiden väliset suhteet synergiaa tarjoavina 

resurssilinkkeinä. On kuitenkin muistettava, että resursseja hakevalla yrityksellä tulee olla 

myös jotain tarjottavaa kumppaneille.  

 

Ireland et al. (2002, s. 413) toteaa tehokkaan kumppanuuden hallinnan lähtevän oikean 

kumppanin valinnasta. Kumppanuuden hallintaan tulee rakentaa myös sosiaalista pääomaa ja 

tietoa. Koska yritys pitää liittoutumia (Hoffmann & Schlosser 2001, s. 360) välineinä 

strategioiden toteuttamiseksi ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, yhteistyöpäätöksen 

suunnittelun tulisi varmistaa, että allianssin tavoitteet perustuvat yhtiön 

liiketoimintastrategiaan. Tämän strategia-analyysin on arvioitava, voiko liitto parantaa 

yrityksen strategista asemaa tässä liiketoiminnassa. Gulatin (1998, s. 294) kenttäkokemus on, 

että aikaisemmat sosiaalisen verkoston yhteydet eivät ainoastaan vaikuta uusien yhteyksien 

muodostumiseen, vaan vaikuttavat myös niiden suunnitteluun, kehityspolkuun ja ylivoimaiseen 

onnistumiseen. Kumppanuusvalintaa voidaan lähestyä myös kumppanuusanalyysin kautta. Das 

& Teng (2003, s. 280) kutsuu kahden kumppanuusyrityksen välistä kokonaisvaltaista 
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yhteensopivuusanalyysiä kumppanuusanalyysiksi, joka koostuu markkinoiden 

yhteensopivuudesta (market commonality), resurssien luonteenpiirteistä (resource 

characteristics) sekä resurssien yhdensuuntautuneisuudesta (resource alignment) 

 

Wittmann (2007, s. 1) toteaa, että hänen tutkimuksensa peruslähtökohta on se, että 

kumppanuudet epäonnistuvat, koska johtajat rakentavat kumppanuudet epäonnistumaan jo 

kauan ennen kumppanuuden perustamista strategisessa suunnittelussa, kumppaneiden 

arvioinnissa ja valinnassa. Strateginen suunnittelu, tarkemmin sanottuna strategian tekijät, 

asettaa kumppanuuden epäonnistumispolun päähän ainakin neljällä tavalla: (1) ennenaikaisella 

kumppanuuden muodostamisella kilpailijoiden jäljittelyn pohjalta. (2) ei ole olemassa 

kumppanuus strategiaa tai kumppanuuden priorisointistrategiaa. (3) kumppanuuden 

osaamiseen ja toimintaan investoimattomuus (4) tulkinnanvaraiset suorituskyvyn odotukset. 

Usein pahimpia kilpailijoita isomman kumppanuusliittouman rakentaminen nähdään 

tärkeämmäksi kuin se, että liittouma olisi laajan strategisen tavoitteen saavuttamiseksi keino 

(Wittmann 2007, s. 2). Wittmannin (2007, s. 7) väittämä numero 1 kumppanuuksien 

epäonnistumisesta on: ” Kun ylimmän johdon peruste kumppanuuden perustamiselle on 

kilpailijoiden toiminnan mallintaminen, on kumppanuuden epäonnistuminen 

todennäköisempää.” Tämän johdosta yrityksen tulee tunnistaa määritetyt strategiset ja taktiset 

tarpeet ennen kumppanin etsimistä eli kumppanuuden tulee kietoutua yrityksen strategiseen 

suunnitelmaan. 

 

Kumppanuuksia ei muodosteta tasa-arvoisesti, eikä kumppanuuksien osapuolet näe niitä 

samasta näkökulmasta. Toisen strategiseksi näkemä kumppanuus voi toisen osapuolen 

näkökulmasta olla taktinen tai toiminnallinen (Wittmann 2007, s. 7). Medcof (1997, s. 719) 

luettelee viisi kumppanuuden valintakriteeriä. Ensimmäisessä kriteerissä kysytään, että onko 

kumppanuudella hyvät liiketoimintastrategiset perustelut, ja kuinka hyvin ehdolla oleva 

kumppani sopii näihin. Jos ehdolla olevalla kumppanilla on hyvä sopivuus (Fit), niin voidaan 

tarkastella neljää seuraavaa kriteeriä, jotka käsittelevät ehdolla olevan kumppanin työkykyä 

yhteistyössä. Onko ehdokas kyvykäs (Capable) kantamaan roolinsa kumppanuudessa? Onko 

ehdolla oleva kumppani riittävän yhteensopiva (Compatible) toimimaan tehokkaasti 

päivittäisessä yhteistyössä? Onko ehdolla oleva kumppani sitoutunut (Commited) 

yhteenliittymään ja sen strategisiin tavoitteisiin? Onko kumppanuuden hallinnointijärjestelmä 
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(Control)tarkoitukseen sopiva? Hoffmann & Schlosser (2001, s. 360) korostaa realismia 

kumppanuuden perustamiseen ja kehittämiseen tarvittavaan aikaan. Tärkeimmistä 

yksityiskohdista potentiaalisten kumppanien kanssa vaatii useita neuvotteluja. Kehitys etenee 

askel askeleelta, ja voi kulua useita vuosia, ennen kuin kumppanuus saavuttaa täyden 

strategisen potentiaalinsa. 

 

3.3.2 Kumppanuuden muodostaminen 

 

Kumppanuuden käyttöönotto sisältää hallintomekanismin valinnan, luottamuksen 

rakentamisen ja vastavuoroisuuden kumppanien kesken, erilaisista kulttuureista tulleiden 

projektihenkilöstön integroinnin sekä erilaisista odotuksista kumppanien välille nousevien 

erimielisyyksien ratkaiseminen (Todeva & Knoke, 2005 s. 133).  Aikaisemmassa luvuissa oli 

Medcofin viisi kumppanin valintakriteeriä, joista tärkein oli sopivuus, jonka päälle muut 

rakentuivat. Myös Ireland et al. (2002, s. 437) toteaa, että on tärkeää saavuttaa ja ylläpitää 

yhdensuuntaisuutta (alignment) tai sopivuutta (fit) liittouman kumppanien kesken, joka tulee 

saavuttaa strategisella, suhde ja operatiivisella tasolla. Johdon tehtävänä on kohdentaa resurssit 

siten, että nämä saavutetaan. Strategisessa sopivuudessa (Ireland et al. 2002, s. 437) tulee ottaa 

huomioon seuraavat kohdat: (1) Määritetään kumppanuuden tavoitteet, jotka täyttävät 

kumppanien tarpeet ja odotukset. (2) Arvioidaan jokaisen osapuolen samankaltaisuuden taso 

liittoutuman merkityksen näkökulmasta. (3) Analysoidaan, missä määrin liittoutuman tuotosten 

voidaan odottaa tuottavan arvoa kohdennetuille markkinasegmenteille. (4) Määritetään 

sidosryhmien reagointi kumppanuuteen (esim. viranomaiset, kilpailijat ja rahoitusmarkkinat) 

(5) Arvioidaan kumppanuusosapuolien organisaatiorakenteiden yhtäläisyydet ja erot. (6) 

Määritettään, miten kumppanuudessa mahdollisesti esiintyvät strategisiin asioihin liittyvät 

ristiriidat käsitellään. 

 

Luottamusta käsitellään kumppanuuden onnistumistekijänä tarkemmin myöhemmin, mutta 

Ireland et al. (2002, s. 438) nostaa luottamuksen olemassaolon tärkeäksi, jota kumppanuuden 

johdon tulisi luoda jo kumppanuuden muodostusvaiheessa. Kumppanuuden käyttöönotto - 

vaiheesta Hoffmann ja Schlosser (2001, s. 363) toteaa, että on tärkeää perustaa tieto- ja 

hallinnointijärjestelmät. Erityisen tärkeää tämä on siinä tapauksessa, että kumppanuuden 

motivaatio perustuu transaktiokustannusten ekonomiaan. 
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Joillain yrityksillä ei ole kumppanuusstrategiaa heidän strategisille kumppanuuksillensa eli 

yritykset muodostavat kumppanuuksia ilman määritettyjä tavoitteita tai tarkoituksella, jossa 

tarkoitus ja tavoitteet määritetään myöhemmin. Tällaisten kumppanuuksien polkuriippuvuus 

voi ajaa epärationaaliseen käytökseen, jossa yrityksen strategia sovitetaan kumppanuuden 

strategiaa, eikä niin, että kumppaniksi haetaan toimijoita, jotka sopivat yrityksen strategiaan. 

Tällöin sen sijaan että tunnistettaisiin strategiset tarpeet ja haettaisiin ratkaisuja näiden 

täyttämiseksi, yritys käyttää kumppanuuksia resurssipuutteiden paikkaamiseen myös 

tilanteissa, joissa tänä on epäoptimaalista. (Wittmann. 2005, s. 8) Wittmannin) väittämä numero 

2 kumppanuuksien epäonnistumisesta on: ”Kumppanuuden epäonnistuminen on 

todennäköisempää, kun yritykset eivät systemaattisesti priorisoi kumppanuutta ja kohdenna 

resursseja strategisen tarpeen mukaan linjassa.” 

 

Hoang ja Rothaermel (2016, s. 72) muistuttaa sopimusneuvotteluista, että kumppanuusosapuoli 

-ehdokas, joka keskittyy leijonan osan kaappaamiseen kumppanuuden arvosta, kaivaa samalla 

maaperää kumppanuuden perustan alta. Erityisen herkkä on tilanne suuren ja pienen yrityksen 

välillä neuvotteluvoiman eroista johtuen. Jos epätasapainoinen sopimus aiheuttaa sen, että 

toinen yritys kantaa suurimman osan riskistä, voi tämä aiheuttaa sen, että toteutusvaiheessa 

tämä keskittyy suurimmaksi osaksi siihen, että nämä riskit toteudu, ja tämä voi aiheuttaa sen, 

että kumppanuuden koko potentiaalia ei saada realisoitua. Wittmann (2007, s. 8) toteaa, että 

tuotteiden valmistajan näkökulmasta kumppanuus yksittäiseen jälleenmyyjään on enemmänkin 

taktinen, koska yksittäinen jälleenmyyjä on korvattavissa ilman suuria vaikutuksia myyntiin.  

Tietyn kumppanin (Todeva &Knoke 2005, s.129) valinta voi johtaa siihen, että yritys joutuu 

strategisesti muokkaamaan olemassa olevia kumppanuuksia ja liiketoimintamalleja, koska 

kumppanuuteen tai liittoumaan sitoutuminen voi rajoittaa tai estää aikaisempien kumppanien 

kanssa toimimista, jos tästä on haittaa uudelle kumppanuudelle.  

 

Käsitteelliset ja empiiriset tutkimukset osittavat, että yritykset, jotka panostavat kumppanuuden 

kykyihin ja osaamiseen saavat paremman taloudellisen tuoton ja yritysten kumppanuuksien 

onnistumisaste on korkeampi verrattuna yrityksiin, jotka eivät tätä ole tehneet. On kolme syytä 

miksi näin ei toimita: Ensinnäkin kumppanuuteen sisältyy kahdenlaista etua, jotka ovat yhteiset 



45 

 

 

 

edut (common benefit) ja yksityiset edut (private benefit). Yhteiset edut ovat kumppanuuden 

tuomia, ja niiden jako suoritetaan sopimuksen mukaisesti. Yksityiset edut taas kertyvät 

yksittäiselle kumppanuusosapuolelle. On tilanteita, joissa kumppanuusosapuoli keskittyy 

yksityisten etujen keräämiseen ilman kiinnostusta yhteisistä eduista. Toiseksi, vaikka 

kumppanuuksia perustetaan tiedon jakamiseksi, on virhekuvitelma, että kumppanuusosaamista 

voi oppia toiselta kumppanuus osapuolelta, vaan se täytyy kehittää itse. Kolmanneksi voidaan 

todeta, että suoraviivaisin syy on se. että korkeimmalla johdolla ei ole kumppanuusstrategiaa, 

jolloin resurssit, jotka tulisi panostaa kumppanuuteen panostetaankin muuhun, jonka johto 

näkee tärkeämmäksi strategiseksi prioriteetiksi (Wittmann, 2007 s. 9–10). Wittmannin (2007) 

väittämä numero 3 kumppanuuksien epäonnistumisesta on: ” Kumppanuuden epäonnistuminen 

on todennäköisempää, kun johtajat päättävät olla jakamatta resursseja liittoutuman osaamisen 

tai valmiuksiin keskittyvän kumppanuustoiminnan luomiseksi.” 

 

Hoffmann ja Schlosser (2001, s. 363) toteaa, että yhteistyöpäätöksen jälkeen on tärkeää, että 

kumpikin kumppanuusosapuoli järjestää tarvittavat resurssit, joilla tarkoitetaan pääsääntöisesti 

tarvittavia aineettomien hyödykkeitä, henkilöstöresursseja ja taloudellisia varoja. Täytyy myös 

sopia, kuinka näiden omistajuus järjestetään yhteenliittymässä. Wittmann (2007, s. 10) toteaa 

että, kumppanuuden suorituskykyä on vaikea mitata. Kumppanuuden osapuolet saavat 

taloudellisia etuja, kuten liikevaihdon kasvua, mutta myös ei-taloudellisia etuja, kuten 

oppimista, osaamisen kehittymistä sekä markkinoiden kehittymistä.  Kuitenkin yritysten, jotka 

valitsevat strategisen resurssivajeen täyttämiseksi kumppanuuden, tulee kehittää 

suorituskykystandardit ennen liittouman aloittamista. Yritys, joka tunnistaa strategiset 

resurssivajeet, tunnistaa myös tavat, joilla ne täytetään sekä tavat arvioida suorituskykyä. Jos 

johtajat eivät ole asettaneet kriteerejä, jolla arvioidaan kumppanuuden suorituskykyä, oppimista 

ja strategista tärkeyttä, ei ole mahdollista määrittää tuoko kumppanuus arvoa vai hukkaako se 

vain resursseja, jonka seurauksena toinen kumppanuus osapuoli määrittää kumppanuuden 

suunnan tai kumppanuus tuhoutuu fokuksen puutteen vuoksi. Wittmannin (2007, s. 2) väittämä 

numero 4 kumppanuuksien epäonnistumisesta on: ”Kumppanuuden epäonnistuminen on 

todennäköisempää, kun jos ylin johto ei aseta suorituskyky kriteerejä ennen kumppanuuden 

aloittamista.” 
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3.3.3 Kumppanuuden onnistumis- ja epäonnistumistekijät sekä kumppanuudessa eläminen 

 

Tutkimuksissa onnistuneista ja epäonnistuneista kumppanuuksista on pystytty määrittämään 

tekijöitä, jotka esiintyvät yleisesti näissä.  Wittmann (2007, s. 3) toteaa, että yleisesti 

kumppanuuden onnistuminen liittyy tiettyjen tekijöiden korkeaan tasoon, ja vastaavasti 

epäonnistuminen näiden samojen tekijöiden matalaan tasoon. Whipplen ja Frankelin (2000, s. 

23) tutkimuksessa yhteenliittymän menestystekijöitä tutkittiin kummallekin yhteenliittymän 

osapuolille suunnatulla kyselyllä, siten ostajilta pyydettiin listausta toimittajistaan, joille kysely 

suunnattiin. Tämä aiheutti sen, että tutkimus keskittyi luokkansa parhaisiin yhteenliittymiin.  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan 18 tekijää (Whipple & Frankel 2000, s. 28), jotka olivat: 1) 

kyky oppia kumppanilta, 2) johtajuus meidän puolelta, 3)  kyky saavuttaa 

suorituskykytavoitteet, 4) kumppanien yhteensopivuus, 5) strategisten tavoitteiden 

saavuttaminen, 6) ylemmän johdon tuki, 7) selvät tavoitteet, 8) kriittisen informaation 

jakaminen, 9) yhteensopivat tavoitteet, 10) yhteneväinen organisaatiokulttuuri, 11) 

yhteensopivat tietojärjestelmät, 12) tekninen hienostuneisuus, 13) yhteneväiset 

henkilöstöresurssien sitoutumiset, 14) luottamus, 15) yhteneväiset fyysisten resurssien 

sitoutumiset, 16)  halu olla joustava, 17) taloudellisten rajoitteiden puute, 18) kirjoitettu 

sopimus, joista kyselyn vastaajat valitsivat tärkeimmäksi näkemäänsä tekijää 

tärkeysjärjestyksessä. Viideksi tärkeimmäksi (Whipple & Frankel 2000, s. 22–23) valikoitui 

samat tekijät ostajan näkemyksen mukaan tärkeysjärjestyksessä 1) luottamus, 2) ylimmän 

johdon tuki, 3) kyky täyttää suorituskykyvaatimukset, 4) selkeät tavoitteet ja 5) kumppaneiden 

yhteensopivuus.  Vastaavasti toimittajan näkemyksen mukaan nämä ovat tärkeysjärjestyksessä 

1) ylimmän johdon tuki, 2) luottamus, 3) kyky täyttää suorituskykyvaatimukset, 4) 

kumppaneiden yhteensopivuus ja 5) selkeät tavoitteet. 

 

Luottamus on ensiarvoisen tärkeää kumppanuuden onnistumiselle. Whipple & Frankel (2000, 

s. 23) jakaa luottamuksen tutkimuksessaan kahteen erilliseen näkökulmaan, jotka ovat 

luonteeseen perustuva luottamus ja osaamiseen perustuva luottamus. Luonnepohjainen 

luottamus tutkii kumppanien strategisiin filosofioihin ja kulttuureihin sisältyviä käyttäytymisen 

laadullisia ominaisuuksia, ja osaamiseen perustuva luottamus tarkastelee tiettyä 

toimintakäyttäytymistä ja päivittäistä suorituskykyä. Luonteeseen perustuvan luottamuksen 

(character-based trust) lähteitä on viisi: (1) rehellisyys, kumppanin rehellisyys ja periaatteet, (2) 
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motiivien tunnistaminen, kumppanin todelliset strategiset aikomukset, (3) käyttäytymisen 

johdonmukaisuus, kumppanin toiminnan luotettavuus ja ennustettavuus eri tilanteissa, (4) 

avoimuus, kumppanin halu olla rehellinen ongelmista, (5) diskreettisyys, kumppanin halu 

säilyttää strategisten suunnitelmien ja avaintietojen luottamuksellisuus. Osaamiseen perustuvan 

luottamuksen (competence based trust) lähteitä on neljä: (1) erityisosaaminen, erikoistunut 

operatiivinen tieto ja taidot, (2) ihmissuhdeosaaminen, yksilön kyky suorittaa tehokkaasti 

velvollisuutensa ja työskennellä hyvin muiden kanssa, (3) liiketoimintaosaaminen, laaja 

kokemuspohja tietyn osaamisalueen ulkopuolella, (4) Päätöksenteon kyky. Wittmann (2007, s. 

3) nostaa esille luottamuksen olevan kumppanuuden sin qua non, joka tarkoittaa latinaksi 

välttämätöntä ehtoa tai ehdotonta edellytystä. Luottamuksen korkea taso on välttämätöntä 

kumppanuuden onnistumiselle, kun taas puute yhdistyy epäonnistumiseen. Ireland et al. (2002, 

s. 413) toteaa, että maksimaallisen yhteistyön saavuttaakseen täytyy kehittää 

luottamuspohjainen suhde. Luottamuksen kolme avain komponenttia on ennakoitavuus, 

luotettavuus ja uskollisuus (Ireland et al.  2002 s. 438). 

 

Ylemmän johdon tukea käsiteltiin jo kumppani valinnassa ja kumppanuuden muodostamisessa, 

mutta ylemmän johdon tuki on myös tärkeä kumppanuuden onnistumistekijä Whipple ja 

Frankel (2000, s. 25) toteaa ylemmän johdon tuen tarjoavan sekä rohkaisua toimia, että myös 

resursseja kumppanuuden toiminnoissa toimiville. Tätä on sekä strategisella että operatiivisella 

puolella kumppanuutta. Strategisella tarkoitetaan toimia ja päätöksiä kumppanuuden 

pitkäntähtäimen tavoitteiden täyttämiseksi, kun taas operatiivisella tarkoitetaan lyhyen 

tähtäimen tavoitteita ja päivittäistä toiminnan pyörittämistä. Hoffmann ja Schlosser (2001, s. 

363) toteavat, että eräs ylimmän johdon tärkeimmistä tehtävistä kumppanuuden ylläpidossa on 

pitää yllä tasaista suhdetta kumppaniin ja näkyvästi tukea yhteistyötä omassa yrityksessä. 

 

Kyky täyttää suorituskykyvaatimukset ovat tärkeää kumppanuudessa. Kun kumppanuudesta on 

tullut totta, Hoffmann ja Schlosser (2001, s. 364) korostaa nopeaa mittausten käyttöönottoa 

sekä nopeaa tulosten saavuttamista. Nopeat ja mitattavat tulokset luovat pohjan kumppanuuden 

onnistumiselle. Aikainen menestys luo dynamiikan kumppanuuden hallinnon vahvistamiseen 

ja skeptisten vakuuttamiseen. Whipple ja Frankel (2000, s. 25) toteavat, että kyky täyttää 

suorituskykytavoitteet niin kumppanuuden tavoitteiden osalta, kuin yksittäisenä yrityksenä, 

keskittyy kumppanuuden ytimeen, joka on kilpailuaseman parantaminen markkinoilla. Kaksi 
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toisistaan eroavaa peruskysymystä: (1) Onko suorituskyky realisoitunut luvattuina? ja (2) Miten 

suorituskykyä arvioidaan? (Whipple ja Frankel (2000, s. 25) Hoffmann ja Schlosser (2001, s. 

364) nostaa myös esiin, että jatkuva kumppanuuden suorituskykytarkastelu muodostaa perustan 

kumppanuuden edistymisen tarkkailuun. Ilman suorituskyvyn mittausta ei kumppanuuden 

koko potentiaalia saada irti tai ei havaita kumppanuuden kehittymistä väärään suuntaa. 

 

Selkeät tavoitteet ovat myös tärkeitä. Kumppanuuden onnistuminen on riippuvaista 

kumppaniosapuolten yhteisestä tulevaisuuden visiosta. Kumppanuuden onnistuminen vaatii 

selkeän määritettyjen tavoitteiden määrittelyn ja saavuttamisen, jonka jokainen 

kumppanuudessa toimivan osapuolen johto ymmärtää (Whipple ja Frankel 2000, s. 26). 

Kumppaneiden yhteensopivuus viittaa kumppaneiden kykyyn suunnitella toimintaa ja toimia 

yhdessä tuottavasti ja ratkaisukeskeisesti. Whipple ja Frankel (2000, s. 27) nostaa 

kumppanuuden yhteensopivuuden arvioinnissa esille kaksi tekijää: (1) Toiminnallisen 

filosofian ja toimintatyylin arvioinnin. (2) Yhteistoiminnan ja ongelmien ratkaisukyvyn. 

 

Yksi kumppanuuden kompastuskivistä johtaa siitä, kuinka kumppanuusosapuolet kokevat 

kohtuullisen voitonjaon, joka perustuu usein siihen, kuinka kumppanuusosapuolet käyttävät 

resursseja kumppanuuteen. Kuitenkaan nämä lasketut resurssit eivät ole välttämättä vain 

hyödyllisiä käyttökelpoisia resursseja, vaan saattaa sisältää myös hyödyttömiä resursseja, jotka 

eivät tuo arvoa kumppanuudelle, ja joiden jaosta kumppanuuden osapuolilla saattaa olla eriävä 

näkemys. Wittmannin (2007) väittämä numero 5 kumppanuuksien epäonnistumisesta on: 

”Ylituotanto ja resurssien tuhlaaminen kasvattaa kumppanuuden epäonnistumisriskiä”. 

 

3.3.4 Kumppanuuden päättäminen 

 

Kumppanuuden päättäminen voi olla kaikkein vaikein vaihe kumppanuuden elinkaaressa, 

koska se edustaa jonkin jakson loppua, Johtajien tulee ymmärtää, ettei kumppanuuden 

loppuminen ole välttämättä epäonnistuminen, ja tietyissä tilanteissa kumppanuuden jatkaminen 

on suurempi epäonnistuminen (Wittmann 2007, s. 10). Kumppanuuden epäonnistuminen on 

määritetty monella tavalla, ja erään määritelmän mukaan kumppanuuden loppuminen on 

epäonnistuminen. Kuitenkin joidenkin tutkimusten mukaan kumppanuuden päättyminen voi 

olla merkki onnistuneesta kumppanuudesta, koska jotkut kumppanuudet on suunniteltu 
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lyhytikäiseksi ennalta määritetyillä tavoitteilla. Kun nämä tavoitteet on saavutettu, ja 

kumppanuus lopetetaan suunnitellusti, voidaan näiden kumppanuuksien todeta olleen 

onnistuneita (Wittmann 2007, s. 12). Wittmann (2007, s. 1) muistuttaa, että myös edelleen 

olemassa olevaa, mutta toimimatonta kumppanuutta voidaan pitää epäonnistuneena, koska ne 

on vielä olemassa vaikka ne olisi pitänyt jo lopettaa. Myös Hoang & Rothaermel (2016, s. 74) 

toteaa, ettei kumppanuuden loppuminen aina ole epäonnistumisen merkki. Kumppanuudet ovat 

tapa tutkia uusia mahdollisuuksia, eikä ole yllättävää, että toiset kumppanuudet ovat 

hedelmällisimpiä kuin toiset. Neuvottelemalla irtautumiskynnyksen (Exit trigger) kumppanit 

pystyvät etukäteen määrittämään, koska irtautumisprosessi aloitetaan. Wittmann (2007, s. 13) 

toteaa, että kumppanuuden päättämisvaiheessa epäonnistumisen voidaan pitää kumppanuuden 

jatkumista yli hyödyllisen iän. Wittmannin (2007) väittämä numero 6 kumppanuuksien 

epäonnistumisesta on: ”Kumppanuuden epäonnistuminen on todennäköisempää silloin kun 

päälliköt epäonnistuvat selkeästi määrittämään kumppanuuden purkuehdot ja prosessit tämän 

toteuttamiseen”. 

 

Kumppanuuden lopettamista tulisi seurata prosessi, joka selkeästi määrittää kumppaneiden ja 

sidosryhmien vastuut. Ennen kaikkea kumppanuusosapuolien tulee etukäteen määrittää kuinka 

voitot ja tappiot jaetaan. Kumppanuuden purkautumisesta tulee kommunikoida muille tavalla, 

joka ei vahingoita kummankaan osapuolen mainetta (Hoang & Rothaermel 2016, s. 74). 

Kumppanuuden luonneilla johtajilla on todennäköisesti positiivinen ennakkouskomus 

kumppanuudesta. Tämä positiivinen ennakkouskomus voi mahdollisesti aiheuttaa johtajille 

nykytiedon vääristymän, vaikka tieto olisi puolueetonta ja huonoa suorituskykyä osittavaa. 

Tämän johdosta johtajat, jotka ovat raskaasti mukana kumppanuudessa, voivat olla sosiaalisesti 

sidottuja kumppanuuteen, ja kumppanuuden lopettaminen nähdään henkilökohtaisena 

epäonnistumisena ja antavat tämän jatkaa toivoen positiivista käännettä. Wittmannin (2007) 

väittämä numero 7 kumppanuuksien epäonnistumisesta on: ”Kumppanuuden onnistuminen on 

todennäköisempää, jos johtajat on sosiaalisesti sidottu kumppanuuteen”. 

 

Kumppanuuden päättämiseen liittyvässä kirjallisuusanalyysissä todetaan aihetta käsittelevän 

tutkimuskirjallisuuden olevan hajanaista, vertailukelvotonta ja eriytettyä teorian, menetelmien 

ja konseptin suhteen. Suurin osa kumppanuuksien päättämistä koskevista tutkimuksista 

perustuu empiirisiin, käsitteellisiin ja tapaustutkimuksiin, unohtaen bibliometrisen analyysin ja 
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tutkimusaukkojen löytämisen kirjallisuudesta (Rajan et al. 2020, s. 352) Rajan et. al. (2020 

s352) toteaa bibliometrisen analyysin yhteenvedossa strategisen johtamisen kirjallisuuden 

tutkimuksien osoittavat, että liittoutumien irtisanominen johtuu resurssien riittämättömästä 

jakamisesta, luottamuksen puutteesta, kumppaniyritysten välisistä konflikteista ja tehottomasta 

strategisesta tietohallinnosta. Näitä on käyty läpi tässä ja aikaisemmissa kappaleissa, joten 

tämän suhteen voidaan todeta tämän tutkimuksen teoriaviitekehyksen tyydyttävän tämän 

tietotarpeen kumppanuuksien päättämisestä. 

 

3.3.5 Kumppanuusportfoliot 

 

Wassmerin (2010, s. 142) mukaan portfoliotutkimus pyrkii paljastamaan kohteita, joita nousee 

esille, kun pyritään yhtä aikaa hallinnoimaan kumppanuuksia useiden eri kumppaneiden 

kanssa. Wassmer toteaa strategisen kumppanuuden olevan, varianssi eroista huolimatta, 

yksimielisemmin määritetty kuin kumppanuus portfolio (alliance portfolio). Tämä johtuu siitä, 

että eri organisaatiotutkimusalojen tutkijat ovat lähestyneet kumppanuusportfolioilmiötä, ja 

käsitteellistäneet sen, hieman eri tavalla (Wassmer 2010, s. 142). Kumppanuusportfolio on 

määritelty keskitetyn yrityksen samanaikaisesti toimivien suorien kumppanuussuhteiden 

kokoelmaksi, jota kutsutaan myös egosentriseksi kumppanuusverkostoksi (Saebi 2016, s. 143; 

Wassmer 2010, s. 142). Toisaalta tutkijat, jotka lähestyvät kumppanuusportfolio -ilmiötä 

oppimisen näkökulmasta, ja määrittelevät allianssisalkun keskitetyn yrityksen yhteenlasketuksi 

kumppanuuskokemukseksi (Wassmer 2010, s.142). Kumppanuusportfolio -termi sekaannusta 

lisää se, että jostakin olemassa olevasta terminologiasta käytetään epäjohdonmukaisesti 

erilaisten kumppanuuteen liittyvien ilmiöiden yhteydessä. Tällaisia on esimerkiksi termi 

kumppanuusverkosto (alliance network), usean osapuolen kumppanuus (Multi-party alliance) 

tai kumppanuusverkko (alliance web). Tutkijasta riippuen nämä välillä erotetaan 

kumppanuusportfoliosta, mutta joskus ero on epäselvä (Wassmer 2010, s. 144). Koska tämän 

tutkimuksen pääaiheena ei ole kumppanusportfoliot, rajataan nämä terminologian ulottuvuudet 

tutkimuksen ulkopuolelle ja tarkastellaan hieman kumppanuusportfolion teoriaa. 

 

Kuten aikaisemmin jo käytiin läpi, niin muodostettaessa kahdenkeskistä kumppanuutta 

kumppaneiden sopivuus (Fit) on tärkeä saavuttaa kumppaneiden välille. 

Kumppanuusportfoliotasolla tämä ei kuitenkaan riitä, ja kumppanivalinta on tehtävä 
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kumppanuusportfolion muodostamisen yhteydessä, joka vaatii lisäkriteerien kuten, kuten 

irtisanottavuuden tai portfolioon sopivuuden arviointia (Saebi 2016, s. 149). Eri tutkimuksien 

välillä kumppanuuden suorituskyky tai menestys on käsitteellistetty toisistaan poikkeavasti, 

joidenkin käyttäessä objektiivisia mittareita, kuten kannattavuus, markkinaosuus, uusien 

tuotteiden kehitys tai myynnin kasvu, kun taas jotkut nojaavat subjektiivisiin arvioihin 

tavoittamisesta tai kokonaistyytyväisyydestä (Saebi 2016, s. 144). Saebi (2016, s. 144) 

ymmärtää tutkimuksessaan kumppanuusportfolion suorituskyvyn niiden liittoutumien 

prosenttiosuutena, joissa yrityksen alkuperäiset tavoitteet toteutettiin. 

 

Kumppanuusportfolio, joka sisältää kumppanuuksia ja kauppasopimuksia, voi tuottaa lisäarvoa 

yritykselle. Useiden kumppaneiden käyttö vähentää yrityksen riippuvuutta yhdestä ainoasta 

kumppanista.  Riskien alentaminen ja neuvotteluvoiman lisäämiseen ei saisi kuitenkaan tulla 

niukkojen resurssien (mukaan lukien johtamisresurssit) hajautumisen kustannuksella. Uusien 

kumppaneiden tulisi tuoda täydentäviä vahvuuksia ja lisätä yrityksen strategista joustavuutta 

sen sijaan, että vähentäisivät sitä. Yritystasolla liittoutumien tulisi myös täydentää yrityksen 

hankintastrategiaa ja sisäisiä kehitysvaihtoehtoja (Hoang & Rothaermel 2016, s. 75). 

Kumppanuusosaamisen (Alliance competence) omaavat yritykset yrittävät systemaattisesti ja 

ennakoivasti tunnistaa potentiaalisia kumppaneita, joilla on etsivän täydentäviä resursseja 

kumppanuusportfolioon tai kumppanimix’iin, joilla etsivä yritys pystyy täydentämään omaa 

osaamistaan ja säilyttämään kilpailuedun kilpailijoihin nähden (Lambe et al. 2002, s. 145) 

Hoang ja Rothaermel, (2016, s. 75) muistuttaa siitä, että yritysten tulisi suorittaa säännöllisiä 

katselmuksia kumppanuusportfolioihin, joilla varmistetaan se, että tulevat kumppanuudet 

täyttävät tulevaisuuden tarpeet. 
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4 TEEMAHAASTATTELUN RAKENTAMINEN 

 

Haastattelu on yksi tiedonhankinnan perusmuoto. Se on joustava, syvällistä tietoa keräävä, 

menetelmä (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 11). Muita tiedonhankintamenetelmiä on esimerkiksi, 

kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista koostettu tieto (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 71)   

Yksinkertaisin tapa määrittää haastattelu, on nimetä se keskusteluksi, jolla on tarkoitus. Ne 

muistuttavat toisiaan, ja molempiin sisältyy kielellistä ja ei-kielellistä kommunikaatiota, joka 

välittää ajatukset, asenteet, mielipiteet, tiedot ja tunteet. Kummassakin osapuolet vaikuttavat 

toisiinsa.  Haastattelu eroaa keskustelusta siten, että se tähtää informaation keräämiseen ja on 

siis ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 42).  

 

Tiedonhankintahaastattelu on eräs haastattelujen alalaji, joka voidaan jakaa käytännön 

haastatteluihin ja tutkimushaastatteluihin. Käytännön haastatteluja on esimerkiksi 

työhaastattelut, mielentilatutkimuksen haastattelut tai toimittajan pääministerillä televisiossa 

esittämät haastattelut, joissa tarkoituksena on jonkin käytännön ongelman nopea ratkaiseminen.  

Tutkimushaastattelun tietoakin pystytään käyttämään ongelman ratkaisuun, mutta vasta kun 

tieto on tieteellisin menetelmin varmistettu ja tiivistetty (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 42). 

Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan lähinnä strukturointiasteen perusteella eli toisin sanoen 

siten, miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu, ja missä määrin haastattelija jäsentää 

tilannetta. Näitä voidaan myös jaotella siten, että strukturoitu haastattelu eli standardoitu 

lomakehaastattelu muodostaa oman luokan ja muut haastattelulajit omansa, jotka jaotellaan 

yleisesti puolistrukturoituihin eli teemahaastatteluihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin, 

joita voidaan kutsua myös syvähaastatteluiksi (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 43–44).  

 

Teemahaastattelu on menetelmä päästä lähemmäksi tutkittavia henkilöitä, heidän 

kokemuksiaan ja ajatuksiaan (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 16). Luonnontieteellisistä ilmiöistä 

voidaan ehkä löytää muutaman ilmiön välisiä syy-yhteyksiä. Elävillä olennoilla asia on 

monimutkaisempi, koska nämä muuttuvat ajassa ja näillä on tietoisuus. (Hirsjärvi & Hurme 

2018, s. 17).  Tämän johdosta kaikki haastattelut ovat yhteistyön tulosta, jossa haastattelija 

saattaa vaikuttaa haastateltavaan.  Tämä ei rajoitu laadullisiin menetelmiin, vaan koskee myös 

kyselylomakkeita, joka minimoi tutkijan vaikutuksen tiedonkeruuvaiheessa, mutta itse kysely 

saattaa heijastaa tutkijan omia oletuksia (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 23).  
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Tieteellisen ilmaisun kannalta tehdyt valinnat pitää pyrkiä perustelemaan, mutta tehtyjä 

valintoja ei voi rationaalisesti purkaa loputtomiin, vaan jossain kohtaa tulee esiin 

perustelematon usko tai asenne. Ihminen toimii myös tieteessä uskojensa suhteen 

päämääräkeskeisesti ja pyrkii perusteluillaan osoittamaan uskonsa todeksi. Tutkimus ongelma 

määrittää tutkimustyypin, strategian ja otteen, mutta uskomukset ovat mukana, kun 

tutkimusongelmaa muotoillaan, joten edes tutkimusongelman muotoilua ei voida pitää teoria 

tai arvovapaana (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 64).  

 

4.1 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelulle ei ole yhtä määrällistä muotoa. Eräiden tutkijoiden mukaan kysymysten 

muoto on teemahaastattelussa sama, mutta järjestystä voi vaihdella. Toisen näkemyksen 

mukaan kysymykset ovat samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan 

haastateltava vastaa omin sanoin. Kolmannen näkemyksen mukaan kysymykset on määritelty 

ennalta, mutta sanamuotoa muutetaan. Puolistrukturoidulle haastattelulle on siis ominaista, että 

jokin haastattelun näkökulma on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme, 2018, s. 

47). Avoimuudessaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on lähellä 

syvähaastattelua, ja siinä edetään keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten varassa. Makuasioihin sekä laadullisen tutkimuksen perinteisiin 

liittyvä kysymys on se, että pitääkö kaikille haastateltaville esittää samat kysymykset, pitääkö 

kysymysten järjestys olla sama ja sanamuodoltaan samanlaisia. Yhdenmukaisuuden vaade 

vaihteleekin teemahaastatteluissa tutkimuksesta toiseen, ja toteutukset vaihtelevat lähes 

avoimesta haastattelun tyypistä aina strukturoidusti etenevään haastatteluun (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, s. 74–75).  

 

Teemahaastattelu perustuu kohdennettuun haastatteluun, jonka ominaispiirteet ovat seuraavat: 

Haastateltavien tiedetään kohdanneen tietyn tilanteen. Tutkija on alustavasti selvitellyt 

tutkittavan ilmiön oletettavasti tärkeitä osia, rakenteita, prosesseja ja kokonaisuutta, joiden 

sisältö ja tilanne analyysin avulla tutkija on päätynyt tiettyihin oletuksiin näiden vaikutuksesta 

tilanteessa mukana olleille. Tämän analyysin perusteella kehitetään haastattelurunko, jonka 

avustuksella tutkija suuntaa haastattelu haastateltavien subjektiivisiin kokemuksiin tilanteesta. 
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Teemahaastattelu eroaa kohdennetusta haastattelusta siten, ettei se edellytä tiettyä kokeellisesti 

aikaansaatua yhteistä kokemusta, vaan lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, 

ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tulkita tällä menetelmällä, kun taas kohdennettu 

haastattelu tapaa korostaa haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään tilanteesta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 47–48) 

 

Teemahaastattelussa, yksityiskohtaisten kysymysten sijaan, haastattelu etenee tiettyjen 

keskeisten teemojen varassa. Teemahaastattelu -nimi ei ole sitoutunut kvalitatiiviseen eikä 

kvantitatiiviseen leiriin, eikä ota kantaa haastattelukertojen määrään tai siihen kuinka syvälle 

aiheen käsittelyssä mennään. Haastattelun eteneminen teemojen mukaan vapauttaa pääosin 

haastattelun tutkijakeskeisestä näkökulmasta ja tuo haastateltavien äänen kuuluviin, ottaen 

huomioon, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamat merkitykset ovat keskeisiä 

kuten myös se, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 48). 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelua puoltaa myös se, että oletettavasti monelta 

potentiaaliselta haastateltavilta jäisi lomakekysely vastaamatta kiireen vuoksi. Avoimessa 

haastattelussa aineiston analysointi taas voisi olla vaikeaa. Teemahaastattelun avulla 

tavoitteena on tehdä tehokas haastattelutunti, jossa oleelliset asiat tulevat esille. 

 

4.2 Haastateltavien valinta 

 

Haastateltavia valittaessa pitää ottaa myös huomioon haastattelujen läpikäyntiin kuluvat 

aikaresurssit. Aineiston kokoa ei pidä väheksyä, mutta pitää muistaa, että aineiston koko ei 

ratkaise, vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys (Tuomi & Sarajärvi 2018, s.83). Toisaalta 

voidaan ajatella, että haastateltavia pitää olla niin monta kuin välttämätöntä tarvittavan tiedon 

saamiseksi (Hirsjärvi & Hurme 2018, s.58). Laadullisessa tutkimuksen luonteen takia on 

tärkeää, että henkilöiltä, joilta tieto kerätään, on tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon 

tietoa ja kokemusta, joten haastateltavien valinta ei ole satunnaista vaan harkittua ja 

tarkoitukseen sopivaa. Valinnat tulee perustella tutkimusraporttiin, joiden perusteella lukija voi 

itse muodostaa kuvan tutkimuksen tieteellisyydestä (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 83–84). 

Harkinnanvarainen näyte voi myös olla monella tavalla harhainen. Kukaan ei voi olla täysin 

varma siitä onko näyte todella edustava, mutta tutkija voi pyrkiä osoittamaan, ettei 

haastateltavien valintaan sisälly systemaattista harhaa (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 60).  
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Aineiston riittävyyttä voidaan tarkastella saturaation eli kyllästymisen kautta, jolloin kerätty 

aineisto alkaa toistamaan itseään, eikä uudet haastattelut tuo tutkimusongelman kannalta uutta 

tietoa. Eräiden tutkijoiden kokemuksena on, että 15 vastausta riittää, mutta kokemukset 

kyllästymispisteestä on vaihtelevia. Minkäänlaista saturaatiota ei voi kuitenkaan saavuttaa, ellei 

tiedetä mitä aineistosta haetaan (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 84–85).  Myös Hirsjärvi & Hurme 

(2018, s. 60) lähestyy haastateltavien määrää saturaation kautta, jossa tarkoituksena on 

haastatella henkilöitä niin kauan, että uudet haastateltavat eivät anna enää oleellista uutta tietoa. 

Tällöin tutkijan tulisi pystyä itse päättelemään, milloin aineistolla saadaan aikaan merkittäviä 

tuloksia, ja haastattelut tulisi lopettaa. Ongelmana on se, että tutkijan oppineisuudesta riippuu, 

kuinka hän aineistoa kerätessä huomaa uusia näkökulmia. Laadulliseen tutkimukseen liittyy 

myös piirre, jossa kaikki tapaukset ovat ainutlaatuisia. Saturaatio (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 

86) tulee paremmin esiin haettaessa aineistosta yhdenmukaisuutta kuin erilaisuutta. Jos jo 

ennen analyysiä hakee tietyt luokat, joille hakee aineistosta näyttöä, on perusteltua puhua 

saturaatiosta luokkien tultua havaituksi, mutta tämä kyseenalaistaa laadullisen tutkimuksen 

tarpeen, koska tiedon saa helpommin kerättyä rasti ruutuun -kyselyllä. 

 

Haastateltavaksi valittiin nykyään tai aikaisemmin autoalalla vaikuttaneita henkilöitä, joilla on 

maahantuonnin ja/tai jälleenmyynnin johtajakokemusta.  Haastattelun tarkoituksena on kerätä 

mahdollisimman paljon informaatiota. Haastatteluiden onnistumisen kannalta on hyvä, jos 

haastateltavat eli tiedonantajat voivat tutustua kysymyksiin, teemoihin tai haastattelualueeseen 

etukäteen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 73). Haastateltaville annetiin etukäteen liitteissä 2 ja 3 

esitetty lyhyt selvitys tutkimuksesta sekä teemahaastattelun runko. Tutkimukseen valittiin 

lopulta seitsemän haastateltavaa, joiden laaja-alaisen työkokemuksen avustuksella kokemuksia 

saatiin kymmenistä maahantuonti ja jälleenmyyjä organisaatioista Suomesta.  Alkuperäinen 

suunnitelma haastatteluiden määrälle oli suurempi, mutta koronarajoitukset suurimman osan 

tutkimukseen käytetystä ajanjaksosta näiden tekemisen. Lisäksi tutkimuskysymyksiin tuntui 

löytyneen saturaatio, jolloin lisähaastattelut eivät olleet tarpeellisia. Haastatteluryhmä edustaa 

melko tasapainoisesti maahantuonnin ja jälleenmyyjän johtokokemusta, kun tilannetta 

tarkastelee tuloksissa kuvien 3,4 ja 5 y- akseilta, joissa johtajakokemuksen painotus on eritelty. 
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4.3 Esihaastattelu 

 

Kuvitellusta ajansäästöstä johtuen tutkimus oli tarkoitus tehdä ilman esihaastatteluja. 

Ensimmäinen haastattelu tehtiin heinäkuun 2021 alussa, ja se oli kestoltaan yli 2 tunnin 

mittainen. Yli 2 tunnin haastattelun käsin litterointiin meni huomattava määrä aikaa, ja 

haastattelua analysoitaessa selvisi kohtia, jotka haastateltava ymmärsi aluksi väärin, jolloin 

haastattelijan täytyi ensimmäisen haastateltavan vastauksen jälkeen tarkentaa käsiteltävää 

asiaa, jotta etsitty tieto saatiin nauhalle. Haastattelua analysoitaessa havaittiin myös, että 

haastateltavalle on luonnollista kertoa asioista tiettyjen osakokonaisuuksien yhteydessä. Tämän 

johdosta alkuperäisestä Porterin viiden voiman -mallin ympärille kerätystä jaottelusta 

luovuttiin, ja haastattelun perusmuoto muuttui muotoon: Henkilöprofiili, näkemys 

kumppanuuden toteutumisesta numeroasteikolla, taulukossa esitettyjen onnistumis- ja 

epäonnistumistekijöiden valinta, sekä haastattelun kautta tehty arvoketjun osuus sekä 

kumppanuuden elinkaari. Lisäksi ensimmäisen haastattelun yhteydessä havaittiin, että 

haastateltavalle on luonnollista perustella valintojaan onnistumis- ja epäonnistumistekijöiden 

valinnassa, joilla pystyttiin täyttämään myöhemmin haastattelurunkoon merkittyjen kohtien 

tiedontarve. Saadun kokemuksen perusteella muokattiin haastattelurunkoa, josta tuli tässä 

yhteydessä myös tiiviimpi sivumäärän tippuessa seitsemästä kolmeen. 

 

4.4 Teemarungon rakentaminen 

 

Teema-alueita valittaessa Tutkittavat ilmiöt ja niitä kuvaavat peruskäsitteet hahmottuvat 

perehdyttäessä teoriaan. Haastattelurunkoa laadittaessa ei tehdä yksityiskohtaista 

kysymysluetteloa vaan teema-alue luettelo. (Hirsjärvi & Hurme 2018, s. 66) Toisinaan saattaa 

olla hyväksi sisällyttää keskustelun lomaan joitakin suppeita lomakkeita, joilla tieto saadaan 

tiivistytysti esiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2018, s. 66) Apuna tässä voidaan käyttää osgoodin 

asteikkoa, jossa ideana on, että ääripäihin sijoittuvat vastakkaiset adjektiivit (Vilkka 2007, s. 

47).  Tämän tutkimuksen lopullisen teemahaastattelun runko on liitteestä 3. Haastattelun 

kehityskaari on selostettu luvussa 4.3. Seuraavissa kappaleissa on lyhyet selvitys siitä, miksi 

kyseiset kohdat on otettu teemahaastatteluun mukaan. 
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Henkilöprofiili ja näkemys jälleenmyyjäsopimuksen luonteesta 

 

Haastateltava arvioi oman työkokemuksensa ja sen painotuksen. Teemahaastattelun aluksi 

haastateltava asemoi itsensä autoalan kokemuksen ja johtamiskokemuksen mukaan.  

 

Haastateltava kertoi näkemyksensä jälleenmyyjäsopimuksesta, ja siitä onko se enemmän 

palvelusopimus vai määrittääkö tämä mitä kumppanuusosapuolet haluavat kumppanuudelta 

saavuttaa. 

 

Autoalan arvoketju: Maahantuoja ja jälleenmyyjä arvoketjussa 

 

Haastattelun ensimmäisen varsinaisen teemahaastatteluosuuden tarkoituksena oli ymmärtää 

maahantuojan ja jälleenmyyjän toimintaympäristö.  Aluksi tarkasteltiin luvussa 2 olevan 

arvoketjuun liittyvän teorian pohjalta alan arvoketjua, sananvaltaa sekä sitä, että näkeekö 

haastateltavat tämän enemmän arvoketjuna vai toimitusketjuna. Haastatteluissa kysyttiin 

luvussa 3.3.1 esitellyn mukaisesti näkeekö haastateltava kumppanuuden taktisena ja 

strategisena ottaen huomioon Wittmannin (2007) ajatuksen, että sen että sen merkitys voi 

osapuolille olla erilainen. Haastateltavilta kyseltiin teorialuvun 2.3 mukaisesti digitalisaation 

vaikutuksiin autoalalla, sekä yleisesti katteen kehityksestä, sekä tuontiautoihin ja käytettyjen 

ketjuihin liittyvistä näkemyksistä. Haastateltavilta kyseltiin myös jälleenmyyjän ja 

maahantuojan nykyisiä ja tulevia toimikuvia, sekä kokemuksia henkilöstöpulasta. 

Vakiintuneille markkinoille voi tulla kolmannen osapuolen haastajia, jotka voivat muuttavat 

markkinoita. Haastateltavilta kysyttiin teoriaosuuden 2.4 (Porter 1980, s. 9)mukaisesti, voiko 

kumppanuudet toimia markkinoille tulon esteenä.  

 

Onnistumistekijät ja epäonnistumistekijät 

 

Onnistumistekijöinä käytettiin Whipplen ja Frankelin (2000) käyttämää 18 tekijää, jotka 

löytyvät tämän tutkimuksen teoriaosuuden luvusta 3.3.3. 

 

Eräonnistumistekijöistä ei yhdestä lähteestä löytynyt kattavaa listaa, joten näitä yhdisteltiin 

useammasta lähteestä.  Ireland at. al. (2002, s. 433) julkaisusta valittiin seuraavat 8 tekijää: 
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1) tavoitteiden eroavaisuus, 2) kulttuuriset erot, 3) opportunistinen käytös, 4) 

oppimiskaappaaminen, 5) väärä kumppanuusvalinta, 6) kumppanuuden yksipuoliset edut 

toiselle osapuolelle, 7) kumppanuusvalinta yrityksen omien strategisten linjoja vastaan, 8) 

toimiva kumppanuus muuttuu ajan saatossa epästabiiliksi. 

 

Wittmanniin (2007) 7 epäonnistumisväitteistä haettiin lisää haastateltaville esitettäviä 

epäonnistumistekijöitä. Koska väitteet olivat yleisellä tasolla, muutettiin niitä lähemmäs 

autoalaa haastateltavien nopeammin omaksuttavaan muotoon. Samassa yhteydessä kaksi 

väitettä jaettuun kahteen osaa, jonka johdosta näistä tuli kyselykaavakkeeseen 9 

epäonnistumistekijäkohtaa. Väite 1: ”Kun ylimmän johdon peruste kumppanuuden 

perustamiselle on kilpailijoiden toiminnan mallintaminen, on kumppanuuden epäonnistuminen 

todennäköisempää.” muutettiin muotoon: edustus otetaan koska kilpailijoilla on uusia 

merkkejä ja Edustus otetaan, jottei kilpailija saa sitä. Väite 2: ”Kumppanuuden 

epäonnistuminen on todennäköisempää, kun yritykset eivät systemaattisesti priorisoi 

kumppanuutta ja kohdenna resursseja strategisen tarpeen mukaan linjassa.” muutettiin 

muotoon: Edustukseen ei haluta panostaa tarvittavia henkilöresursseja ja Edustukseen ei 

panosteta tarvittavia henkilöresursseja. Väite 3: ”Kumppanuuden epäonnistuminen on 

todennäköisempää, kun johtajat päättävät olla jakamatta resursseja liittoutuman osaamisen tai 

valmiuksiin keskittyvän kumppanuustoiminnan luomiseksi.” muutettiin muotoon: Edustukseen 

ei haluta satsata koulutuspanoksia. Väite 4: ”Kumppanuuden epäonnistuminen on 

todennäköisempää, kun jos ylin johto ei aseta suorituskyky kriteerejä ennen kumppanuuden 

aloittamista.” muutettiin muotoon: Suorituskykytavoitteet ei ole sovittu ennen edustuksen 

alkamista. Väite 5: ”Ylituotanto ja resurssien tuhlaaminen kasvattaa kumppanuuden 

epäonnistumisriskiä” muutettiin muotoon: Kumppani tuntuu tuhlaavan resursseja. Väite 6: 

”Kumppanuuden epäonnistuminen on todennäköisempää silloin kun johto epäonnistuvat 

selkeästi määrittämään kumppanuuden purkuehdot ja prosessit tämän toteuttamiseen.” 

muutettiin muotoon: Kumppanuuden purkukynnystä, prosessia ja purkuehtoja ei ole määritetty. 

Väite 7: ”Kumppanuuden onnistuminen on todennäköisempää, jos johtajat on sosiaalisesti 

sidottu kumppanuuteen.” muutettiin muotoon: Johto eivät halua lopettaa omaa lempilastaan 
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Yhteisten etujen saavuttaminen kumppanuudessa 

 

Wittmann (2007) luettelee teorialuvussa 3.3.2 yhteiset edut (common benefit) ja yksityiset edut 

(private benefit), joita osapuolet kumppanuudesta saavat. Haastateltavilta kysytään arvosanaa 

näiden saavuttamisesta osgoodin asteikolla. 

 

Ryhmäpoikkeusasetus 

 

Ryhmäpoikkeusasetus -osiossa teemat jaetaan lukujen 2.2.2 ja 2.5.3 mukaisesti myyntiin ja 

jälkimarkkinointiin. Myynnistä nostetaan erikseen esille teoriassa mainitut heikennykset.  

 

Kumppanuuden elinkaari 

 

Kumppanuusosuus käydään teoriakappaleessa 3.3 esitellyn kumppanuuden elinkaaren osa-

alueen mukaisesti. Lisäksi haastattelurunkoon haluttiin tuoda kumppanuuden mittarit. 

 

Kumppanin valinta 

 

Haastateltavilta kysytään Gulati 1998 (teorialuku 3.3.1) mukaisesti, kuinka aikaisemmat 

verkostot vaikuttavat kumppanuuksien muodostumiseen. Haastateltavilta kysytään mitä 

tutkimuskohteena olevat organisaatiot hakevat kumppanuudelta (teorialuku 3.2) 

Haastateltavilta kysellään näkemystä siitä, kuinka usein kumppanuudet (Teorialuku 3.3.1 

Wittmann 2007) tuntuvat olevan tuomittuja jo rakennusvaiheessa.  

 

Kumppanuuden muodostaminen ja kumppanuudessa toimiminen 

 

Haastateltavilta tiedusteltiin kuinka yhdensuuntaiseksi he näkevät kumppanuusosapuolien, eli 

maahantuonnin ja jälleenmyyjän strategiat Osgoodin asteikolla. 

 

Haastateltavalta tiedusteltiin kuinka hyvin maahantuonti ja jälleenmyyjät yleisesti tukevat 

kumppanuusstrategian toteutumista. Haastateltavat antoivat osgoodin asteikolla arvosanan 

erikseen sekä maahantuojille ja jälleenmyyjille. 
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Kumppanuuden lopetus 

 

Kumppanuuden lopettamisen taustateoriana toimi Wittmannin (2007) 6. ja 7. väite, joiden 

perusteella haastateltavilta kysyttiin, kuinka hyvin lopettamisehdot on määritetty sekä onko 

tiedossa tapauksia, joissa toimimattomassa kumppanuudessa roikutaan, koska johto on 

kykenemätön lopettamaan muodostamansa kumppanuus. 

 

Kumppanuus portfoliot ja Kumppanuuden mittarit 

 

Haastatettavilta kysyttiin näkemystä siitä, että onko maahantuojilla ja jälleenmyyjillä tietoista 

kumppanuusportfolion hallintaa. Teoriaviitekehyksen antaa teoriakappale 3.3.5. 

 

Haastateltavan kanssa käytiin keskustelua kumppanuudelle sopivista mittareista. 

 

4.5 Analysointi 

 

Analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja tuottaa uutta tietoa. Analyysillä tiivistetään 

aineisto kadottamatta informaatioita, ja kasvatetaan informaatioarvoa luomalla hajanaisesta 

aineistosta selkeä ja mielekäs. (Eskola ja Suoranta- 1998, s. 112) Laadullisen aineiston 

analysoinnissa yhdistyvät analyysi ja synteesi, joissa analyyttisen prosessin avulla kerätty 

aineisto hajotetaan käsitteellisiksi osiksi, jotka synteesin avulla kootaan uudelleen tieteellisiksi 

johtopäätöksiksi. (Grönfors 2008, s. 85) Eskola ja Suoranta (1998, s. 122) toteaa laadullisen 

haastatteluaineiston analyysin olevan ainakin kolme tietä. Ensinäkin aineiston purun jälkeen 

edetään enemmän ja vähemmän tutkijan intuitioon luottaen analyysiin. Toinen tapa on aineiston 

purkamisen jälkeen koodata se ja edetä siitä analyysiin. Kolmannessa tavassa yhdistetään 

purkamis- ja koodaamisvaihe, ja edetään siitä analyysiin. Eskolan ja Suorannan (1998, s. 124) 

mukaan teemahaastattelurunko on aineiston koodaamiseen erinomainen apuväline. 

Teemahaastattelurungon rakentamiseen on käytetty aikaisemmista tutkimuksista kerättyjä 

teoreettista näkemyksiä ja tutkijan omaa kokemusta. Teemahaastattelurungon avulla aineistosta 

seulotaan esille asiasta kertovia tekstikohtia. Aineiston koodaamiseen Eskola ja Suoranta 
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(1998, s. 123–124) antaa kaksi toisistaan poikkeavaa tapaa, joista ensimmäisessä aineistoa 

analysoidaan aineistolähtöisesti, ja toisessa taas teoriaa hyödyntäen. 

 

Laadullisessa analyysissä puhutaan usein induktiivisestä ja deduktiivisesta analyysistä, joka 

tulee tutkimuksen tulkinnan päättelyn logiikasta, joka on joko induktiivinen eli yksittäisestä 

yleiseen tai deduktiivinen eli yleisestä yksittäiseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 93). Induktiolla 

tarkoitetaan tieteenfilosofiassa päättelyä, joka lookisesti etenee yksityiskohdista yleistykseen 

Rakennettaessa teoriaa havaintojen pohjalta, tätä tavallisesti kutsutaan induktioksi (Grönfors 

2011, s. 14). Deduktiolla tarkoitetaan tieteenfilosofiassa päättelyä, jolla tunnettujen tosiasioiden 

pohjalta johdetaan yksityiskohtiin. Päättely etenee yleiseltä, esimerkiksi teoreettiselta tasolta 

yksityiskohtiin (Grönfors 2011, s. 14) Jaottelu induktiiviseen ja deduktiiviseen on tieteellisesti 

ongelmallista. Puhtaan induktion mahdollisuus on kyseenalaistettu, koska ajatellaan, ettei uusi 

teoria voi syntyä puhtaiden havaintojen pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 93) Tuomi ja 

Sarajärvi (2018, s. 98) kiteyttävät, että mitä nopeammin analyysin alussa teoria otetaan 

ohjaamaan päättelyä, niin lähempänä deduktiivista päättelyä ollaan. Vastaavasti mitä 

lähempänä päättelyn loppua teoria otetaan ohjaamaan päättelyä, sitä lähempänä ollaan 

induktiivista päättelyä (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 98) Kolmas tieteellisen päättelyn logiikka 

on abduktiivinen päättely, jonka mukaan teorianmuodostus on mahdollista silloin, kun 

havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johtolanka (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 93). 

Voidaankin todeta, että abduktiivinen eli lopputuloksesta lähtevä päättely tulee laadullisen 

tutkimuksen analyysiprosessissa avuksi useammin kuin myönnetään (Tuomi &Sarajärvi 2018, 

s. 98) 

 

4.5.1 Aineisto- ja teorialähtöinen analyysi 

 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus, jossa 

analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun perusteella. 

Analyysi yksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Teorian merkitys analyysin 

ohjaajana liittyy metodologiaan siten, että tutkimuksessa julkilausutut metodologiset 

sitoumukset ohjaavat analyysiä. Tutkittavasta ilmiöstä aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla ja 

teorioilla ei pitäisi olla mitään tekemistä aineistolähtöisen analyysin toteuttamisen ja 
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lopputuloksen kanssa. Teoria, joka tutkimuksessa liittyy analyysiin tai analyysiin 

lopputulokseen, koskee vain analyysin toteuttamista. (Tuomi & Sarajärvi. 2018 s. 93–94) 

Jos aineistolähtöisen analyysin päättelyn logiikkaa halutaan painottaa, voidaan tätä varauksin 

kutsua induktiiviseksi analyysiksi. (Tuomi & Sarajärvi. 2018 s. 94) 

 

Teorialähtöisessä analyysissä päättelyn logiikka yhdistetään usein deduktiiviseen päättelyyn. 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa hahmotellaan valmiiksi hahmoteltu kategoria, joihin aineisto 

suhteutetaan. Esimerkiksi terveyteen liittyvässä tutkimuksessa määritetään teoriassa sen 

koostuvan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta olemispuolesta, joihin tutkimuskysymykset 

asetellaan, ja joiden perusteella haetaan vastauksia ihmisten terveyskokemuksista.  Kääntäen 

tämä tarkoittaa, ettei teoreettisen analyysin puitteissa ihmisellä ole muunlaisia terveydellisiä 

kokemuksia. (Tuomi & Sarajärvi. 2018 s. 96). Teoriaohjaava analyysi on luonnontieteellisen 

tutkimuksen perinteinen analyysimalli, joka nojaa johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai 

auktoriteetin esittämään ajatteluun. Tutkittava asia siis määritellään jo tunnetun mukaisesti, ja 

aineiston analyysia ohjaa valmis aikaisemman tiedon perusteella luotu teoria, kehys tai malli. 

Tämän taustalla on usein miten aikaisemman tiedon testaaminen uudessa kontekstissa. 

Tutkimukset, joissa teoria ohjaa metodologisena kysymyksenä tulee eriyttää tästä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, s. 95). Teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikassa on usein kyse 

abduktiivisesta päättelystä, jossa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja 

valmiit mallit. Näitä yhdistellään, pakolla, puolipakolla ja välillä luovasti, jolloin 

lopputulokseksi saattaa syntyä jotain uuttakin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 95). 

 

4.5.2 Aineiston koodaaminen, indeksointi ja analyysi 

 

Eskola ja Suoranta (1998, s. 127) toteavat aineiston koodaamisen voivan lähteä 

aineistolähtöisestä analyysistä, jossa teksti luetaan useampaan kertaa ja katsotaan minkälaisia 

mahdollisia koodauksia aineistosta, nousee esiin. Täytyy muistaa, ettei aineistosta itsestä nouse 

mitään esiin, vaan kyseessä on tutkijan konstruktio, jota ohjaa ainakin piiloisesti tutkimuksen 

tarkoitukset, oma oppineisuus ja aikaisemmat teoriat. Niinpä tämä koodaus on idealistisista 

lähtökohdista huolimatta jonkinlainen sekoitus tutkijan ennakkoluuloja ja aineiston tulkintaa. 

Havaintojen teoriapitoisuus on yleisesti hyväksytty periaate, jonka takana on ajatus ole 

olemassa objektiivisia havaintoja sinällään, vaan muun muassa jo käytetyt käsitteet, 
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tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat aina tuloksiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, s. 94) Laadullisen tutkimuksen yleinen pullonkaula on se, että aineistosta löytyy 

aina kiinnostavia asioita, joita ei tutkimuksen alussa osannut ajatella. Näitä olisi kiinnostava 

tutkia ja raportoida, mutta on hyväksyttävä, ettei yhden tutkimuksen piirissä pysty kaikkia 

asioita käsittelemään, ja ne on jätettävä seuraavaan tutkimukseen. Tutkimusta kiinnostavien 

asioiden tulee olla linjassa tutkimuksen tarkoituksen, tutkimustehtävät tai tutkimusongelman 

kanssa. (Sarajärvi & Tuomi (2018 s.90) Analyysissä on päätettävä, hakeeko aineistosta 

samanlaisuutta vai erilaisuutta. Aineistosta voidaan hakea tiettyä logiikkaa, tyypillistä 

kertomusta tai kirjoittaa kaikista vastauksisata yksi tyypillinen kertomus (Tuomi &Sarajärvi. 

2018 s91). 

 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelu purettiin litteroimalla. Pääsääntöisesti tähän käytettiin 

Word 365 -ohjelmaa. Äänitallenteen purkuvaiheessa, nauhalta kuullut tutkimuksen kannalta 

mahdollisesti mielenkiintoiset asiat kirjattiin Word dokumenttiin väliotsikoiden alle.  Tästä 

väliotsikoinnista muodostui melko lailla teemarungon mukainen, mutta ei voida tämän olleen 

tarkoituksellista, kun työskentelytapa otettiin käyttöön.  Väliotsikoiden alla olet tekstipätkät 

käytiin läpi ja näistä yhdistettiin kertomus, joka kuvastaa tutkimuksen kannalta kiinnostavaa 

informaatiota tai auttaa muuten ymmärtämään toimintaympäristöä. Tätä prosessia voidaan 

kutsua Eskolan ja Suorannan koodaamiseksi, indeksoinniksi ja analysoinniksi. Teemarungon 

tekemiseen käytettiin luvuissa kaksi ja kolme esitettyjä teorioita, joiden suhdetta autoalan 

toimintaympäristöön tutkitaan tässä tutkimuksessa. Tämän johdosta kyseessä on teorialähtöistä 

analyysiä. Tehdystä seitsemästä haastattelusta kertyi haastattelu tallennetta 10tuntia 28 

minuuttia 29 sekunttia ja litteroituna tästä tuli 302 sivua. 
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5 HAASTATTELUJEN TULOKSET JA VIITEKEHYS 

 

5.1 Autoalan arvoketju 

 

Jälleenmyyjäsopimus 

 

Haastatteluissa selvisi, että jälleenmyyjäsopimus -termin voi ymmärtää monitulkinnallisesti. 

Toiset ymmärsivät sen kumppanuuden alussa kirjoitettavaksi tai sopimuskaudeksi tehtäväksi 

sopimukseksi, kun taas toiset liittivät tähän myös vuosittaiset tavoitesopimukset. Kuvassa 3 on 

haastateltavien kokemus jälleenmyyjäsopimuksen luonteesta, jossa x- akselilla on sopimuksen 

luonne ja y-akselilla haastateltavan näkemys omasta johtamiskokemuksen painottumisesta. 

Lähes kaikkien haastateltavien mukaan jälleenmyyjäsopimus on luonteeltaan enemmän 

palvelutasosopimus. Poikkeuksen tuonut näkemys, jossa se on tasapainoisesti kumpaakin, 

perustui siihen, että haastateltava koki edustaman brändin vuosisopimuksessa olevan paljon 

yhdessä sovittavia tavoitteita. Eräs haastateltava totesi jälleenmyyjäsopimuksessa 

sitouduttuvan merkin vaatimuksiin yleisellä tasolla, kun taas tavoitteet ja standardit määritetään 

vuosittaisessa sopimuksessa (H1). Toinen haastateltava totesi, että operatiivisella puolella oleva 

vuosisopimus, joka määrittää lyhyttä aikatähtäintä, on enemmän kumppanuutta ja menee 

kaupalliselle puolelle (H4). 

 

 
Kuva 3 Haastateltavien kokemus jälleenmyyjäsopimuksen luonteesta. 

 

Haastateltava myös totesi, että jälleenmyyjäsopimus ei liity suoraan maahantuojaan, vaan se 

liittyy valmistajaan, joka omistaa brändin (H4). Jälleenmyyjäsopimus on brändikohtainen 
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sopimus, jossa brändin omistaja eli valmistaja määrittää sen, mitä he edellyttävät osapuolelta, 

joka edustaa heidän brändiänsä. Siinä määritetään kriteerit ja standardit merkkiedustukselle 

(H4). Jälleenmyyjäsopimuksen syvin tarkoitus on suojella brändiä, ja se tuodaan valmistajan 

filosofian mukaisesti esiin sekä asiakaskokemus on valmistajan määrittämä. Nämä arvot eivät 

saa olla ristiriidassa jälleenmyyjän tai maahantuojan kanssa (H4). Eräs haastateltava kiteytti: 

”Jälleenmyyjäsopimus ei anna kovin paljon vapautta, vaan mahdollistaa merkin parissa 

toimimisen annetuilla ehdoilla. Myynti tai vuosisopimuksissa ei ole juurikaan tehty yhteistyössä 

jälleenmyyjien kanssa.  Ulkoa annettu tekijä ”.  

 

Vähittäiskaupan toimijaksi itsensä kuvannut, totesi, että jälleenmyyjäsopimus määrittää sen 

kuka on kuka arvoketjussa, ja jos sopimuksen mukaan toimittaisiin, niin toiminta olisi todella 

kankeaa, mutta korosti, että käytännössä asiat pyörivät joustavammin kuin sopimukseen on 

kirjoitettu, mutta itse jälleenmyyjäsopimuksessa laitetaan asiat ja faktat järjestykseen ilman 

kumppanuuselementtejä (H3). Standardit ovat merkittävä syy tähän (H3)  Haastateltava toivoisi 

jälleenmyyjäsopimukseen joustoa, mutta ymmärtää, ettei sopimuksia voi olla kymmentä 

erilaista (H3).  Toinen jälleenmyyjätaustainen totesi jälleenmyyjäsopimusten olevan hyvin 

pitkälti autotehtaiden määrittämiä sopimuksia ja sieltä tulevaa tavoitetasoa. 

Kumppanuusnäkökulmasta tarkasteltuna sopimuksella luodaan kyllä jonkinnäköinen 

kumppanuus, mutta se perustuu enemmän annettuihin asioihin (H5). 

 

Autoalan arvoketjun määräysvalta 

 

Lähes kaikkien haastateltavien mukaan painavin sananvalta on maahantuontiorganisaatiolla. 

Poikkeuksen tehnyt haastateltava määritti sen siksi, joka hallinnoi haluttavinta tuotetta, johon 

ajatuksiin monet muut haastateltavat palasivat keskustelussa. Autoalan maahantuojan vallan 

todettiin poikkeavan päivittäistavarakaupasta ja kodinkonekaupasta, jossa valta on 

vähittäiskaupalla, eikä tilanne autoalalla ole vakaa (H1). Vallan määrä riippuu kuitenkin merkin 

asemasta rekisteröintitilastoissa (H1) ja tuotteen haluttavuudesta asiakkaiden keskuudessa (H1; 

H2). Yleisesti suurilla merkeillä on enemmän valtaa, kun taas pienemmät merkit joutuvat 

sopeutumaan (H1; H4). Pienellä merkillä ongelmaksi saattaa muodostua kumppanin 

löytäminen, koska jälleenmyyjät saattavat katsoa tällaista kulueränä standardeista tulevista 

investoinneista johtuen, joka aiheuttaa kannattavuus haasteen (H1; H4). Eräs haastateltava 
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totesi, että monimerkkiympäristössä jälleenmyyjällä voi olla 10 edustusta, jolloin mietitään 

merkkien kannattavuutta jälleenmyyjän näkökulmasta, joka vaikuttaa maahantuojan asemaan 

(H4). Tietynlainen kauhun tasapaino hallitsee (H4; H3; H5), jossa jälleenmyyjä valta lisääntyy 

lähestyttäessä asiakasmyyntiä (H3). Eräät haastateltavat toteavat, että tämä tasapaino saattaa 

tehdä jälleenmyyjän toiminnasta syklistä monimerkkiympäristössä (H1; H2) Myös 

jälleenmyyjäketjun volyymi verkostosta vaikuttaa. Kaksi haastateltava toi esille, että 

jälleenmyyjäketjun dominoidessa yli puolet myynnistä, kasvaa jälleenmyyjäketjun sanavalta 

huomattavasti, jolla voi olla vaikutusta valta-asemiin. Anonyymi haastateltava totesi tietävän 

tapauksia, jossa sopimusten katkaisulla on pyritty rajoittamaan jälleenmyyjän sananvaltaa. 

 

Tasapainoon liittyen eräs haastateltava toi esille vertailun muihin markkina-alueisiin, joissa 

otetaan täysi hyöty valitusta merkkiportfoliosta. Suomessa taas osa jälleenmyyjä suunnittelee 

toimintaansa siten, että myydään 1000 uutta ja 2000 käytettyä autoa tietyllä rahoitustuottoa 

tuovalla rahoituspenetraatiolla. Tiedetään keskikatteet ja kannalla tulevat huoltokäynnit. Sitten 

jälleenmyyjä ohjaa tätä 1000 uuden auton tavoitetta eri merkkien välillä omien intressien 

mukaan, joka johtaa osaoptimointiin, jossa häviää jälleenmyyjä, maahantuoja ja asiakas. 

Kuitenkin vuosikymmenten jaksolla tarkasteltuna merkit, jotka ovat tehneet työtä verkostossa 

ja saavuttaneet sen pysyvyyden, tekevät myös tasaisen tappavaa hyvää tulosta. Näiden salaisuus 

on hyvää kumppanuus ja vuorovaikutus, joka tarkoittaa, että tehdään ja suunnitellaan yhdessä, 

johon myös haastateltava kertoi itse myös uskovan. 

 

Monimerkkijälleenmyyjän näkökulmasta toisistaan poikkeavia merkkejä ja maahantuojia on 

paljon. On merkkejä, joissa tuntee, että asioita määritettäessä kuunnellaan aidosti, mutta toisilla 

merkeillä vaikutusmahdollisuudet tuntuvat heikolta. On merkkejä, joissa kehitystyöryhmissä 

tehdään yhteistyötä ja hankintoja muiden jälleenmyyjien ja maahantuojan kanssa, ja saadaan 

yhteistä arvoketjua, mutta sitten on maahantuojia, joille yhdessä tekeminen on vierasta. 

Tällaisella maahantuojalla on ohjelmat ja systeemit, ja jos jotain muutosta halutaan, niin tämä 

tulee tapahtua valmistajan kautta.  Tällaisilla maahantuojilla on haasteita omissa toiminnoissaan 

ja kotipesän hoitamisessa, ja jälleenmyyjä ei ole toivottu mukaan näihin tilanteisiin. Tähän on 

vaikuttanut maahantuojien henkilöstömäärän putoaminen, ja varsinkin YT-tilanteiden aikana 

arvoketjun tekeminen katkesi.  Nämä ovat nyt palaamassa ja jälleenmyyjiä kuunnellaan aidosti, 

ja on työryhmiä liiketoiminnan eri alueille. 
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Taktinen vai strateginen kumppanuus 

 

Yleisesti haastateltavat tuntuivat pitävän kumppanuutta enemmän strategisena, mutta taktisena 

pitäviä yhdisti se, että he lähestyivät kysymystä verkoston rakentamisen kautta. Jälleenmyyjän 

ja maahantuojan kumppanuus voi olla taktinen tai strateginen riippuen tavoitteista tai 

minkälaisessa vaatimuksissa ja reunaehdoissa eletään. Esimerkiksi taktisella kumppanuudella 

voidaan kasvaa nopeasti, joka vaatii matalaa brändin vaatimustasoa. Kun taas 

asiakaskokemusta halutaan nostaa, muuttuu kumppanuus enemmän strategiseksi, joka aiheuttaa 

vaatimuksia, investointeja ja kouluttautumista, johon osa taktisen ajan kumppaneista lähtee 

mukaan, ja osa vanhoista korvautuu panostuksen tekevillä kumppaneilla (H1). Markkinaosuus 

vaikuttaa voimakkaasti vaihtoehtojen määrään (H4) tai minkälaiseksi kumppanuus muodostuu. 

(H1; H2) Erään haastateltavan näkemyksen mukaan toiminta on tasapainoilua, jossa pitää olla 

välillä taktinen ja strateginen, ja välillä tunteet ja järjen joutuu sivuuttamaan ja tekemään pakon 

sanelemana, jotta palapelin kaikki palat saa täytettyä. Brändit eivät myöskään välttämättä 

hyväksy tiettyjä toisia brändejä verkostossaan, joka nostaa investointeja. Joskus ollaan 

pakkoraossa kumppanien hankkimisen suhteen, jolloin kyvykkyyksiä ja yhteensopivuutta ei 

pääse edes miettimään ((H1; H2) ja maahantuoja on alttiina opportunistiselle käytökselle (H1)  

 

Myös välimatkat ja asutustiheys vaikuttaa. Vaikka kumppanuuksien laadun koetaan olevan 

enemmän strateginen, muistuttavat haastateltavat kaupunkien välimatkoista ja kaupunkien 

pienenemisestä pohjoiseen mentäessä, joka aiheuttaa sen, että tietyille alueille tarvittavan 

palvelupisteen hankkiminen voi olla enemmän taktinen toimenpide (H1; H4). 

Jälleenmyyjäverkostot ovat monella merkillä harventuneet, (H4; H7) koska sekä maahantuojat 

että valmistajat miettivät jälleenmyynnin kannattavuutta volyymin kautta. Eräs haastateltava 

totesi, että: ”Kannattavuus on suunnaton arvo jatkuvuuden kannalta”.  

 

Näkemyksen kallistuessa taktisen puolelle, haastateltava totesi, että maahantuoja miettii 

verkoston valtakunnallista peittoa, jotta saavutetaan tietty markkinaosuus tai alueella pystytään 

ylipäätään myymään merkkiä (H2; H6), joka tehdään verkostoanalyysin avulla, jolloin 

jälleenmyyjien valinta on hyvin taktista jopa PK-seudulla (H6).   Jälleenmyyjä taas miettii, 

mitkä hänen merkkiedustuksensa pitää olla, jotta saa myytyä tietyn määrän autoja tietyllä 
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keskikatteella, jotta toimintaa pystyy harjoittamaan ja tarvittava huoltopotentiaali löytyy 

toiminta-alueelta (H2). Strategista kumppanuuden luonnetta kasvattaa haastateltavan mukaan 

esimerkiksi verkoston laajeneminen, koska tällöin olemassa olevilta kumppaneilta kysytään, 

haluaisivatko he laajentaa toimintaa tietylle alueelle, joka tekee pelistä strategista (H6). Eräs 

haastateltava taas ”määritti maahantuonnin ja jälleenmyyjän välisen suhteen maahantuojan 

näkökulmasta tarkasteltuna strategiseksi, koska maahantuoja on tasan niin vahva, kuin sen 

jakeluverkosto, koska maahantuonti ei suoraan myy autoja loppuasiakkaille. Taktista tekemistä 

taas edustaa jälleenmyyjäsopimuksen sisältö, ja vuosittainen tavoitesopimus, jolla 

jälleenmyyjän toimintaa ohjataan.” Eräs jälleenmyyjäpuolelta kokemusta ammentanut 

haastateltava totesi taktinen ja strateginen kumppanuus vaihtelee paljon eri merkkien 

maahantuojien välillä.  Tuotteiden keskihinnan noustessa kumppanuuden laatu yleensä paranee, 

koska kumppanilla on yleensä paremmat resurssit mutta hinta ei ole määräävä tekijä, ja 

edullisten tuotteiden kohdallakin voi olla hyvää yritystä. Strateginen kumppanuussuhde olisi 

kuitenkin toivottavaa.  

 

Onko kummallekin tilaa arvoketjussa ja roolit  

 

Haastateltavien keskuudessa yleisesti koettiin, että toistaiseksi sekä maahantuojalle että 

jälleenmyyjälle on tilaa autoalan arvoketjussa. Tosin eräs haastateltava kysyi, että kuinka kauan 

(H1). Valmistajilla on halua pudottaa portaita arvoketjusta ja päästä lähemmäksi 

loppukuluttajaa. Tämä on ollut mukana ryhmäpoikkeusasetuksen alusta lähtien, kun valmistajat 

ovat halunneet asiakastiedot, joiden perusteella voidaan rakentaa uusi arvoketju (H2). Toisaalta 

nähtiin, että hybridimallissakin kummallekin on paikkansa. Kaikki ei osta autoa verkosta (H4 

H3; H7). Toisaalta toinen haastateltava taas totesi Suomen markkinoiden olevan pienet, ja ettei 

kaikilla brändeillä ole kiinnosta perustaa omia organisaatioita tänne (H1). Eräs haastateltava on 

myös nähnyt, että valmistajan ottaessa maahantuonnin, se ei välttämättä ymmärrä pohjoisen 

asiakkaita ja pieniä jälleenmyyjiä, joka on aiheuttanut markkinaosuuden laskun. Tulevaisuuden 

pelin muuttajana on agentuurimalli, joka muuttaa totuttuja rooleja ja vastuita (H7).  Asiakasarvo 

on tärkeää sekä maahantuonnille että jälleenmyyjälle (H1: H5), koska jos asiakasarvoa ei 

tuoteta, niin puhutaan enemmän logistiikasta, jonka pystyy hoitamaan ulkoistettuna (H1). 
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Maahantuojan tehtävänä on toisaalta tarvittaessa selventää jargonilta tuntuvien asioiden 

merkitykset verkostolle (H4). Useissa haastatteluissa erillisten toimijoiden tarpeeseen vaikuttaa 

myös erilaiset intressit, koska jälleenmyyjä ei välttämättä ajattele brändiä vaan 

jälleenmyyjäliiketoimintaa. Erään näkemyksen mukaan maahantuonti voi osallistua 

tulevaisuudessa verkkomyyntiin, mutta se miten verkko myynti toteutetaan, perustuuko se 

komissioihin ja missä autot luovutetaan, on avoinna, ja tässä nähdään eri merkeiltä erilaisia 

ratkaisuja. Toinen näkemys tästä on se, että jos maahantuojan vastuita sekoitettaisiin 

jälleenmyyjille, tulisi tästä myös maksaa enemmän, joilla vastuut hoidetaan (H7). Eräs 

haastateltava toi esiin että, tekninen tuki ja koulutus ovat osa-alueita, joista ei saa ainakaan 

siirtää jälleenmyyjälle, mutta mentäessä paikalliseen markkinointiin ja digitalisuuteen, niin 

jälleenmyyjä voi ottaa vahvemman roolin (H6). Toisaalta koulutuksesta toisella haastateltavalla 

oli näkemys, että jälleenmyyjäketjuilla olisi valmiuksia ja koulutuskumppaneita 

kouluttamiseen paikallisesti. Tästä käyty keskusteluja on kuitenkin jäänyt keskustelun asteelle. 

Maahantuojien ja valmistajien tuntuu olevan vaikeaa antaa kolmansille osapuolille toimintoja, 

vaikka heidän oma koulutustoimintansa on alimiehitettyä ja koulutuksiin matkustaminen 

kallista (H5).  Tekniseen tukeen eräs haastateltava (anon.) totesi, että valmistajien tulisi puuttua 

myös siihen, että maahantuojilla on nykyisin teknisesti osaamatonta henkilökuntaa ja tekninen 

tuki on ulkomailla, joka tuo haasteensa, varsinkin puhuttaessa uutuusmalleista.  

 

Eräs jälleenmyyjäkokemusta omaava haastateltava totesi miettivänsä maahantuojan tarvetta 

ketjussa, ja joillain merkeillä onkin jo perinteisestä poikkeava myyntiketju, mutta toisaalta 

perinteisessä myyntiketjussa, jos brändi ei vedä markkinoilla, niin maahantuonnin toimilla 

volyymiä saadaan työnnettyä asiakkaille. Haastateltava ei uskonut, että tehtaan 

myyntitavoitteita tavoitekauden päättyessä saavutettaisi ilman, että yhdessä tehdään ja haetaan 

ratkaisuja, sekä markkinatilanteen vaatiessa käytetä tarvittaessa kaupan päättämistukea. 

Jälkimarkkinoinnin puolella kumpaakin tarvitaan, koska ilman maahantuojan aktiivista otetta 

jälleenmyyjät toimivat oman intressin mukaisesti, joka ei välttämättä ole edullista brändille. 

Vaaditut kehityssuunnitelmat ja markkinointi ovat myös jälleenmyyjän etu, jolla pidetään 

moottorit pyörimässä. Maahantuojan tulee tarkkailla kokonaismarkkinoita ja antaa 

toimintaehdotuksia liiketoiminnan tukemiseksi  
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Digitalisaatio ja data 

 

Hybridimalliin uskova totesi, että ihmiset haluavat hypistellä, ja tuntea miltä materiaalit 

tuntuvat ja kuunnella miltä auto kuulostaa sekä kuunnella myyjän jargonit (H4). Toinen 

haastateltava taas toteaa, että ei usko jälleenmyyjättömään toimintamalliin, vaan jonkinlainen 

fyysinen yhteys asiakkaaseen säilyy, ja jonkinlainen hybridimalli voi nousta vallitsevaksi (H7). 

Haastateltava (H7). totesi: ”Nopea sähköistyminen vaikuttaa kuitenkin myös jälkimarkkinoitiin 

ja vaikuttaa myös palvelutarjoamaan. Digitalisaatiolla on pakko korvata sitä myyntiä, joka 

poistuu autokannan sähköistymisen myötä”. Eräänä myynnin ja jälleenmyyjäverkoston 

vedenjakajana on auton omistaminen ja vaihtoauto. Eräs haastateltava totesi, että kun siirrytään 

malliin, jossa vaihtoautoa ei jätetä uuden auton luovutuksen yhteydessä ostoliikkeeseen, vaan 

siirrytään kuukausimaksullisiin palvelupaketteihin, jossa autoa ei omisteta, niin myynti siirtyy 

kokonaan verkkoon (H1). Toinen haastateltava taas näki, että niin kauan, kun korjaamisen tarve 

säilyy ja vaihtoauton merkitys on iso, kauppiasverkoston tarve säilyy, ja myynti verkossa 

sitoutuu vanhaan organisaatioon (H7). 

 

Jälkimarkkinoinnin puolella fyysiset huollot ja korjaukset säilyvät jälleenmyyjällä, mutta sen 

ympärillä digitalisaatio vaikuttaa asiakaskokemukseen. (H7). Toisaalta tältä alueelta löytyy 

kehitettävää, eräs haastateltava totesi, että vaikka suomi on jälkimarkkinoinnin palveluissa, 

esimerkiksi huollonvarausjärjestelmissä, monia muita markkinoita edellä, niin siitä ei ole otettu 

koko potentiaalia irti, ja sieltä löytyy paljon kehitettävää (H6) Vähittäiskaupan kokemuksena 

on, että jälkimarkkinapuolella on merkkien välillä suuri ero. Palveluita tehdään sekä 

merkkiorganisaation että omien kumppanien kanssa. Esimerkiksi huollonvarauksiin tulee 

joiltain merkiltä toimivia valmiita sovelluksia, toisiin ne rakennetaan paikallisesti, ja joihinkin 

ei saada merkkiorganisaatiolta mitään tietoa (H5). Palveluiden kehittämiseen tarvitaan sekä 

valmistajan tukea tarjoten järjestelmistään liiketoimintaan liittyvää tietoa, että paikallisia 

toimijoita, jotka tuntevat paikalliset järjestelmät ja ottaa hyödyt niistä. (H5) Asiakas ei 

kuitenkaan käyttäydy yhdellä tavalla, joten heille täytyy tarjota laaja skaala erilaisia 

kommunikointi ja ajanvarausmahdollisuuksia. Tavoitteena on tehdä asiat helpoksi asiakkaalle. 

(H5) 
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Digitalisaatio on vaikuttanut myös uudenlaisten resurssien palkkaamiseen. Haastateltava 

kertoo, että digitalisaatioon on tehty omien kehitysresurssien palkkaamista, jolla on luotu 

yritykselle uusia, omista tarpeista lähteneitä, työkaluja (H5). Alan kykyyn ylläpitää resursseja 

suhtauduttiin myös kriittisesti. Alalla kehitetään digitaalisia palveluita, joita tarjotaan 

asiakkaille, kuitenkin alan tietotaito ei välttämättä riitä, kun mennään hienostuneisiin ja 

integroituiin kokonaisuuksiin (H1) tai mahdollisuus näihin on vain alan suurimmilla toimijoilla. 

(H2). Eräs haastateltava muistutti, että tässä tilanteessa käydään myös kilpailua resursseista, 

jotka ovat halutuimpia joka paikkaan. (H2) Erään haastateltavan kokemus on, että valmistajat 

haluavat tuoda tarjolle haluamiansa digitaalisia palveluita, joihin heillä on myös 

palveluntarjoaja valmiina. Ongelmaksi muodostuu järjestelmäintegraatio ja rajapintoihin 

käytetään paljon rahaa. Haastateltava näkee, että nämä voisi tehdä paikallisesti, ja valmistaja 

voisi määrittää näiden ilmiasun halutuksi. Suomessa toimijoiden lukumäärä on haaste, ja 

kykenevät ovat melkoisia dinosauruksia (H6).  

 

Valmistajan datan keräämisessä on eräänä ideana tehdä asiat helpoksi asiakkaille, ja palveluita 

voidaan tilata esimerkiksi suoraan auton keskinäytöstä, josta voi napin painalluksella tilata 

huoltoja, korjauksia ja palveluita. Kilpailulla kentällä ongelmaksi muodostuu se, kelle 

toimijalle tämä palvelupyynnöt lähetetään (H5). Asiakkaan tulisikin saada päättää sen, kuka 

hänen palvelupyyntöönsä reagoi, se voitaisiin siis ohjata kaikille jälleenmyyjille, mutta 

asiakaan tulisi myös saada päättää, että hän toimii vain yhden palvelukumppanin kanssa (H5). 

Jälleenmyyjällä olisi myös halua tuoda itsensä auton näytölle omana kuvakkeena, josta erilaisia 

palveluita voisi käyttää, mutta tässä on paljon haasteita, joista yksi on tietoturvakysymys (H5). 

Liikkeet miettivät omien puhelinapplikaatioiden rakentamista, jolla asiakas voisi käyttää koko 

jälleenmyyjän tarjoamia palveluita. Tämä sitouttaisi asiakasta. Tämä ei kuitenkaan tue 

valmistajien strategiaa, jossa palvelut tilataan autosta valmistajan järjestelmiä käyttäen, eikä ole 

varmuutta onko asiakkaat valmiita asentamaan vielä yhden sovelluksen. (H5) Eräs haastateltava 

totesi, että kaikki miettii, kuinka data muutetaan rahaksi (H2) ja datan myymisen olevan 

tulevaisuudessa osa autonvalmistajien ydinliiketoimintaa, joka vaikuttaa autonvalmistajien 

haluttomuuteen datasta luopumiseen (H7). Eräs haastateltava toisaalta muistutti, että 

autokauppa ei ole osannut, eikä vieläkään, osaa käyttää täysin hyödyksi myöskään sitä dataa, 

joka on nykyään käytössä (H4).   
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Autokaupan katteet 

 

Jälleenmyyjälle uusien autojen kauppa on heikkoa liiketoimintaa kulurakenteeseen nähden ja 

monesti joutuu nollatulokseen olla tyytyväinen. Kaikkien liiketoiminnan osa-alueiden tulisi 

kuitenkin olla kannattavia (H5). Toiset haastateltavat taas totesivat, että yleisesti uusien autojen 

katteet ovat pienet ja kilpailu on kovaa toimijoiden välillä (H1; H2). On ajauduttu tilanteeseen, 

jossa pelkällä uusien autojen kaupalla ei pystytä tekemään toiminnasta kannattavaa (H1). Eräs 

haastateltava koki, että maahantuojat ovat parempia tuloksen tekokyvyltään, vaikka katteen 

osalta hän ei tiedä. Toisen haastateltavan mukaan, vaikka katteessa malja kaatuu 

maahantuonnin puolelle, ei tämä kuitenkaan rahan jäämistä maahantuonnille, vaan 

maahantuonnin pottia saattaa pienentää taktinen myynninohjaus eli erilaiset tavoitebonukset 

(H7).  Tähän vaikuttaa se. että bonusmallit on helppo laskea halutuilla volyymeillä auki, jolla 

saadaan toteutuessaan haluttu taloudellinen tulos. Maahantuonnin marginaalia käytetään myös 

markkinahäiriöihin reagoimiseen. Kokonaisuutena haastateltava piti kuitenkin jälleenmyyjän 

marginaalia pienempänä (H7). Toinen haastateltava kertoi, että hänenkin aikanansa autoala on 

siirtynyt kiinteästä palkkiosta kohti jälkihyvitteitä ja kvartaalikohtaisia laadullisia kriteerejä eli 

bonusmalleja.  Jälleenmyyjällä on mahdollista saavuttaa sama palkkiotaso kuin ennen, mutta 

ne tulevat eri tavalla. Nämä varmaan ajavat molempien etua, mutta ovat myös aiheuttaneet 

kaupan keskittymistä, ja sitä, että on vähemmän pelureita kentällä (H6). 

 

Sähköautoista haastateltava kokemus oli, että marginaalit ovat kautta linjan pienemmät, joten 

tämä pienentää myös jälleenmyyjien marginaalia. Tämä nostaa esiin kysymyksen, kuinka 

pysytään kilpailukykyisenä, mutta kannattavana. Tässä agentuurit voi olla yksi toimintatapa, 

joka tekee toiminnasta paljon läpinäkyvämpää (H7). Jälkimarkkinoinnissa yksiköt ovat 

tuottaneet tasaisesti tulosta. Finanssikriisi vaikutti jälkimarkkinoinnin katteisiin, johon 

reagoitiin hintojen nostolla. Hintojen nosto ei kuitenkaan ole yksioikoinen toimenpide, koska 

samaan aikaan asiakkaan palvelukokemus on noussut, joka toimii perusteena hintojen nousulle. 

Tähän palvelukokemukseen nousuun, joka voidaan mitata, vaikuttaa toimintatapojen kehitys, 

koulutukset ja investoinnit. Ilman näitä asiakkaat äänestäisivät jaloillaan (H5). 
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Tuontiautot ja käytettyjä myyvät ketjut 

 

Haastateltava näkee käytettyjä myyvät ketjut haasteena, koska niihin luisunut käytettyjen 

kauppa heikentää jälleenmyyjien kannattavuutta. Erään näkemykseen käytettyjä myyvät ketjut 

vaikuttavat uusien autojen kauppaan siten, että nämä maksavat käytetyistä autoista 

aggressiivisia hintoja, joka on tehnyt sen, että ei ole itsestään selvää, että uuden auton ostaja 

antaa vaihtoauton perinteiselle jälleenmyyjälle uusien autojen kaupassa, jolloin jälleenmyyjältä 

ei muodostu myyntiketjua ja jää vaihtoautokaupasta saatava tuotto jää saamatta. (H7). Eräs 

haastateltava näkee uudet toimijat hyvänä asiana, mutta ne indikoivat, että markkinoilla on ollut 

tilaa, ja jotain on hoidettu huonosti (H6). Virallisten jälleenmyyjien käytettyjä myyvät yksiköt 

eivät ole uhka maahantuonnin näkökulmasta, koska vaihtoautokauppa on olennainen osa 

kokonaisautokauppaa ja siten osa myös uusien autojen myyntiä (H4; H6) ja ne on usein 

organisoitu omaksi yksiköksi tai yhtiöiksi (H6). Merkkiliikkeen ja vaihtoautoketjujen 

vaihtoautotoiminto on hieman erilaista, joten on luonnollista, että näitä pyöritetään eri 

organisaatiosta (H5). Lisäksi ne mahdollistavat perinteisten toimijoiden vaihtoauto-osaamisen 

kehittämisen. (H6) Joillekin Premium merkeille voidaan miettiä, viekö alle vuoden ikäinen 

harmaatuotu käytetty auto yhden uuden auton kaupan, mutta kaikkiin merkkeihin tämä ei 

vaikuta Käytettyjen autojen tuonti menee politiikkaan ja on poliittinen päätös, että Suomesta 

maksetaan ulkomaille omien markkinoiden sijaan, joka ei myöskään työllistä ihmisiä. (H4) 

Tuontiautot ovat tuoneet hyvää liiketoimintaa myös merkkiliikkeiden korjaamoille. (H5) 

 

Kilpailu työntekijöistä ja tehokkuus 

 

Osaavasta henkilöstöstä on haastateltavien mukaan pulaa. Parhaista osaajista kilpailtaessa, 

käytetään houkuttimena usein rahaa, joka nostaa työvoimakustannuksia, ja jos kiinteät 

kustannukset ovat ennestään korkeat, ja jos tähän yhteyteen yksikköä kohden suoritettujen 

huoltojen määrä tippuu, niin kysymys on siitä, kuinka monta tällaista iskua kestää, jonka 

johdosta tulee keskittymistä tai alan valtaa uudet pelurit (H2). Haastateltava on kokenut 

vahvasti työntekijäpulan vaikuttavan kumppanuuteen, koska jos teknisellä puolella ei ole 

mekaanikkoja, niin se vaikuttaa moneen olennaiseen asiaan, kuten asiakastyytyväisyyteen, 

kurssien suoritusasteeseen ja korjaamon toimivuuteen (H5). Toisaalta osaavasta henkilöstöstä 

on aina pulaa, varsinkin jos tavoitteena on löytää valmiita henkilöitä, joita ani harvoin 
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rekrytoinnissa löytyy.  Pulaan pitää vastata yhteistyöllä paikallisen aikuis- ja 

ammattikoulutuksen kanssa ja kasvattaa itse osaajia. Pitää hakea enemmän oikeita tyyppejä 

kuin osaajia. Valmiilla osaajallakaan ei tee mitään, jos asenne on huono (H5). 

 

Uudet tulokkaat ja kumppanuus markkinoille tulon esteenä 

 

Haastattelujen perusteella uudet tulokkaat ovat vielä usvan peitossa, mutta useammassa 

haastattelussa tuli esiin, että haastajia odotetaan Kiinan suunnasta sähköisten tuotteiden 

muodossa, mutta toimintatapa on epäselvä. Autoalalla koko ajan mietitään uusia ratkaisuja, 

joiden johdosta on syntynyt perinteisiä valmistajia haastavia merkkejä ja perinteistä 

autokauppaa haastavia vaihtoautoketjuja (H6).  Erään näkemyksen mukaan uusien tulokkaiden 

läpilyönnin päättää asiakas (H1, H2), joka tekee sen, että tuotteen tarjoaja on liikkeellä, joko 

ennenaikaisesti, oikeaan aikaan tai liian myöhään (H2). Uudet tulokkaat pyrkivät tekemään 

toimitusketjun arvoketjun pohjalta (H2) Keski-Euroopan markkinoilla on jo uusia nykyisen 

toimintatavan haastajia Kiinasta, joiden rantautuminen Suomeen on ajan kysymys. Toisaalta 

Suomi poikkeaa markkina-alueena keski-Euroopasta, jolloin se vaatii liikkumavara 

sopeutumisessa markkinoihin (H4). Niin kauan kuin nykyinen toimitusketjumalli on 

voimissaan, on kolmansien osapuolien hankala haastaa, mutta sähköautojen tullessa 

markkinoille, ja tekniikka yksinkertaistuessa, se mahdollistaa autojen valmistamisen 

pienemmissä yksiköissä paikallisesti. Tämä voi avata mahdollisuuden nykyisistä 

jakeluketjuista irti oleville kolmansille osapuolille. Mutta toisaalta perinteisten valmistajien 

tulo sähköautomarkkinoille on näyttänyt niiden voiman, joka näkyy segmentin 

markkinaosuuden laskuna, koska tarjoama on kapea ja isoilla toimijoilla on vahva valta-asema. 

Mutta valmistustekniikan muutos ja ketteryys voisivat tehdä muutoksen (H6).  

 

Toisin kuin teoriassa kumppanuutta ei pidetä autoalan haastateltavien keskuudessa yleisesti 

uusien kilpailijoiden markkinoille tulon esteenä. Eräs haastateltava kiteytti, että uusien 

toimijoiden tulemista ei pysty estämään, koska jostain löytyy toimija, joka haluaa muuttaa 

nykytoiminnan, eikä uutta markkinoille tulijaa kiinnosta nykynormit, vaan se nimenomaan 

haluaa rikkoa ne (H2). Uusien tulokkaiden tuloa ei voi estää. Ne ovat joka tapauksessa sen 

verran isoja toimijoita, että meidän markkinoiden kumppanuudet eivät sitä voi estää (H6). 

Toisen näkemyksen mukaan taas toimiva kumppanuus voisi toimia haastajien tulon esteenä, 
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koska hyvin toimiva kumppanuus ja vahva markkina-asema, voi johtaa siihen, haastajien on 

hankala tulla ainakaan samanlaisella konseptilla. Ilman uutta konseptia, tekniikka tai jotain 

markkinoita mullistavaa, on uusien kilpailijoiden vaikeampi tulla menestyviä yrityksiä vastaan 

tekemään valloituskauppaa. Uudella tulokkaalla pitää olla jokin kilpailuetu (H7). 

Jälleenmyyjäpuolella asiaa kommentoitiin, että asiat pitää tehdä paremmin kuin markkinoille 

tuleva hintahäirikkö, jolloin asiakkaat palaavat takaisin ja asiakaskunta voi jopa kasvaa (H5). 

 

Sähköautot 

 

Sähköautot muuttavat markkinoita, eikä vaikutukset ole vielä täysin kirkkaita. Huollon tarpeen 

odotetaan yleisesti laskeva, mutta toistaiseksi sähköautojen korjaukset työllistävät paljon. 

Tulevaisuuden haasteisiin aiotaan vastata ja on vastattu, hakemalla suurempaa osuutta autoilun 

kokonaismarkkinoista. Haastateltava totesi, että oleellisia kysymyksiä on se, että onko 

päivitykset ilmaisia, tehdäänkö ne online, onko tarvetta enää käydä huollossa samalla tavalla. 

Muuttuva maailma ja oheispalvelut tarjoavat mahdollisuuksia. Sähkötekniikka aiheuttaa, että 

autot tulee vierailemaan korjaamolla enemmän kaikilla merkeillä. Ollaan suurien haasteiden 

äärellä. Kysymys on siitä, että kasvaako takuutöiden määrä. Mitkä ovat ne oheispalvelut, joita 

voidaan tehdä. paljon on kysymysmerkkejä, josta tullaan siihen, että tuotteiden myynnin sijaan 

pitää myydä kokonaispalveluiden ja kokonaisratkaisujen myyntiin, mikä on avainsana 

tulevaisuudessa (H7).  Toinen haastateltava taas kertoi, että liikenteen sähköistymisessä 

huoltokorjaamoiden merkitys on kasvanut autojen liikkeellä pidon mahdollistajana, kun 

tietotaito ei ole alalla vielä yleistä, mutta pidemmälle mentäessä vähenevällä liikevaihdolla on 

iso merkitys. Tähän voi vastata tarkastelemalla kokonaisvaltaisemmin ja ottamalla haltuun sitä 

polkua, jonka asiakas kulkee jälleenmyyjän kanssa pitkällä tähtäimellä (H6). 

 

Jälleenmyyjäpuolta edustanut totesi, että vaurioliiketoiminta ei muutu sähköistymisen myötä, 

ja siksi siihen on panostettu. Autoiluun liittyvillä palveluita voidaan ottaa omaan hallintaan, 

kuten rengasliiketoimintaa, autojen fiksausta, jota voi myydä myös huoltojen yhteydessä. 

Autojen varusteluakaan ei kannata antaa ulos ja monimerkkihuoltokonsepteilla pystyy myös 

vanhempien autojen omistajia palvelemaan. Sähköautoissa huollot vähenevät, mutta autojen 

korjaukset eivät. Tähän vaikuttaa sähköautojen tehot ja väännöt, sekä tuontiautot, joihin 

tehtävät korjaukset ovat melko kalliita. Plug-in autoissa huollot ja korjaukset lisääntyvät, ja se 



76 

 

 

 

on yksi syy lisääntyneisiin töihin korjaamoilla. Kauas tulevaisuuteen katsoessa, kun sähköautot 

toden teolla lisääntyvät, ja markkinoille tulee muitakin kuin näitä nykyisiä tehohirviöitä eli 

malleja, joissa polttomoottoriauton tehot, niin sitten ei huollettavaa ja korjattavaa välttämättä 

enää ole niin paljon (H5). Autoilun arvoketjusta pitää tulevaisuudessa saada isompi osuus sekä 

myös vanhempaa autokantaa. Nyt ei ole vielä mitään paniikkia, mutta muuta toimintaa pitää 

kehittää ja sitten joskus huollon osuus joko vähenee tai sitten se ei vähene (H5). 

 

Liikkumisen palvelut ja yhteiskäyttöauto  

 

Yhteiskäyttöautoja ja liikkumispalveluita ei pidetty nykyisyydessä merkityksellisenä, mutta 

niihin nähtiin mielenkiintoa.  Pääkaupunkiseudulla oli useampi yhteiskäyttöautoyritys, mutta 

ne eivät koskaan oikein lähteneet lentoon oletetulla tavalla (H4). Yhteiskäyttöautot ja palvelut 

eivät vielä ole tehokkaita vaikuttajia markkinoilla, koska toiminta on pientä ja kannattamatonta, 

mutta tulevaisuudessa palveluttaminen tulee lisääntymään, ja nämä voivat olla osa markkinoita 

haastavia uusia toimijoita (H6). Erään näkökulman mukaan taas liikkumisen palveluttamisesta 

oli se, että autokaupan näkökulmasta se on yksi myyntikanava, johon autoja myydään tai 

vuokrataan.  Mallina voi myös olla yhteistyö palvelutarjoajan kanssa, joka tarjoaa 

mobiilipalvelut asiakkaille. Jälleenmyyjät tai maahantuojat voisivat myös olla 

palveluntarjoajia, ja varsinkin maahantuojien resurssit ja kyvykkyydet saattaisivat hyvin riittää 

tällaisen toteuttamiseen. Kuitenkin liiketoimintapotentiaali näissä on Suomessa rajallinen, ja 

monet kokeilut on ajettu alas (H7). Yhteiskäyttöautot pitää hankkia jostain, ja niitä pitää 

ylläpitää. kysymys on siitä, että pienentääkö se autojen määrää vai lisääkö se sitä, koska 

suurempi määrä ihmisiä pääsee käsiksi autoiluun eli se voi uudistaa autokantaa. (H4) Erään 

haastateltavan mukaan yhteiskäyttöautot on tuoneet autoiluun uuden käyttäjäryhmän, joka ei 

välttämättä aikaisemmin ole juurikaan autoa käyttänyt (H5). 

 

Ohjeajat ja tehokkuus, takuutuntihinta ja inflaatiokorotus 

 

Ohjeaikoja suurempi ongelma on takuutöiden vianhaku, josta ei voi veloittaa edes 

takuutuntihintaa. Asiakkailta laskutettavat työt ovat hallittavissa olevia ja niissä pystytään 

toimimaan ihan tuottavasti, mutta sellainen työ, jota ei voida laskuttaa mistään, on tuonut 

tehokkuushaasteen korjaamoille. Takuu työt, joista ei voi laskuttaa, tai voidaan laskuttaa vain 
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osittain takuutuntihinnalla, jonka tuntihinta on lähtökohtaisesti alempi, on tehokkuusrosvo 

korjaamoilla (H7). Kriittisempää näkökulmaa edusti näkemys, jossa haastateltava koki, että 

ohjeajat evät ole reiluja jälleenmyyjille ja niihin ei yleisesti päästä. Ohjeajat koetaan 

laboratorio-olosuhteissa tehdyiksi, joihin jälleenmyyjän ei ole tarkoituskaan päästä, toisaalta 

voidaan argumentoida, että työvaiheita ei toisteta korjaamo-olosuhteissa tarpeeksi usein, jotta 

rutiini nopeuttaisi työskentelyä. Toisaalta jälleenmyyjät ovat taas haluttomia 

koulutuspanostuksiin, jotka auttaisivat pääsemään lähelle ohjeaikaa (H6). Toisaalta 

haastateltava kertoo tehokkuuden eteen tehtävän jatkuvasti töitä, joka ei tarkoita sitä, että 

asentajat hiki päässä juoksisivat, vaan sitä, että organisaatiot ja prosessit toimivat 

mahdollisimman tehokkaasti, jotta odotusaikoja olisi mahdollisimman vähän (H5) 

Haastateltava kertoo, että myös B2B asiakkaat myös hyväksyvät korkeamman hinnoittelun, 

kunhan kaikki laadulliset mittarit asiakkaalle tukee korkeampaa hintaa. (H5) 

 

Takuutuntihinnoissa oli suuri ero haastateltavien välillä, ja kommenttina saattoi olla, että 

inflaatio ja takuutuntihinta eivät korreloi (H6). Toisaalta tuli myös kommentteja, että 

takuutuntihinnan korotuksista on osittain pysytty inflaation mukana, tosin riippuen merkistä, 

mutta tässä tulee huomioida myös se, että takuutuntihinnan korotuksissa tulee myös 

vähittäiskauppiaan olla huolellinen, jotta ne mahdolliset korotukset haetaan, koska on 

tapauksia, joissa korotukset on unohdettu hakea useampana vuotena, jolloin korotusten 

hakeminen on hankalampaa, jos takamatkaa on kymmeniä euroja tuntia kohden (H7). 

Viimevuosina takuutuntihintoihin, jotka olivat aikaisemmin heikkoja, on saatu 

kuoppakorotuksia ja jollain tasolla takuutöiden hinnoittelu on saatu järkevälle tasolle, ja ne 

eivät ole enää pelkkää hyväntekeväisyyttä, lukuun ottamatta ohjelmistojen päivityksiä, joihin 

saattaa kulua tunteja, ne sitovat nosturipaikan ja niistä saa velotettua muutaman kympin (H5). 

 

Takuutoiminta ja auditoinnit 

 

Takuutoiminnasta haastateltavat kertoivat hyvin eriäviä näkemyksiä, mutta löytyi myös 

yhteneväisyyksiä. Auditoinnissa käsittelyssä oli sekä takuuauditoinnit, että 

jälleenmyyjästandardiauditoinnit. Haastateltava toi esiin, että jos kumppanuus on tarpeeksi 

korkealla tasolla ja kumppanuudessa on aito luottamus, niin auditointia ei edes tarvita (H1). 

Toisaalta eräs haastateltava toi esiin se, että auditointi aloitetaan valheella, jossa auditoija kertoo 
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tulleensa auttamaan auditoitavia organisaatioita, johon vastataan toisella valheella, jossa 

auditoitavat kertovat, että on mukava tutustua (H2).  Yhteistä on, että auditoinnin tarve 

asiakaspalvelun laadunvarmistimena ymmärretään, kuten myös se, että toimintatapaa juontaa 

juurensa siitä, että riittävä taloudellinen kannuste aiheuttaa muutosta toiminnassa (H1; H2). 

 

Erään haastateltavan mukaan auditointikokemus riippuu toteutustavasta, auditoijan 

ammattitaidosta, ja hänen lähestymistavastaan. Auditoinnilla voidaan aina löytää näkökulma, 

jolla rangaistaan, mutta yleisesti auditointi on kehittynyt siihen suuntaan, että se on 

kumppanuutta palvelevaa, auditoinnissa opitaan tekemään asioita paremmin ja se tukee 

laatunäkökulmaa, eikä vain lueta paperista vaatimukset ja sitten tartutaan lillukanvarsiin (H2). 

Haastateltava näkee auditoinnin konsultoivana, johon maahantuonti auttaa valmistautumaan. 

Pelkkä jälleenmyyjän syyllistäminen ei toimi, koska maahantuonti vastaa verkostosta, kouluttaa 

ja vierailee jälleenmyyjillä. Jos auditointivaiheessa ongelmat tulevat yllätyksenä, niin 

maahantuontiorganisaatio joutuu syyttämään itseään. Auditointi pitää nähdä konsultoivana, se 

kertoo myös maahantuonnin onnistumistasosta ja antaa eväitä johdolle (H4). Toinen 

haastateltava taas muistutti vähimmäiskriteereistä, ja jos et tee vähimmäistasoa, niin siitä 

rankaistaan auditoinnissa, ja tämä on jopa oikea toimenpide, koska kyseessä on 

vähimmäisvaatimus, ei edes keskiarvo. Kuitenkin auditoinnissa olisi hyvä mennä palkitsemisen 

puolelle, jolloin 110 % suorituksista palkittaisiin. Auditointi on myös vallitsevan tason mittari. 

Jälleenmyyjäsopimuksissa määritetään, joka taitaa tulla ryhmäpoikkeusasetuksen kautta, 

hyväksytty taso standardien täyttymiselle, joka riittää (H6).  

 

Haastateltava kertoi aikanaan ymmärtäneensä, ettei asiakkaan ja valmistan maksamilla töillä, 

ole eroa, ja kumpikin voi arvostaa samoja asioita, joten kumpaakin työtyyppiin käytetään samaa 

toimintatapaa. Henkilöstölle tämä tuo oman haasteen, mutta aiheuttaa myös sen, että 

takuuauditoinnessa takaisinperinnät ovat minimaalisia ja asiakkaat ymmärtävät mistä 

maksavat, jolloin tästä ei ole vuosiin tullut reklamaatioita (H5). Haastateltava koki, että kun 

kriteeriauditoinnissa auditointikohtia pohtii auki, niin niiden takaa löytyy viisautta. Tosin 

monimerkkiympäristö ja markkina-alueen volyymi aiheuttaa joidenkin yksittäisten kohtien 

kohdalta pohdintaa järkevästä toteutustavasta, kun merkinkin etu on kattava verkosto.  

Auditoinnit nähdään kumppanuutena, ei missään tapauksessa rankaisuna (H5). 
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5.2 Onnistumistekijät ja epäonnistumistekijät sekä yhteisten etujen saavuttaminen 

 

Onnistumistekijät 

 

Taulukossa 1 on haastateltavien valitsemat onnistumistekijät tärkeysjärjestyksessä siten, että 

haastateltava on pyydetty merkitsemään viisi tärkeimmäksi kokemaansa tekijää, ja 

numeroimaan ne tärkeysjärjestyksessä, alkaen numerosta yksi. Tuloksista esiin nousevat 

luottamus, selvät tavoitteet, ylemmän johdon tuki, yhteensopivat tavoitteet ja 

yhteensopivat tietojärjestelmät. Whipplen ja Frankelin (2000) tekemässä tutkimuksessa ne 

ovat taas luottamus, ylemmän johdon tuki, kyky täyttää suorituskyky tavoitteet, selkeät 

tavoitteet ja kumppaneiden yhteensopivuus. 

 

Taulukko 1 Haastateltavien valitsemat onnistumistekijät. Numero on haastateltavien kokema tärkeysjärjestys. 

Kyky oppia kumppanilta 5;5 Johtajuus Meidän puolelta 4 

Kyky saavuttaa suorituskykytavoitteet 3 Kumppanien yhteensopivuus 5 

Strategisten tavoitteiden 
saavuttaminen 

5 Ylemmän johdon tuki 1;3;2:2 

Selvät tavoitteet 2;4;4;5;2;2 Kriittisen informaation jakaminen 4 

Yhteensopivat tavoitteet 3;3:3 Yhteneväinen organisaatiokulttuuri   

Yhteensopivat tietojärjestelmät 4;4;5 Tekninen hienostuneisuus   

Yhteneväiset henkilöstöresurssien 
sitoutumiset 

4 Luottamus 2;1;1;1;1;1;1 

Yhteneväiset fyysisten resurssien 
sitoutumiset 

  Halu olla joustava 3;2;5 

Taloudellisten rajoitteiden puute   Kirjoitettu sopimus 3 

 

Kuten taulukosta 1 näkee, nousi luottamus selkeästi tärkeimmäksi luottamuksen 

onnistumistekijäksi, jonka valitsi kaikki seitsemän haastateltua, ja näistä kuusi jopa 

tärkeimmäksi eli merkitsi sen numerolla yksi ja yksittäinen ylemmän johdon tukea painottanut, 

valitsi sen myös heti toiseksi tärkeimmäksi.  Eräs haastateltava totesi: ”Valinneensa 

luottamuksen kirjoitettujen sopimusten sijaan, koska sopimus ei loppujen lopuksi ratkaise 

luottamusta, vaan verkostojen rakentamisessa pitäisi olla näkemystä siitä, kuinka rakennetaan 

luottamusta oman verkoston kanssa ja ollaan puolin ja toisin haluttava kumppani. Ilman 

luottamusta ei sopimuksilla ja pykälillä ole mitään merkitystä (H7).  Luottamusta 

kommentoitiin myös, että se on tärkein, se pitää olla molemmin puolin (H4) ja se ajaa kaikkia 
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muita esitettyjä tekijöistä (H6). Haastateltava loi hyvän johtajuuden ja luottamuksen välille 

linkin. Haastateltava totesi, että ”johtajuus meidän puoleltamme on tärkeää verkostomaisessa 

toiminnassa. sen pitää olla vakuuttavaa ja selkeätä. Hyvä johtajuus luo luottamusta. Luottamus 

ja johtajuus on tässä järjestyksessä, koska hyvä luottamus kestää huonompaa johtamista 

hetkittäin, mutta toin päin ei” (H6). 

 

Painotettaessa kohdan valinneiden määrää, toisena tuli selkeät tavoitteet, jonka valitsi kuusi 

seitsemästä haastatellusta. Eräs haastateltava totesi, että kun ”tavoitteet ovat tarpeeksi selkeät 

ja yksinkertaiset, niin ne on helppo ymmärtää ja ne on helppo laittaa molemmin puolin 

microtasolle.” (H6) Toinen haastateltava totesi ymmärtävän kohdan siten, että ”kun tavoitteet 

ovat selvät kummallekin osapuolelle ja maahantuoja kommunikoi heidän tavoitteensa lyhyellä 

ja pitkällä tähtäimellä, joiden perusteella kumppanin tavoitteet halutaan asettaa näin ja 

kerrotaan mihin ollaan matkalla” (H7). Kolmantena tuli ylimmän johdon tuki. Eräs 

haastateltava kommentoi, että jos ei ole ylemmän johdon tukea, niin ei kannata edes aloittaa. 

(H1). Toinen taas totesi, että se tarvitaan aina, jos ylin johto ei ole sitoutunut, niin se on yksi 

haaste kulmakivi (H4). 

 

Luottamus, selkeät tavoitteet ja ylemmän johdon tuki on onnistumistekijöitä, jotka Whipplen ja 

Frankelin (2000) tutkimuksessa nousi tärkeäksi. Sen sijaan kyky saavuttaa 

suorituskykytavoitteet ja kumppanien yhteensopivuus, eivät nousseet kovin merkittäviksi, vaan 

autoalan haastateltavat nostivat tekijät yhteensopivat tavoitteet, halun olla joustava ja 

yhteensopivat tietojärjestelmät näitä tärkeämmiksi onnistumistekijöiksi. Eräs haastateltava 

nosti esiin yhteensopivat tavoitteet, joilla ei tarkoiteta numeraalissa tavoitteita, vaan 

aineettomia tavoitteita kuten paras yhtiö leasing asiakkaille tai paras yksityisasialle yms. Jos 

puhutaan vain myynnistä, markkinaosuuksista ja prosenteista, ei se koskaan kanna pitkälle, 

mutta kun molemmat osapuolet haluavat tavoitella muutakin kuin numeroa, niin yhteistyö 

toimii yllättävän hyvin. (H1) Tietojärjestelmistä taas todettiin, että pitää olla riittävän 

yhteensopivat tietojärjestelmät, jotta pystytään riittävän kyvykkäästi toimimaan (H7) ja jolloin 

on helppo johtaa muita tavoitteita ja mennä eteen kehittäen tulevaisuutta yhdessä (H6). 

Jälleenmyyjäpuolelta tietojärjestelmiä taas kommentoitiin, että parhaiten toimii maahantuojien 

kanssa, joiden kanssa heillä on ja joiden kanssa kehitetään yhteensopivia tietojärjestelmiä (H5)) 
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Halussa olla joustava haastateltava tulkitsi, että kyseessä on nimenomaan kyse halusta. 

Onnistuuko se joustavuus välttämättä, on eri asia, mutta halutaan ainakin kehittää jotain joustoa. 

(H6) Toinen haastateltava vastasi lähes identtisesti: Halu olla joustava, korostaen halua, koska 

se, että onnistuuko se, on aina eri asia, mutta halutaan yhdessä kehittää jotain joustoa. Kolmas 

vastaaja myös kohdensi, että halutaan joustavuutta maahantuojalta. 

 

Whipplen ja Frankelin (2000) viideksi tärkeimmäksi onnistumistekijäksi nostama ´kyky 

saavuttaa suorituskykytavoitteet´ sai kommentin, että se koskee puolin ja toisin. Osittain 

maahantuojan tehtävänä on luoda kyvykkyyttä sinne kumppanille jälleenmyyjälle saavuttaa 

tavoitteet ja auttaa siinä omalta osaltaan (H7) Whipplen ja Frankelin (2000) tekijää 

Kumppanien yhteensopivuutta käydään monella tasolla muissa kohdissa tätä tutkimusta. Eräs 

kriittisen tiedon ja luottamuksen välille muualla haastattelussa linkkiä luonut haastateltava 

totesi kriittisen tiedon jakamisen olevan erittäin tärkeää, koska tiedon jakamattomuuteen on 

kompastuneet isotkin yritykset, koska kehitys pysähtyy ihmisten vaietessa (H1.) 

 

Epäonnistumistekijät 

 

Kuten teemahaastattelun rungon rakentamisesta selvisi, kerättiin epäonnistumistekijät 

useammasta aikaisemmasta tutkimuksesta. Tämän johdosta epäonnistumistekijöille ei löydy 

vastaavaa vertailuarvoa muulta alalta kuten oli onnistumistekijöillä. Kuten 

onnistumistekijöissä, valitsivat haastateltavat viisi yleisimmäksi näkemäänsä 

epäonnistumistekijää, jotka merkittiin tärkeysjärjestykseen numero yhdestä alkaen.  

Epäonnistumistekijöiden tulokset löytyvät taulukosta 2. Epäonnistumistekijöillä on suurempi 

hajonta kuin onnistumistekijöillä, mutta määrällisesti eniten valittiin tekijä: ”Muihin 

kumppanuuksiin panostaminen on houkuttelevampaa”. Tätä eräs haastateltava kommentoi 

esimerkiksi: ”Muihin kumppanuuksiin panostaminen on houkuttelevampaa -tekijä on 

todellinen riski monimerkkimaailmassa, joka voi olla sekä taktinen että strateginen riski 

maahantuojalle, ja vastaavasti taktinen ja tekninen valinta jälleenmyyjälle, joka voi todeta, että 

on kannattavampaa myydä se 15 metrin päässä oleva toisen merkkinen auto asiakkaalle. Tämä 

on kilpailukyky kysymys, joka monimerkkimaailmassa haastaa paljon”. Eräs haastateltava 

kertoi kokemuksen, joka lähtee haastajamerkin edustana toimimisesta, että merkki ei tunnu 

saavan riittävästi huomiota emotionaalisesti tai konkreettisesti siellä liikkeessä.  
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Taulukko 2 Epäonnistumistekijöiden tulokset. Numero on haastateltavan antama tärkeysjärjestys. 

Tavoitteiden eroavaisuus 4;5;1;2 
Edustus otetaan, koska kilpailijoillakin on uusia 
merkkejä -kilpailijan imitointi 

5;5 

Kulttuuriset erot 4;5;5 Edustus otetaan, jottei kilpailija saa sitä 2;3; 

Opportunistinen käytös 3 
Edustukseen ei haluta panostaa tarvittavia 
henkilöresursseja 

2;2;3 

oppimiskaappaaminen kumppanuus 
on perustettu toisen osaamisen 
kaappaamiseen ja sitten se lopetetaan) 

  
Edustukseen ei panosteta tarvittavia 
materiaaliresursseja 

2;3;2 

Väärä kumppanuusvalinta 1;1 
Muihin kumppanuuksiin panostaminen on 
houkuttelevampaa 

5;1;1;4;5 

Kumppanuudesta yksipuoliset edut 
toiselle osapuolelle.  

4;1 Koulutuspanostusta henkilöstöön ei tehdä 4;3 

Kumppanuusvalinta yrityksen omien 
strategisten linjoja vastaan 

3 
Suorituskykytavoitteet ei ole sovittu ennen 
edustuksen alkamista 1 

Toimiva kumppanuus muuttuu ajan 
saatossa epästabiiliksi 

2;4;4 
Kumppani tuntuu tuhlaavan resursseja, 
kumppanin aikaa ei arvosteta 3 

    
Kumppanuuden purkukynnystä, prosessia ja 
purkuehtoja ei ole määritetty 

  

 

 

Toiseksi tuli tavoitteiden eroavaisuus Haastateltava totesi, että jos maahantuonnin ja 

jälleenmyyjän tavoitteet ovat ihan erilaiset, niin eihän siitä tule mitään (H7)) Toinen 

haastateltava taas totesi, että jos toisella on tavoite tehdä nopeasti rahaa ja toisella pitkä 

kumppanuus, niin näistä pitäisi keskustella etukäteen (H1).  

 

Jaetulle kolmannelle sijalle nousi puutteellisiin resursseihin liittyvät kaksi tekijää eli, 

”edustukseen ei panosteta tarvittavia materiaaliresursseja” ja ”edustukseen ei haluta panostaa 

tarvittavia henkilöresursseja”. Nämä juontavat juurensa Wittmannin (2007) 2. väitteeseen: 

”Kumppanuuden epäonnistuminen on todennäköisempää, kun yritykset eivät systemaattisesti 

priorisoi kumppanuutta ja kohdenna resursseja strategisen tarpeen mukaan linjassa.”, jotka oli 

käännetty autoalalle helpommin ymmärrettävään muotoon. Henkilöresursseja kommentoitiin 

eritysesti vähittäiskaupan kautta: ”Vähittäiskaupan roolia katsottaessa, jos tällä sektorilla ei 

haluta panostaa tarvittavia henkilöresursseja, niin se romuttaa kumppanuutta aika lailla ja syö 

luottamusta ”(H7). Toinen haastateltava kertoi, että jälleenmyyjän näkemyksestä yksi myyjä 
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on riittävästi, mutta maahantuojan näkemyksestä yksi myyjä ei voi olla siellä kaikkina 

aukioloajan tunteina, joka on haaste (H5). Materiaali resurssit eivät saaneet tässä yhteydessä 

muuta kommentteja, kuin, että se on haaste. Tämän voidaan tulkita liittyvän brändin 

vaatimuksiin. 

 

Viidenneksi nousi epäonnistumistekijä, jossa toimiva kumppanuus muuttuu ajan saatossa 

epästabiiliksi. Haastateltavan mukaan tämä, koskee erityisesti maahantuojia varsinkin 

tilanteessa, jossa omaa vähittäiskauppaa ei ole. Maahantuoja on kuitenkin yhtä vahva tai heikko 

kuin verkostonsa.  Tällöin maahantuojan tulisi vaalia kumppanuuksista ja varmistaa että 

kumppanuus siihen suuntaa on vakaalla pohjalla, jonka pohjalle vähittäiskauppias voi 

suunnitella omaa liiketoimintaa pidemmällä kuin vuoden perspektiivillä (H7). 

 

Muita autoalaan liittyviä kommentteja epäonnistumistekijöistä. Eräs haastateltava totesi, että 

edustuksia otetaan, koska se on joidenkin jälleenmyyjien toimintatapa, jotta on ”edustuksia” 

rivissä. Kun valinta on tehty, niin sitä pitäisi kunnioittaa puolin ja toisin. Toinen haastateltava 

totesi valinneensa ”Suorituskykytavoitteita ei ole sovittu ennen edustuksen alkamista”, koska 

on nähnyt paljon tilanteita, joissa kumppanuuden reunaehtoja ei ole sovittu, ja vaikka ne 

lukisivat sopimuksessa, niin ne pitää tietää etukäteen, koska sopimusta tehdessä on jo liian 

myöhä. Eli pitäisi tietää, mikä on volyymipotentiaali, millaiset tila- ja henkilöstövaatimukset 

ovat, millaiset digitaaliset ratkaisut ja korjaamo vaaditaan. Kaikki pitää olla etukäteen 

mietittynä ja sopimus symbolinen, vaikkakin tärkeä osa.  

 

Yhteisten etujen saavuttaminen kumppanuudessa. 

 

Kysyttäessä numeroasteikolla arvosanaa sekä maahantuojalle että jälleenmyyjälle kyvystä 

toimittaa kumppanuuteen yhteisiä etuja, tuli vastauksiksi melko keskivaiheelle painottuneita 

vastauksia. Kuvassa 4 on haastateltavien näkemys siihen, kuinka hyvin maahantuoja ja 

jälleenmyyjä tuo yhteisiä etuja kumppanuuteen. Kuvaajan y-akselilla on taas 

johtajakokemuksen painotus, ja x- akselilla hyvin ja huonosti painotus osgoodin asteikolla. Jos 

jonkinlaista trendiä vastauksista haetaan, niin maahantuojat, eli mustat pallukat, tuottivat 

yhteisiä etuja hieman jälleenmyyjiä enemmän. Eräs jälleenmyyjäpuolen haastateltava totesi 

maahantuojissa olevan merkkien välillä eroa, ja joillekin voi antaa täyden viitosen, kun taas 
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toiset saavat kakkosen tai kolmonen. Jälleenmyyjien suoritustasoa haastateltava koki 

heijastavan maahantuojan tasoa eli ” tässä metsän vastaavan, kuten sinne huudetaan”.  

Yleisesti on aito tahtotila, mutta taloudelliset realiteetit myös vaikuttavat. 

 

Eräs molemmilla puolilla työskennellyt totesi, että hänen kokemuksensa perusteella 

maahantuoja kantaa enemmän yhteistä etua. Maahantuojan pitää nähdä kokonaisuus ja miettiä 

jatkuvuutta. Jälleenmyyjällä mieteitään kauppaa hieman lyhytjänteisemmin, mutta edut eivät 

ole ristiriidassa. Jälleenmyyjä painottaa omaa liiketoimintaa, eikä niinkään brändiä. Tämä tulee 

monimerkkimaailmasta. Toisaalta alaa eri näkökulmista seuranneen näkemyksen mukaan 

maahantuojien keskittymisessä kumppanuuksien yhteisten etujen tuottamiseen on tapahtunut 

takapakkia viimevuosina, ja haastateltava koki, että aikaisemmin tähän keskityttiin paremmin. 

Kummankin osapuolen etu on kasvattaa markkinaosuutta, mutta maahantuojaa ei välttämättä 

kiinnosta tehdäänkö se kannattavasti vai kannattamattomasti. Markkinaosuudet halutaan tehdä 

hinnalla millä hyvänsä, joka tiputtaa vastauksen nelosesta kolmoseen. 

 

 
Kuva 4 Haastateltavien arvio jälleenmyyjän ja maahantuojan panoksiin yhteisten etujen eteen. 

 

Kaksi haastateltava toi asiaa kysymättä esiin vähittäiskaupan vahvan brändin rakentamisen, jota 

ei kaikissa yhteyksissä pidetty yhteisten saavuttamista edistävänä. Haastateltava totesi, että 

vahvimmilla, korkean markkinaosuuden brändeillä ovat jälleenmyyjät luontaisesti lojaaleja. 

Keskittymistä omiin etuihin on kuitenkin tapahtunut puolin ja toisin. Viimevuosina on suuret 

vähittäiskaupan toimijat rakentaneet omia vähittäiskaupan brändejään, jonka alle on rakennettu 

autonvalmistajan tuotebrändin palveluita.  Tämä ei suoraan välttämättä palvele maahantuojan 

edustaman brändin intressejä. Tässä on riski, että liu’utaan liian pirstaleiseen maailmaan ja 
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pitääkin pohtia, että missä se asiakas asioikaan ja mikä hänet on houkutellut tuotemerkin pariin 

eli onko se vähittäiskaupan brändi vai auton brändi. Mistä kilpailuetu oikeasti ammennetaan 

vai pirstaloiduinko se joka puolelle? Oman brändin rakentaminen kuitenkin lisää 

vähittäiskauppiaan kustannuksia. Myös toinen haastateltava toi tämän arvoketjukeskustelussa 

esiin todeten, että monimerkkiympäristössä jälleenmyyjä tuo esiin oman jälleenmyyjäbrändin, 

ja vaikka tavoite on maahantuojan kanssa sama eli myydä mahdollisimman paljon autoja, niin 

markkinointiviestintä voi olla hiukan ristiriidassa. Brändin edustajana haluaisi, että se olisi se 

brändi, joka olisi voimakkaimmin esillä, mutta monimerkkiympäristössä jälleenmyyjät 

ajattelevat, että se on heidän jälleenmyyjäbrändinsä, joka houkuttelee asiakkaat myymälään.  

 

Eräs haastateltava totesi, että monimerkkiympäristössä jälleenmyyjä myös miettii, että tiukassa 

paikassa tämä merkki on korvattavissa, kun taas maahantuoja ei pysty vaihtamaan 

edustamaansa brändiä, eikä ensimmäiseksi vaihdeta jälleenmyyjää, vaan se on viimeinen 

vaihtoehto Toisaalta asiaan löytyi myös ymmärrystä, ja toinen haastateltava totesi, että tässä 

asian voi nähdä toisinpäin, eli jälleenmyyjä ei halua tehdä maahantuojan tavoitteita hinnalla 

millä hyvänsä, ja kun Suomessa on usein monimerkkiympäristö, ja jälleenmyyjä joutuu 

puntaroimaan merkkien välillä ja tasapainoilemaan, että kaikki olisi edes vähän tyytyväisiä 

(H6). Jälleenmyyjän näkemystä haastateltava kiteytti, että he jälleenmyyjänä ovat aidosti 

maahantuojien kanssa, mutta joudutaan ottamaan huomioon se kantokyky mitä se heille tuottaa. 

Haastateltava kertoi myös, että jos merkkien kannattavuuksia panokset huomioiden lasketaan. 

ei tuoton korvaaminen muilla edustetuilla merkeillä myöskään ole helppoa vakiintuneilla ja 

kilpailulla markkinoilla. Jos merkki tuo kate-euroja sellaisilla panoksilla, jotka myös 

maahantuoja hyväksyy, niin merkki kannattaa pitää. Maahantuojan panostus kuitenkin 

vaihtelee ja se voi myös olla, että kerrotaan tavoitteet ja 10 päivää ennen kauden päättymistä 

soitellaan ja johtajat pistävät kiertokirjeitä. 

 

Eräs haastateltava nosti esiin ongelman, joka on se, että kate ei tule enää myynnistä vaan 

bonusmalleista, jolloin jälleenmyyjän on katteenmenetyksen uhallakin saavutettava bonukset 

riippumatta siitä mitä maahantuoja tekee tämän eteen. Tämä vääristynyt tilanne aiheuttaa siitä, 

että ennen kauden loppumista aktivoidutaan kilpailemaan muiden saman merkin jälleenmyyjien 

kanssa samasta merkin ostamista päättäneestä asiakkaasta, jossa jälleenmyyjät kilpailevat 

itsensä hengiltä maahantuojan välittämättä asiasta.  
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5.3 Ryhmäpoikkeus ja kumppanuuden elinkaari 

 

Ryhmäpoikkeus 

 

Ryhmäpoikkeusasetus antaa mahdollisuuden kaikille standardit täyttäville (H4; H6), jotka on 

asetettu yleisesti sen verran korkealle, ettei kuka tahansa niitä pysty täyttämään (H1; H6). 

Maahantuojana tehtävänä on suojella brändiä, ja haluaa brändinsä autot huollettavan 

merkkiorganisaatiossa sekä mahdollisimman korkean asiakasuskollisuuden 

palveluverkostossaan. Ryhmäpoikkeusasetus on merkkiorganisaatiolle haastaja(H4). Perusidea 

on, että ehdot ovat kaikille samalaiset, mutta kuitenkin liikkeet ovat hyvin erilaisia. Suurempi 

merkitys tällä on kuitenkin korjaamopuolelle (H6). Maahantuonti toimii yhdenmukaisella 

toimintatavalla verkoston kanssa, koska tämä vaikuttaa brändin muiden maiden verkostoihin. 

(H4) Eräs haastateltava totesi automyynnin puolella nyt kokeiltavan erilaisia konsepteja.  

 

Jälleenmyyjätaustaiseksi tunnustautunut totesi, että 2010 pisti sopimukset uusiksi, ja se oli 

jälleenmyyjän näkökulmasta selkeä heikennys ainakin investointien osalta lisäten valmistajien 

ja maahantuojien valtaa, mutta kumppanuuden kannalta, jos haluaa olla mukana, niin 

investoinnit on tehtävä (H3). Toinen jälleenmyyjätaustainen totesi ryhmäpoikkeuksen 

lisänneen kilpailua, mutta se on avannut mahdollisuuksia ja he ovat tähän myös vastanneet (H5) 

Jälkimarkkinoinnin puolella autokanta pienenee, kun auto menee yli takuun ja vaihtaa 

omistajaa. Tulevaisuuden kilpailuasetelma on vielä avoin. Uusi sähköistynyt tekniikka suojaa 

toisaalta liiketoimintaa uudempien autojen osalta, mutta nähtäväksi jää menetetäänkö 

kannattavaa huoltotoimintaa kovemmalle kilpailulle. Vapaille ketjuille tässä on iskun paikka, 

koska merkkihuollot joutuvat pohtimaan liiketoiminnan muutoksia riittävän kannattavuuden 

saavuttamiseksi, joka voi vähentää panoksia vanhempaan kantaan. Vapailla toimijoilla on 

mahdollisuus laittaa asiakaspolku kuntoon ja aidosti kilpailla merkkihuoltoja vastaan. (H7). 

 

Ryhmäpoikkeusasetuksen osalta tilanne on pitkään ollut stabiili, mutta se on uudistumassa ja 

muutokset eivät vielä ole kokonaisuutena tiedossa, mutta tiedetään, että agentuuri mallit tulee 

valmistajavetoisesti eri brändeiltä. Haastateltava totesikin: ”Ryhmäpoikkeuksien päättyessä ja 

kilpailun vapautuessa, on ajoneuvojen valmistajilla intressi pitää mahdollisimman hyvä 

hallinta toimitusketjuun, ja agentuurimalli tarjoaa mahdollisuuden siihen” (H7). 
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Aikaisempien sosiaalisten verkostojen vaikutus kumppanuuksien muodostumiseen. 

 

Lähes kaikissa haastatelluissa tuli esille, että aikaisemmat sosiaaliset verkostot vaikuttavat 

hyvin vahvasti uusien kumppanuuksien muodostumiseen. Tulos täten tukee Gulatin (1998) 

tutkimusta. Haastateltava kertoi, että ala on sisäänpäin kääntynyt, jossa toimijat verkostoituvat 

voimakkaasti, ja jos joku pärjään, niin se henkilöityy voimakkaasti (H3). Eräs toinen 

haastateltava totesi, että toimialasta riippumatta varmaan vaikuttaa jonkin verran, jos tietää, että 

henkilö osaa tehdä liiketoimintaa hyvällä tavalla. Autoala on myös toimialana pieni, ja 

viimevuosina se on entistä enemmän keskittynyt tietyille toimijoille, niin totta kai sillä on 

merkitystä. Tiedossa on kenen kanssa kannattaa lähteä uusia asioita koeponnistamaan ja kenen 

kanssa ehkä vähän vältellään, kun tiedetään siitä muodostuvan kivisen tien. 

 

Eräs haastateltava totesi, että tietenkin on olemassa toimijoita, joita ei tunne henkilökohtaisesti, 

mutta sitten löytyy kollegoita ja entisiä kollegoita, joilta voi kysellä taustoita, ja siitä sopiiko 

yrityskulttuurit ja ajattelutapa yhteen. On tehty kokeellisiakin juttuja, mutta aina on ollut joku, 

joka on joku kontakti ollut, eikä pystymetsään ole tarvinnut mennä. (H4) Toisaalta kaikki eivät 

kokeneet henkilösuhteiden vaikuttavan näin voimakkaasti, vaan haastateltava ei nähnyt tätä 

tapahtuvan omassa jälleenmyyjäyrityksessä, vaan neuvottelukynnystä pidetään alhaalla ja 

yrityksestä löytyy laskutaitoa. Aikaisemmin päätöksiä tehtiin enemmän tunteella, mutta se on 

karissut pois. Kiinnostavaa on kokonaisuus siitä mitä on tapahtumassa ihan tehtaaseen asti. 

Merkin myynti voi nyt olla pientäkin, mutta merkitsevää on mitä viiden vuoden säteellä tulee 

tapahtumaan. Suomesta puhuttaessa kaikki tuntee kaikki alan ihmiset. 

 

Mitä maahantuonnin ja jälleenmyyjän kumppanuudelta haetaan 

 

Wittmann (2007), johon viitattaan teoriaosuuden luvussa 3.3.1 totesi, että kumppanuuden syy 

on toisen resursseihin pääseminen ja ideaalitapauksessa omien resurssien kilpailukyvyn 

parantaminen. Haastatteluista nousi eteen, että kumppanuudelta haetaan muun muassa rahaa, 

hyviä kaupaksi käyviä tuotteita, maahantuoja hakee verkostoa, jälleenmyyjä myytävää, 

huoltokantaa ja hyviä vaihtoautoja. Näitä tekijöitä voidaan aikaisempaan taktiseen ja 

strategiseen kumppanuuteen peilaten pitää taktisina. Haastateltava kuvasi, että kumppanuudelta 

haetaan puolin ja toisin rahaa siinä mielessä, että toiminnan tulee olla kannattavaa. Tuotteen, 
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maahantuojan, jälleenmyyjän ja asiakkaiden tulee olla balanssissa, koska jos ei ole balanssissa, 

niin homma ei toimi pitkässä juoksussa. Kaikkien pitää pärjätä (H5). Toinen haastateltava 

kommentoi, että kumppanuudelta haetaan tuloksen tekokykyä ja hyviä tuotteita, jotka käyvät 

kaupaksi. Maahantuoja hakee hyvää verkostoa, ja jälleenmyyjä taas hyvää myytävää, josta saa 

huoltokantaa ja hyviä vaihtoautoja. mutta toisaalta taas jatkuvuutta ja sopivaa tuoteportfoliota 

(H3)  

 

Wittmannin (2007) ideaalitapaus, jossa omien resurssien kilpailukykyä parannetaan, voidaan 

todeta haastatteluissa mainituilla tekijöillä: saa käyttöön myynnin resurssit, tuoteriskin 

jakaminen, brändin rakentamista, voimakasta kumppania, osaamista, investointikykyä, sijaintia 

oikealla paikkakunnalla ja sijaintia. Näitä voidaan pitää kumppanuuden kannalta strategista 

luonnetta kasvattavina tekijöinä. Haastateltava totesi, että maahantuonnin näkökulmasta 

tarkasteltuna kumppanuudella saadaan taakse sales forcen eli kun jollain on maahantuonnin 

edustus, niin saa heidän myyntinsä resurssit käyttöön ja pääsee kumppanuuden kautta näitä 

kehittämään Henkilöriski on tässä vähittäiskauppiaalla. Tuoteriski taas riskien hallinnan 

näkökulmasta jaetaan (H7). Myös vähittäiskaupan haastateltava toi esiin riskien jakamisen, 

todeten tässä olevan maahantuojien välillä suuren eron. Toiset laittavat jälleenmyyjän 

maksamaan ja osallistuvat vasta kuluttajariitalautakunnan jälkeen, kun taas toisilla jaetaan 

kustannuksia hieman iäkkäämmässäkin kalustossa. Tässä voittaa asiakas, mutta 

merkkiuskollisuuden kautta myös maahantuoja. (H3) 

 

Jälleenmyyjän näkökulmasta taas tarvitaan luotettava toimija, joka luotettavasti pystyy 

tuomaan haluttuja brändejä markkinoille ja rakentamaan brändejä uusien autojen osalta, johon 

vähittäiskauppiaiden panostus nykymaailmassa vähäinen, panosten kohdistuessa 

kampanjoihin, myynnin aktiviteetteihin ja taktiseen mainostamiseen. Ilman maahantuojaa ei 

yksikään vähittäiskauppias pysty kauhean vahvasti merkkien brändejä rakentamaan (H7). 

Toiminnan pitkä tähtäimen kannattavuuden saavuttamiseen tarvitaan osaamista, investointeja 

sekä yhdessä tekemistä. Kysymys on, että minkälaisilla toiminnallisilla, laadullisilla, 

ulkonäöllisillä tekijöillä raha saavutetaan. Nykyään on havaittavissa, että autonvalmistajat ja 

maahantuonti ovat aidosti huolissaan jälleenmyyjien kannattavuudesta (H5). 
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Kumppanien sopivuuden arviointi 

 

Kuten aikaisemmin jo selvisi, ei autoalalla aina pääse valitsemaan kumppaniansa. Eräs 

haastateltava totesi kumppanuuden sopivuudesta keskusteltaessa, että asiassa voidaan palata 

ryhmäpoikkeusasetukseen, jonka mukaisesti edustus on annettava, jos täyttää ehdot. Tämä 

tekee sen, että tällaisessa tapauksessa ei arvoja pohdita, vaikka kumppanista tiedettyjen faktojen 

perusteella tehdään tilannearvio siitä, millainen kumppanuus tästä muodostuu. Mutta jos 

kumppani pystyy tekemään esimerkiksi korjaamoinvestoinnit, niin edustus on annettava. 

Ryhmäpoikkeusasetus on määräävä tekijä, eikä omia ehtoja pysty asettamaan (H7). Toinen 

haastateltava ”palaa kumppanien sopivuuden arvioinnissa avoimuuteen, ja toteaa, että vaikka 

kumppaneiden arvot olisivatkin erilaiset, niin jos avoimesti pystytään keskustelemaan ja 

sopimaan, että konfliktia ei synny tiedetyillä alueilla, joissa arvot eivät kohtaa, niin 

arvokysymyksen pystyy hyvin pitkälti taklaamaan kuitenkin. Epämukavien yllätysten 

välttäminen ja kommunikaatio ovat tärkeimpiä”. (H6) 

 

Kuinka usein kumppanuudet tuntuvat olevan tuomittuja epäonnistumaan jo 

rakennusvaiheessa 

 

Haastattelujen mukaan kumppanuudet, joista ei jo rakennusvaiheessa tunnu tulevan mitään, 

ovat harvinaisia, vaikka yksittäisiä tapauksia tiedettiin. Haastatteluissa tuli ilmi, että 

lähtökohtaisesti kumppanuudet vaativat sen verran investointeja, jonka johdosta näitä 

harkitaan.  Eräs haastateltava totesi, että Suomen markkinoilla on pääsääntöisesti isoja 

toimijoita.  Edustuksia siirrellään jonkin verran toimijoiden välillä, ja on ollut isojakin 

kauppoja, joita on tehty strategista syistä, ja joissa edustus on esimerkiksi ostettu 

maahantuonnin haltuun tai siirrelty vähittäiskauppayhtiön sisällä. Ne ketkä pystyvät täyttämään 

vaatimukset, pystyvät myös rakentamaan kumppanuudet (H7). Toisaalta eräs haastateltava 

totesi tällaisienkin tapauksien esiintyneen, ja niiden johtuvan juuri avoimuuden puutteesta. 

Osapuolet eivät ole aidosti kiinnostuneita rakentamaan kumppanuutta ja avaamaan sitä mikä on 

kunkin osapuolen toimintamallit ja kulttuurit, vaan haetaan esimerkiksi pelkkää 

markkinaosuutta.  
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Strategian yhdensuuntaisuus, osapuolten tuki kumppanuusstrategialle ja suuntaavat 

tekijät 

 

Haastattelurungossa kumppanuusosapuolien strategian yhdensuuntaisuus sekä osapuolten tuki 

kumppanuusstrategian toteutumiseen olivat erillisiä kysymyksiä, joihin kumpaakin liittyi 

osgoodin asteikolla annettu arvosana toteutumisesta sekä sanallinen keskustelu. 

Haastattelutilanteessa useat haastateltavat yhdistivät nämä kaksi osiota tai haastateltavat 

vastasivat ristiin näiden kysymysten alle ennakkoon ajateltuja asioita. Tämän johdosta näiden 

kysymysten tulokset on raportoinnissa yhdistetty. Kysymyksen sisältö aiheutti myös 

hämmennystä, ja haastateltava ymmärsi melko alkuvaiheessa myös painottaa, että tällä 

yhteisellä kumppanuusstrategialla tarkoitetaan maahantuojan ja jälleenmyyjän yhdessä 

kumppanuuden eteen tekemää asiaa. Tulokset löytyvät kuvasta 5. Johtamiskokemuksen 

painotus löytyy y-akselilta. Tulokset x-akselilta. Kuvassa strategian yhdensuuntaisuus on 

merkitty valkoisilla palloilla ja kumppanuusosapuolten tuki kumppanuusstrategialle 

maahantuojan osalta mustalla palloilla ja jälleenmyyjien osalta harmailla palloilla. Kuvasta 

näkee, että strategian yhdensuuntaisuus (valkoiset pallot) koettiin toteutuvan paremmin kuin 

kumppaneiden tuki yhteiselle kumppanuusstrategialle (mustat ja harmaat pallot).  Kumpikaan 

kysymys ei saanut arvoa aivan ääripäistään. Kohdan tulkintaa joudutaankin tekemään 

sanallisten kommenttien perusteella. 

 

 
Kuva 5 Strategian yhdensuuntaisuus sekä kumppanuusosapuolten tuki  
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Eräs haastateltava toteaa, että maahantuojan näkövinkkelistä katsottuna kumppaneiden 

strategian yhdensuuntaisuus osuu samalle linjalle, eikä toimintaympäristössä ole kauhean hyvin 

tarkasteltu yksittäisten jälleenmyyjien strategioita tai onko niillä strategiaa ylipäätään.  Jossain 

määrin jopa valmistajan strategia hautautuu tähän. Ehkä siitä keskustellaan ja pidetään yllä, 

mutta ei ole ohjaava tekijä (H7) Toisen haastateltavan mukaan jälleenmyyjän ja maahantuojan 

sekä valmistajan strategiat voivat olla hyvin erilaisia, jotka saattavat linkittyä yhteen 

esimerkkiisi myynnin tavoitteiden kautta(H6) Erään haastateltavan näkemys oli jälleenmyyjän 

puolelta katsottuna, että jälleenmyyjän ja maahantuonnin strategioiden on kohdattava, ja 

maahantuonnista. jos halutaan alueellista markkinaosuutta, niin tämä vaatii strategioiden 

kohtaamisen molemmista suunnista (H5). Eräs haastateltava mukaan myynti ja markkinaosuus 

suuntaa jonkin verran tavoitteiden kautta. (H7) Markkinoinnissa osumien määrä (H6) sekä 

suorituskykytavoitteet, ja tietyt KPI mittarit (H6). Tästä voidaan tehdä se tulkinta, että myynti, 

myynnin tavoitteet ja halu myydä toimivat haastatteluympäristössä strategiaa suuntavan 

tekijänä, ja se toimii vahavana suuntaavana linkkinä, mutta kumppanuusosapuolten 

strategioissa on erilainen painotus.  

 

Toisaalta maahantuojien ja jälleenmyyjien strategioiden yhdensuuntaisuuden parantamisessa 

esiin tuli erilaiset tavoitteet, mutta esiin tuli myös toivomus, etteivät tavoitteet ole pelkkiä 

myynti kappaleita ja euroja, vaan mukana olisi myös laadullisia tavoitteita.   Haastateltava totesi 

suuntaamisesta, että tietojärjestelmät eivät välttämättä suuntaa strategiaa. Jälleenmyyjillä on 

muutamia järjestelmiä suomessa, eivätkä he muuta niitä maahantuojan toiveesta (H2). 

Tietojärjestelmät, mittarit, raportointi, koulutus ja takuutoiminta ovat loppujen lopuksi ulkoa 

annettuja tekijöitä, joihin maahantuojallakaan ei ole sanavaltaa. Jotkut näistä suuntaa, jotkut 

eivät. Strategiaa suuntaa se, mitä pitää saada aikaan, ja toivottavasti siellä on laadullisia 

mittareita, eikä vain eikä vain volyymi. Esimerkiksi tässä segmentissä oli kyvykkyys 100 

autoon, saavutettiinko se tai huollon asiakasuskollisuus. Raportoinnissa on aina mahdollista, 

varsinkin kun raportointi menee runsaaksi, että raportteja tehdään raportoinnin takia, ja saatujen 

raporttien totuuspohjaa voidaan kysyä (H2). Myöskään toinen haastateltava ei pitänyt 

tietojärjestelmiä, mittareita, raportointia, koulutusta ja takuutoimintaa merkittävinä strategiaa 

suuntaavina tekijöinä, vaan enemmän tekijöinä, joilla sitä voidaan mitata. Tietojärjestelmät 

sales force linkin kautta voi jonkin verran suunnata. Haastateltavan näkemyksen mukaan 

tähtäin pitää asettaa 3-5 vuoden päähän ottaen tuoteportfoliossa ja brändissä tapahtuvat 
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muutokset. Pitää miettiä mihin suuntaan tekemistä halutaan viedä. Kun visio on asetettu, 

piirretään strategia sinne pääsystä tekijöillä, millä strategia suunnataan sinne. (H1) 

 

Eräs haastateltava totesi, että strategian jalkauttamisessa koulutukset ja maahantuojan ja 

jälleenmyyjän yhteiset tilaisuudet. Pystytään viestimään vähittäiskaupan liikkeenjohdolle 

maahantuojan strateginen tavoite ja kuinka se tukee myös heidän tekemistänsä. Pitäisi linjata 

selkeä polku, josta vähittäiskauppias voi ottaa kopin, josta näkisi, että toimimalla tuohon 

suuntaa, me molemmat saamme kilpailuetua ja olemme samassa veneessä, eikä kannata lähteä 

tekemään kilpailevaa strategiaa rinnalle. Tallainen vääristymä on riskinä varsinkin silloin, jos 

maahantuoja on mukana myös vähittäiskaupassa, koska siinä on väistämättä mukana 

jonkinlainen kilpailuasetelma ja win-win tilanteen synnyttäminen on paljon vaikeampaa, koska 

kilpaillaan jossain määrin samoista asiakkaista samalla markkinalla.  

 

Kumppanuusstrategiasta eräs haastateltava totesi, että kumppanuusstrategiasta ei hirveästi 

puhuta, ja ehkä tämän johdosta verkostojen johtaminen onkin jäänyt vähän vähemmälle. 

Maahantuonnin rooli vähittäiskauppaan nähden on ollut määräävässä asemassa ollut ja voidaan 

rumasti puhua myös sanelupolitiikasta (H7) Kumppanuus on suorituskykytavoitteiden lisäksi 

humaanimpia asioita, joita kuitenkin on harvemmin missään. Kumppanuus on aika kliinistä ja 

siten toteutuu aika heikosti (H6) Monimerkkiympäristössä toimittaessa pitää miellyttää montaa 

toimijaa, joka aiheuttaa haasteen yksittäiselle kumppanuustasolle. (H6) Eräs haastateltava 

totesi, että jos maahantuojilla ei ole kumppanuusstrategiaa, niin voiko se toteutua. (H2) 

Vähittäiskauppa on reagoinut tilanteeseen, tai sillä on omat intressit, kuten eräs haastateltava 

totesi, että tilanteessa on tietynlainen kauhun tasapaino (H5) Toinen haastateltava totesi, että 

vähittäiskauppa taas on reagoinut tähän, kuten aikaisemmin käytiin läpi, rakentamalla omia 

brändejä, jotka eivät taas suoraan välttämättä tue maahantuojia tai autonvalmistajien brändejä. 

Vähittäiskaupan näkemystä taas edustaa toteamus, että kumppanuusstrategiaa pohdittaessa aika 

vähän on sitä, että tätä tehtäisiin yhdessä (H5).  

 

Yhteenvetona, voidaan todeta, että yleisesti kummallakin on yrityksen sisäistä tietoista 

kumppanuuksien hoitoa, jota ohjataan vahvasti omista intresseistä. Kumppanien strategiat 

linkittyvät vahvasti myynnin ja tavoitteiden kautta, jotka asetetaan toimijasta riippuen 
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enemmän tai vähemmän yhteistyössä. Haastatteluista välittyi, että yhdessä tehdyt, pitkäaikaiset 

yhteiset tavoitteet puuttuivat varsin mentäessä myyntivolyymin ja eurojen ulkopuolelle.  

 

Kumppanuuden lopetus 

 

Lopetus ehdot ovat merkkikohtaisia ja ne on yleensä hyvin määritetty. Lisäksi sopimukset 

voivat olla määräaikaisia, joka tarkoittaa sitä, että ne loppuvat sopimuskauden loputtua, jolloin 

ne uusitaan mahdollisesti uudistetuin ehdoin tai ne voidaan myös olla uusimatta (H7) 

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa sopimuksen irtisanominen on huomattavasti 

monimutkaisempi ja pitkäjänteisempi prosessi ehtojen täyttämättömyyden johdosta, ja siihen 

liittyy eskalaatiovaihe (H7). Kuten aikaisemmi tuli esiin, on verkoston rakentaminen palapeliä, 

joten jälleenmyyjän lopettaessa täytyy aina arvioida sen vaikutus muuhun verkostoon, koska 

tällä on aina vaikutusta siihen. 

 

Kumppanuudessa roikkuminen  

 

Toimimattomassa kumppanuudessa roikkuminen ei ole yleistä, mutta tällaisia tapauksia oli 

myös haastateltavien kokemuspiirissä. Haastateltava (anom.)  tunnisti toimimattomaan 

kumppanuuteen roikkumisen, ja pitää sitä säälittävänä. Tätä esiintyy sekä yrityksen omistavan 

johdon osalta, mutta myös palkollisen johdon osalta, mutta taustalla on eri vaikuttimia. 

Omistajalla voi olla tunne syitä, kun taas palkollinen johto voi kokea epäonnistumista. Kyseessä 

on kuitenkin heikkous, koska mitä nopeammin tällaisen lakkauttaa, sitä paremmin pystyy 

keskittymään johonkin oleelliseen. Eräs toinen tunnisti tällaisten esiintyneen, totesi näiden 

joskus se varmaan johtuvan sopimusteknisestä jutusta, jonka johdosta sopimuksesta ei heti 

päästä irti. 

 

Kumppanuus portfoliot 

 

Haastattelujen perusteella yleisesti sekä maahantuojilla että jälleenmyyjillä on tietoista 

kumppanuusportfolion hallintaa sekä strategia tämän toteuttamiseen, jota voidaan kutsua 

yrityksen omaksi kumppanuusstrategiaksi.  Toisaalta yksi haastateltava totesi suoraan, ettei 

maahantuojilla on tietoista kumppanuusportfolion hallintaa. Toisaalta eräs haastateltava kertoi 
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maahantuojan verkostosuunnitelmasta, jossa määritetään minkä tyyppisiä 

jälleenmyyjäkumppanuuksia halutaan, ja mihin suuntaan verkosto kehittyy 5 vuoden 

tähtäimellä. Haastateltava kertoi, että heidän maahantuontiyhtiönsä hakee pitkäaikaisia 

kumppanuuksia, ja arvomaailma ja toimintatavat pitää tukea sitä.  

 

Jotkut maahantuojat viime vuosina keskittyneet tiettyihin brändeihin, ja kaventaneet omaa 

jälleenmyyjäverkostoa selkeästi. Haastateltava totesi, että maahantuojien toiminnan muutos on 

aiheuttanut muutoksia myös jälleenmyyjäkentässä, missä tietyt toimijat ovat vastaavasti 

keskittyneet tiettyihin brändeihin. (H7) Myös toinen haastateltava kertoi keskittymisestä, että 

jälleenmyyjäketju voi esimerkiksi määrittää, että heillä on kaikissa ketjun liikkeissä sama 

merkkivalikoima, joka helpottaa jälleenmyyjää tehostamaan toimintaansa (H4). Eräs 

haastateltava taas toi esille. että maahantuojilla on tietoista 

jälleenmyyjäkumppanuusportfolioiden hallintaa, jossa ketjun koko voi olla positiivinen tai 

negatiivinen asia. Positiivisena, kun rakennetaan ja vaalitaan pitkäaikaista kumppanuutta. 

Kumppanuudessa pitää sekä asiakkaan, että kumppaneiden voida hyvin negatiivisena siten, että 

maahantuoja saattaa kokea ketjun kasvavan liian isoksi, joka heikentää maahantuojan oman 

edun tavoittelun mahdollisuuksia. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan puhuta kumppanuudesta sen 

varsinaisessa merkityksessä. Jälleenmyyjäpuolen portfolioiden hallintaa kommentoitiin 

seuraavasti. Haastateltava koki, että jälleenmyyjäpuolella saattaa olla monimerkkipuolella 

tietoista kumppanuusportfolion hallintaa, jonka ydin kysymyksiä on resurssien käyttö ja merkin 

tärkeys liiketoiminnalle (H6) Kyllä jälleenmyyjillä on tietoinen halu rakentaa tietynlainen 

merkkiportfolio toimialueelleen merkkien maahantuojia ja toisi alueen toimijoita kunnioittaen. 

(H5) 

 

Kumppanuuden mittarit 

 

Perinteisten tavoitteiden suoritustason mittareiden lisäksi toivottiin mittareita, joilla voidaan 

mitata toimijoiden tunnetta asioista, mutta myös mittareita, joilla tähdätään tulevaisuuteen, ja 

joilla voidaan mitata.  On olemassa mittareita, joilla mitataan verkoston tyytyväisyyttä 

maahantuojaan. Tätä systemaattista tutkimusta tekee niin maahantuojat kuin valmistajat (H7). 

Asiakastyytyväisyyteen ja tavoitteisiin liittyvät mittarit ovat autoalalla poikkeuksellisen 

selkeitä tulostasonmittareita. (H7) Kovia ja pehmeitä mittareita. Paras palaute tulee, kun 
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keskustelee jälleenmyyjän kanssa, jotka kyllä kertovat. Toimitusjohtaja ja yksittäinen myyjä 

kokee eri lailla, palautetta pitää ottaa joka osa-alueelta. (H4) Talouteen ja 

asiakastyytyväisyyteen on mittarit olemassa joka merkille. Kuten aikaisemmin tuli esille, 

saattaa kumppanuudessa olla osaamattomuutta puolin ja toisin, joten joskus olisi hyvä, että 

näihin olisi tunnetilaan perustuvia mittareita (H5). 

 

Sellaisia mittareita voisi miettiä, mitkä peilaavat tulevaisuuteen ja liittyy yhteisen 

kumppanuuden kehittämiseen. Tällaisia mittareita on käytössä melko vähän, ja olemassa olevat 

mittarit keskittyvät toteutumaan. (H7) Haastateltava toteaa: ”Autoalan voimakkaassa 

murroksessa pitäisi keskittyä mittaamaan kumppaneiden yhteistä tulevaisuutta, ja sitä onko 

suunta oikea. Kumppanuusstrategiaa pitäisi vahvista ja sille olisi olemassa Road Map, joka on 

yhdessä sovittu, sekä miten sitä kehitetään muuttuvassa ympäristössä, mitkä ovat milestonit, 

jotka pitää saavuttaa, jolloin siinä on myös mitattavaa. Eli sovitaan tietyt toimenpiteet, jotka 

tukevat molempien liiketoimintaa. Kumppanuuden näkökulmasta tällaiset voisi olla 

toimivampia perinteisiin suorituskyvyn mittareihin nähden” (H7). Luottamusta on vaikea 

mitata. Yhteistyön tärkeys tietyn kumppanin henkilön kanssa, joka menee aika 

henkilökohtaiseksi. Jälleenmyyjiin suorissa yhteyksissä olevien henkilöiden määrä on 

pienentynyt, joten nämä henkilöityvät hyvin pitkälle. Dealer pulse  -tyyppisiä mittareita. Näiden 

kyselyiden kysymykset pitää valita oikein, jotta ne mittaavat oikeita asioita, ja vastaajina pitää 

myös olla oikeat henkilöt (H6). Toisaalta mittaamiseen tiedettiin sisältävän virheitä, eräs 

haastateltava muistutti, että eri funktioille tehdään tutkimuksia, mutta kyselyihin täytyy 

suhtautua skeptisesti ja joskus parempaa ymmärrystä saadaan useamman päivän kestävällä 

havainnoinnilla. Haastateltavilla oli hyvää kokemusta merkin ympärille tehdystä työryhmistä, 

josta saadusta palautteesta oppii paljon (H5). 
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5.4 Kumppanuusstrategian viitekehys 

 

Tässä luvussa käydään läpi teorian ja tutkimuksen pohjalta tehty autoalan kumppanuuksien 

onnistumisten viitekehys. Mallin lähtökohtana on vastata autoalan maahantuonnin ja 

jälleenmyyjien kumppanuuden haasteisiin yleisellä tasolla ja tekijöihin, jotka nousivat vahvasti 

esiin tässä tutkimuksessa. Vaikka tämän tutkimuksen mukaan jälleenmyyjäsopimus on 

enemmän palvelusopimus -henkinen, johtuen ajoneuvon valmistajan vaikutuksesta, ei tämä 

tarkoita sitä, ettei maahantuojan ja jälleenmyyjän väliseen suhteeseen voisi rakentaa enemmän 

kumppanuutta. Mallin toteutus voi näyttää maahantuontivetoiselta, ja sitä se tietyssä 

näkökulmassa onkin, mutta kuten tässä tutkimuksessa on tullut esille, on autobrändin hallinta 

hyvin maahantuontivetoista, joka ohjaa vahvasti verkoston toimintaa. Toivottavasti malli antaa 

eväitä myös vähittäiskaupalle, jos ei muussa muodossa, niin ainakin sen perusteella 

maahantuojalta voi vaatia mallin mukaista toimintaa.  

 

Mallin lähtökohta on tässä tutkimuksessa esiin tullut yhteisen, tulevaisuuteen pitkällä 

tähtäimellä tähtäävän yhteisen kumppanuusstrategian puute. Toisaalta rakennettiin sitten uusia 

kumppanuuksia tai ylläpidetään vanhaa, niin onnistuneessa kumppanuushallinnassa luottamus 

on ensiarvoisen tärkeää. Luottamus on kuitenkin rakennettava ja ansaittava. Tutkimuksen 

mukaan tärkeimmät tekijät luottamuksen rakentamisessa on rehellisyys ja avoimuus.  Tässä 

tutkimuksessa tuli ilmi, että erilaiset toimintakulttuurit ja arvot eivät välttämättä nouse 

kompastuskiveksi, kunhan toimintatavat ovat olleet etukäteen tiedossa, eikä tule ikäviä 

yllätyksiä.  

 

Yrityksen strategian ja kumppanuusstrategian suhde 

 

Kuvassa 7 hahmotetaan yrityksien strategioiden ja yhteisten kumppanuusstrategioiden suhde 

toisiinsa. Kuten todettua, kaikki lähtee luottamuksesta, mutta on tärkeää myös pohtia, että 

sopiiko kumppanuus yrityksen omaan kumppanuusportfolioon ja omaan strategiaan, sekä 

pitkän ajan tavoitteisiin? Voiko kumppanuus olla pitkällä tähtäimellä kannattava huomioiden 

merkinportfolio tulevaisuudessa ja merkkiin liittyvät aktiviteetit. Merkkiin liittyvillä 

aktiviteeteillä tarkoitetaan yhteistenetuja tuovia aktiviteettejä, kuten esimerkiksi 

asiakasuskollisuuden nousu, joka tuo vanhempaa kantaa merkkiorganisaation pariin tai muita 
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palvelukonsepteja, jolla arvoketjusta suurempi osuus voidaan ottaa edustetun 

merkkiorganisaation haltuun.  

 

Vaikka tutkimuksesta selvisi, että yhteistyökumppania ei markkinaosuuden asettaman 

neuvotteluvoiman tai kilpailupolitiikan johdosta aina pääse valitsemaan, on potentiaalisen 

kumppanin Esimerkiksi teorialuvussa 3.3.1 olevat Medcofin viisi kumppanuuden 

valintakriteeriä, jossa sopivuuden lisäksi arvioitiin kumppanin kyvykkyyttä rooliinsa, riittävää 

yhteensopivuutta päivittäiseen tehokkaaseen toimintaan, onko kumppani riittävän sitoutunut ja 

onko kumppanuudelle hallinnointijärjestelmä tarkoitukseen sopiva. Vaikka kumppanuus tulisi 

ulkoisten tekijöiden määrittämänä, voidaan kyseisellä pohdiskelulla määrittää omien resurssien 

käyttö. Tämä pätee kumpaakin kumppanuusosapuoleen. Tarkastelun lopputuloksena voi myös 

olla se, että kumppanuus muodostetaan erinäisistä syitä, joita tässä tutkimuksessakin käydään 

läpi, ja todetaan rehellisesti, että osapuolet hakevat, ainakin alussa, taktista kumppanuutta. 

 
Kuva 6 Yritysten ja kumppanuusstrategian suhde toisiinsa. 

 

Jos luottamuksessa tuntuu olevan puutteita, voi tyypillisiä luottamuspulan lähteitä hakea tämän 

tutkimuksen teorialuvusta 3.3.3, jossa esitellyn luonteeseen ja osaamiseen perustuvan 

luottamuksen alle monet tutkimuksessa käytetyt onnistumis- ja epäonnistumistekijät voidaan 

linkittää. Kun luottamus on riittävän hyvää kumppanien välillä, voidaan lähteä miettimään 

yhteistä kumppanuusstrategiaa. 
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Yhteinen kumppanuusstrategia 

 

Yhteisestä kumppanuusstrategiasta on ehkä väärin puhua, koska halusi sitä tai ei, niin mukana 

on aina autonvalmistajan brändi ja siihen liittyvät vaatimukset kilpailupolitiikan kautta, sekä 

brändiin liittyvä muu verkosto.  Kuvassa 7 on esiteltynä yhteisen kumppanuusstrategian 

viitekehys, joka suhteutuu kuvaan 6 siten, että se esittää kuvan 6 oikeaa puolta tarkennettuna. 

Kuvaa on loogista lukea alhaalta ylöspäin. 

 
Kuva 7 Yhteisen kumppanuusstrategian rakentaminen 

 

Viitekehyksessä on kaksi puolta, vasemmalla brändin verkosto ja oikealla kahdenkeskinen 

kumppanuus, Ja kuten esiin jo tuli, niin kaikki lähtee luottamuksesta. Ensimmäisenä pitää 

pohtia sitä, mitä verkosto tai yksittäinen kumppani haluaa kumppanuudelta. Tässä 
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tutkimuksessa esiin tuli kumppanuudelta haetaan muun muassa rahaa, hyviä kaupaksi käyviä 

tuotteita, maahantuoja hakee verkostoa, jälleenmyyjä myytävää, huoltokantaa ja hyviä 

vaihtoautoja, jotka on volyymiin ja myyntiin vaikuttavia tekijöitä sekä tekijöitä, kuten: 

kumppanuudella saa käyttöön myynnin resurssit, tuoteriskin jakaminen, brändin rakentamista, 

voimakasta kumppania, osaamista, investointikykyä, sijaintia oikealla paikkakunnalla ja 

sijaintia, jotka ovat edeltäviä strategisimpiä tekijöitä. Tutkimushaastattelun luonne ei 

varmaankaan ole sateenkaarten maalaamiseen parhaiten sopiva tapa, joten tämän tiedon 

hankkimiseen pitää käyttää muita menetelmiä. Verkoston kohdalla tämä voisi esimerkiksi 

fasilitointiperiaatteella tehtävä työpaja, jossa osatavoitteita ja tavoite saataisiin esiin.  Nämä 

eivät myöskään saisi olla pelkkiä volyymiin liittyviä numeroita. Sateenkaaren maalailusta 

huolimatta brändi ja tuoteportfolio määrittää myös sitä, mikä tavoite on realistinen. 

Kumppanuuden lahdenkeskisellä tasolla keskustelua käydään intiimimmin 

kumppanuusosapuolten johtojen kesken. Tässä tavoite ja osatavoitteet voi olla lähempänä 

operatiivista toimintaa, mutta se ei kuitenkaan saisi olla ristiriidassa verkosto tavoitteiden 

kanssa. Esimerkkinä voisi olla uusi huoltokorjaamo, jonka saavuttaminen muita toimenpiteitä. 

 

Tavoitteiden saavuttamiselle pitää rakentaa polkusuunnitelma eli strategia, jota pitkin 

tavoitteeseen suunnitellaan pääsevän.  Polun varteen on hyvä asettaa selkeät kilometripylväät, 

joilla etenemistä voidaan seurata. Strategian luonteeseen kuuluu päivittäminen, ja muuttuviin 

tilanteisiin reagoiminen toisin kuin pitkänajan tavoitteisiin. Pelissä maalin ei kuulu liikkua.  

Strategian rakentamisessa pitää ottaa huomioon muutkin kuin talouteen liittyvät näkökulmat.  

Strategian rakentamiseen kannattaa käyttää tavoite-keino-hierarkian esiin tuovia strategia 

työkaluja. Tässä strategiatyökalussa palataan taas tämän tutkimuksen innoittamaan Kaplan et 

al. (2010) artikkeliin, jossa Balanced ScoreCard -periaatetta käytettiin paremman strategisen 

yhdensuuntaisuuden saavuttamiseen. Tähän sopivia strategiatyökaluja on olemassa monia. 

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että myynti ja myyntitavoitteet ovat vahva linkki maahantuojan 

ja jälleenmyyjän välisisä strategioissa.  Vuositavoitteiden merkitystä strategian suuntaajana ja 

sitouttajana ei voi väheksyä. Tässä pitää kuitenkin muistaa erään haastatellun toteamus, että 

pelkkä voittotavoite ei ohjaa kuin säästämään, jotenka tavoitteissa pitää olla muitakin 

elementtejä, joilla voittoihin päästään. Haastatteluissa tuli myös esille merkkityöryhmien, kuten 

myös merkkiin liittyvien IT- järjestelmäprojektien positiivinen vaikutus. 



100 

 

 

 

 

Kumppanuuksien luonteeseen kuuluu myös, että ne päättyvät joskus. On suositeltavaa 

molempien osapuolien kumppanuuden loppumisen jälkeen analysoida, että oliko tämä 

luonnollinen kehityskulku, vai liittyikö tähän jotain dramatiikkaa. On myös suositeltavaa 

arvioida kumppanuuden vaatineita panostuksia ja tuottoja, jolloin pystytään arvioimaan 

kokonaiskannattavuutta ja oppimaan jotain uutta. 

 

Empiirisen osuuden lopetukseksi voidaan laittaa erään haastateltavan vastaus siihen, että 

haluaako hän vielä sanoa äänitallenteelle jotain. Vastaus kiteyttää hyvin tulevien vuosien 

haasteet: ”Ei ole sen enempää. Et ehkä nyt tietysti on varmaan hyvä hetki tehdä 

vähittäiskaupan, mistä puhuttiin silloin aikaisemmin nauhalle. Vähittäiskauppiaiden pitää kyllä 

tässä muuttuvassa ympäristössä tosi hereillä ja miettiä se että miten nyt sitten kun siirrytään 

agentti malleihin ja autoilu sähköistyy, että miten se vaikuttaa niitten bisnekseen, että kuinka 

hyvät business analyysit niillä on tehty siitä, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa 

jälkimarkkinoinnin puolella ja missä se kannattavuus tällä hetkellä lepää  ja mikä siinä 

kannattavuudessa on varaosia osuus? mikä on itse sen huollon osuus? mikä on sen auton 

myynnin uusien autojen osuus? Mikä on käytettyjen autojen myynnin osuus? Kun me tiedetään 

tavallaan, että sen bisneksen sisällä tulee olemaan semmoinen uusjako että se nykyinen 

kannattavuus pohja varmaan ei kovinkaan monella ei ole kauhean kestävällä tasolla. Sitten kun 

mennään muutaman vuoden päähän, se on semmoinen iso muutos mikä tässä tapahtuu, jos 

siihen nyt ala kohta reagoimaan niin niin siinä käy äkkiä niin että et ne kannattavuuden tekijät, 

esimerkkinä vaikka öljyn myynti on hyvä esimerkki, jossa tiedämme, että on hyvät katteet. 

Kuinka paljon öljy myynti laskee sitten seuraavan 5 vuoden aikana? Ennen sitä on hyvä 

pikkuhiljaa ruveta varautumaan ja miettimään, että mitä pitää muuttaa, jotta kannattavuus 

varmasti säilyy.” 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa autoalan maahantuojan ja jälleenmyyjän 

kumppanuustutkimuksen avulla viitekehys kumppanuusstrategian rakentamiselle ja 

identifioida alueet, jotka vaativat lisää tutkimusta. Tätä tavoitetta lähdettiin kartoittamaan 

autoalan johtajille suunnatulla teemahaastattelulla. Tutkimuksessa selvisi, että autoalan 

jälleenmyyjäsopimus koetaan haastateltujen keskuudessa palvelusopimukseksi. Sanallisissa 

kommenteissa toivottiin myös, että tähän tulisi muutosta siten, että sopimus sisältäisi enemmän 

kumppanuutta.  Toisaalta alalla on yleinen ymmärrys siitä, että jälleenmyyjäsopimuksen 

sisällön määrää ajoneuvojen valmistajien vaatimukset ja standardit, joiden taustalla taas on 

kilpailupolitiikka ja ryhmäpoikkeusasetukset, eikä tasapuolisten vaatimusten johdosta siihen 

nähdä oikein toimivaa realistista vaihtoehtoa.  

 

Tutkimuksessa tuli esiin, että jälleenmyyjäsopimusta ei voi kaikissa tapauksissa tarkastella 

pelkkänä maahantuojan ja jälleenmyyjän välisenä asiana, vaan ajoneuvon valmistaja on siinä 

vahvasti mukana määrittämässä brändiin liittyviä tekijöitä, joiden lisäksi on vuosittaisia 

tavoitesopimuksia, joka saattaa sisältää myös aineettomia tavoitteita Tämä tekee tämän 

tutkimuksen jälleenmyyjäsopimus -termin epämääräiseksi, koska siinä voi olla enemmän kuin 

kaksi osapuolta ja useita sopimustasoja. Tätä moniulotteisuutta voidaan korostaa termillä 

jälleenmyyjäsopimuspaketti, joka siis sisältää valmistajan vahvan brändiohjauksen, mutta myös 

maahantuojan ja jälleenmyyjän vuosisopimukset, jotka saattavat sisältää monipuolisesti kovia 

ja pehmeitä tavoitteita, joita saatetaan vielä ohjata erilaisten tavoitehyvitysten kautta. 

Kuitenkaan tutkimuksessa ei tullut esille, että olisi olemassa kumppanuusosapuolen yhdessä 

tekemiä pitkäntähtäimen tavoitteita, joita saavutettaisiin yhteisen kumppanuusstrategian avulla. 

Tämän puutteen kyllä monet haastateltavat tunnistivat. Tähän puutteeseen tehtiin edeltävässä 

luvussa esitelty kumppanuusstrategian viitekehys. 

 

Tämän tutkimuksen haastattelurunko luotiin arvoketjuun ja kumppanuuteen liittyvien 

tutkimuksien perusteella, joka esitellään luvuissa kaksi ja kolme. Näissä tutkimuksissa 

kumppanuutta käsiteltiin pääsääntöisesti kahdenkeskisestä näkökulmasta tai 

kumppanuusportfolion kautta. Missään näissä tutkimuksissa ei tullut eteen vastaavaa kolmen 

osapuolen kumppanuusmallia, johon vaikuttaa kilpailupolitiikan ja vaatimusten kautta myös 
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koko merkin verkosto. Kuvassa 8 on kuvattuna valmistajan, maahantuojan ja jälleenmyyjän 

suhteet, jota voidaan kutsua kumppanuuskolmioksi, jossa valmistaja tuo horisontaalisesti 

brändityötä joko maahantuojan kautta tai suoraan jälleenmyyjälle.  

 

 
Kuva 8 Valmistajan maahantuojan ja jälleenmyyjän kumppanuuskolmio 

 

Maahantuojan ja jälleenmyyjän välinen kumppanuus poikkeaakin näistä tutkimuksista siten, 

että brändiin ja kilpailupolitiikkaan liittyvät tekijät tulevat ulkopuolelta annettuna, eikä 

kumppanuusosapuolet pysty näihin juurikaan vaikuttamaan, joka vaikuttaa myös siihen, ettei 

kumppania aina pääse valitsemaan. Kuten tutkimuksissa helposti käy, löytyy tutkimuksen 

yhteydessä asioita, joiden tutkiminen joudutaan jättämään seuraaviin tutkimuksiin. Seuraavassa 

luvussa on listaus aiheista, jotka ovat uusien tutkimuksien arvoisia. 

 

6.1 Jatkotutkimustarpeet 

 

Autoalan ”kumppanuuskolmio” 

 

Aikaisemmassa luvussa, ja kuvassa 8 esitettyyn, kumppanuuskolmioon liittyvää kirjallisuutta, 

tai ilmiötä tukevaa teoriaan, ei osattu hakea, eikä siihen törmätty tämän tutkimuksen 

teoriaviitekehyksen rakentamisessa, jonka perusteella rakennettiin tämän tutkimuksen 

teemahaastattelurunko. Tämän tutkimuksen johtopäätöksiin tehdyssä tietokantahaussa ei 

myöskään nopealla tarkastelulla löytynyt mitään, jota aiheeseen olisi voinut soveltaa. Tilanteen 

muodostuminen liittyy vahvasti teoriassa läpikäytyyn valikoivaan jakeluun, jossa autokauppa 

on tuotteiden hinnaltaan, vaatimuksissaan ja volyymeissään uniikki.  Jatkotutkimusten 

lähtökohtana on kirjallisuuskatsaus, jolla aiheeseen luodaan teoriaviitekehys, mutta aiheeseen 

liittyy vahvasti jatkotutkimustarpeena esiteltävät autoalan valtasuhteet 
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Bonusmallit 

 

Haastatteluissa tuli esiin se, että maahantuonnin ja jälleenmyyjän toiminnan tavoitteiden 

painopisteet ja toiminnan tarkastelujaksojen olevan hyvin erilaisia siten, että maahantuonnissa 

tehdään enemmän merkkikohtaista ja pitkäjänteisempää brändin rakentamiseen liittyvää työtä, 

kun taas jälleenmyyjällä on fokus myydyissä kappaleissa ja asioissa, jotka tuovat taloudellista 

tulosta yritykseen lyhyemmällä tarkastelujaksolla. Tässä ei välttämättä kumppaneiden strategiat 

ole kaikkein parhaiten linjassa toistensa kanssa, joka tuli esiin myös kyselyssä. Tämän 

juurisyiden selvittäminen ei ollut tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksissä, ja se on 

perusteellisesti tehtynä uuden tutkimuksen aihe, mutta kuitenkin voidaan pohtia ja nostaa esille, 

kuinka jälleenmyyjänäkökulmasta tarkasteltuna uusien autojen ohuet katteet ja tulokseen 

voimakkaasti vaikuttavat tavoitteiden täyttymisestä aktivoituvat tavoitebonusmallit vaikuttavat 

tähän. Toisaalta maahantuonnista tarkasteltuna taktinen myynnin ohjaus nähdään tarpeellisena, 

tai ainakin välttämättömänä pahana, koska ilman niitä, varsinkin monimerkkiympäristössä 

toimittaessa, kumppanin eli jälleenmyyjän toiminta varsinkin tavoitejakson päättyessä 

keskittyisi merkkeihin, joista tavoitteet täytettyään olisi mahdollista saada tavoitebonuksia. 

Bonusmallien vaikutus kumppanuuksiin ja liiketoimintaan on mielenkiintoinen 

jatkotutkimuskohde. Bonusten osalta jatkotutkimuksen tutkimuskysymykset olisivat siis: 

Aiheuttavatko ne ylimääräistä kilpailua? Aiheuttaako ne toimintaan pulssisuutta? Ja onko alalla 

muuta vaihtoehtoa, vai ovatko ne vain välttämättömiä? 

 

Valtasuhteet 

 

Tämän haastattelun perusteella, tämän tutkimuksen tuloksena oli, että maahantuojalla on 

enemmän valtaa. Kaikki haastateltavat kokivat näin. Toisaalta haastatteluissa tuli vahvasti 

esille, kauhun tasapainoksikin kutsuttu, ilmiö, jossa maahantuojan valta liittyy brändiin, kun 

taas jälleenmyyjien valta lisääntyy huomattavasti lähestyttäessä kaupan tekemistä.  Toinen 

maahantuojan valtaan vahvasti liittyvä tekijä on edustetun merkin markkinaosuus, joka 

löyhemmällä, mutta ilmiönä havaittavana, linkittyy kolmanteen vahvaan vallan vaikuttajaan, 

joka on toimintaympäristö, koska haastattelujen mukaan toimittaessa monimerkkiympäristössä 

tai yhden brändin jälleenmyyjien kanssa, on maahantuonnin valta aivan erilainen. 
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Maahantuojan valta perustuukin vahvasti brändiin ja valikoivaan jakeluun. Brändiin liittyvät 

tekijät tulevat tämän tutkimuksen perusteella vahvasti valmistajalta, kuten myös vaatimukset, 

joten vahvin maahantuojan valta liittyy valikoivan jakelun verkostopalapelin rakentamiseen.  

 

Valtasuhteet autoalan valikoivassa jakelutiessä onkin yksi tämän tutkimuksen 

jatkotutkimusehdotuksista, jossa voidaan tarkastella edellä mainitun kumppanuuskolmion 

rakenteiden, markkinaosuuksien, verkostorakenteen kuten monimerkki- ja 

yksimerkkiedustusten vaikutusta valtasuhteisiin. Oman lisänsä tähän tuo tulessa olevat 

agentuurimallit, jotka tulevat muuttamaan pelikenttää voimakkaasti. 

 

Muihin kumppanuuksiin panostaminen koetaan houkuttelevammaksi 

 

Tämän tutkimuksen epäonnistumistekijöissä nousi tärkeimpänä esiin epäonnistumistekijä: 

”Muihin kumppanuuksiin panostaminen koetaan houkuttelevammaksi”, jonka valitsivat 

seitsemästä haastatellusta viisi, ja näistä kaksi jopa tärkeimmäksi epäonnistumistekijäksi. 

Tämän tutkimuksen haastattelujen perusteella voidaan tehdä tulkinta, että tämä johtaa 

monimerkkimaailmaan, jossa käydään kilpailua merkin monimerkki maailmassa saamasta 

huomiosta. Toisaalta haastatteluissa tuli myös esiin jälleenmyyjien keskinäinen kilpailu, joka 

korostuu, kun maahantuonnin ja osan jälleenmyyjäverkon välillä on vertikaalista integraatiota. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kyseessä on merkittävä kumppanuuksien 

onnistumiseen vaikuttava tekijä, mutta ei sitä kuinka yleisesti tällaisia tilanteita tapahtuu 

kaikkiin kumppanuuksiin verrattaessa, eikä myöskään sitä, missä määrin ilmiön takana olevat 

tekijät vaikuttavat siihen. Tässä onkin jatkotutkimustarve, jossa haettaisiin ymmärrystä siihen, 

kuinka yleisesti tämä tekijä aiheuttaa kumppanuuden kariutumisen, mitkä muut tekijät tähän 

yhdistyy ja minkälaisissa toimintaympäristöissä ja minkälaisten kumppanuusosapuolten välillä 

näitä tapahtuu. 

 

 

 

 

Jälleenmyyjäketjujen brändi vastaan valmistajan brändi 
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Haastatteluissa tuli kahdelta haastateltavilta esiin seikka, jossa vahvojen jälleenmyyjäbrändien 

rakentaminen koettiin tekijäksi, joka ei välttämättä tue autonvalmistajien brändiä. Tämän 

koettiin tylsistyttävän markkinointiviestintää ja vievän rajallisia resursseja. Haastateltavat 

nostivat kysymyksen siitä, että houkutteleeko asiakkaan liikkeeseen jälleenmyyjän brändi vai 

auton brändi. Tässä on jatkotutkimuksen tarve, jossa selvitetään ilmiön olemassaoloa 

laajemmassa mittakaavassa ja sen vaikutusta kumppanuuksiin. Aihetta voi lähestyä kummankin 

osapuolen näkökulmasta kumppanuusportfoliotutkimuksen kautta yhdessä tai erikseen yritys- 

tai kumppanuustasolla. 

 

Viitekehys 

 

Tämän tutkimuksen yhteydessä rakennettiin viitekehys autoalan maahantuojien ja 

jälleenmyyjien kumppanuuksien parantamisesta perustuen teoriaviitekehykseen ja alan 

johtavien ammattilaisten haastatteluihin. Tästä seuraava luonnollinen vaihe on siirtää teoria 

käytäntöön eli jatkotutkimuskohteena kumppanuusviitekehyksen soveltaminen käytännön 

kumppanuudessa. Tässä onkin taas tutkimuksen aihe, jonka rajauksella voi skaalata monelle 

tasolle ja näkökulmalle, ja tarkastelun lähtökohtana voi olla kumppanuuspari, maahantuojan 

kumppanuusportfolio tai monimerkkijälleenmyyjän kumppanuusportfolio.  

 

6.2 Tutkimuskysymykset ja niihin löydetyt vastaukset 

 

Kuinka yleisessä kumppanuuden teoriakirjallisuudessa esiintuodut kumppanuutta 

vahvistavat ja heikentävät tekijät koetaan autoalan arvoketjuissa? 

 

Kuten myös Whipplen ja Frankelin (2000) tutkimuksessa luottamus nousee selkeästi esille 

tärkeimpänä kumppanuuden onnistumistekijänä ja sen voidaan sanoa olevan Wittmann (2007 

s.3) mukaisesti kumppanuuden sin qua non myös autoalan jälleenmyyjän ja maahantuojan 

kumppanuudessa. Muita esiin tulleita oli Selvät tavoitteet, Ylemmän johdon tuki, 

yhteensopivat tavoitteet ja yhteensopivat tietojärjestelmät. Whipplen ja Frankelin (2000) 

tekemässä tutkimuksessa ne ovat taas Luottamus, Ylemmän johdon tuki, Kyky täyttää 

suorituskyky tavoitteet, Selkeät tavoitteet ja kumppaneiden yhteensopivuus Eli maahantuojan 

ja jälleenmyyjän välisessä suhteessa suorituskykytavoitteiden saavuttamista ja kumppanien 
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yhteensopivuutta tärkeämmäksi onnistumistekijäksi nousi yhteensopivat tavoitteet, 

joustamisen halu ja tietojärjestelmien yhteensopivuus.  Näitä voidaan selittää alan 

erityispiirteillä, jossa, kuten aikaisemmin todettiin, ei aina pääse valitsemaan kumppania, mutta 

myös sillä, että esiin nousseet tekijät ovat hyvin operatiivisia, jotka vaikuttavat päivittäisen 

liiketoiminnan kitkattomuuteen.  

 

Epäonnistumistekijöissä päällimmäiseksi nousi se, että muihin kumppanuuksiin panostaminen 

koetaan houkuttelevammaksi. Päällimmäinen syy tämän tekijän esiin tuloon on 

monimerkkiympäristö, jossa haastattelujen perusteella pelin henki on se, että jos kauppa ei käy, 

niin panostus brändiin laskee. Tämä asia kaipaa kuitenkin tarkempaa lisätutkimusta, koska tässä 

tutkimuksessa asiaa käsiteltiin yleisellä tasolla ja haastatteluryhmä oli suhteellisen pieni, eikä 

tämän yleisyydestä voida tehdä johtopäätöksiä, vaikka voidaan todeta, että näitä tapahtuu, 

koska niin moni haastateltava nostaa tekijän esiin. Tämä onkin nostettu 

jatkotutkimusehdotukseksi. 

 

Tulosten perusteella arvioidaan maahantuojan tuovan kumppanuuteen jälleenmyyjiä enemmän 

yhteisiä etuja. Tähän vaikuttaa haastateltavien näkemys maahantuojan roolista brändin 

rakentajana. Toisaalta eräiden haastateltavien näkemys oli, että aikaisemmin maahantuojat ovat 

tuoneet nykyisyyttä paremmin yhteisiä etuja kumppanuuteen. Eräät haastateltavat toivat myös 

esiin, että yhteistä etua ei koettu tuovan joidenkin jälleenmyyjäketjujen voimakkaasti tekemä 

jälleenmyyjäbrändin rakentaminen, jonka ei koettu tukevan valmistajabrändin etua. 

 

 

Kuinka hyvin kumppanuuden muodostamiseen liittyvät kumppanuudenteorioissa 

esitellyt tekijät otetaan huomioon kumppanuuden muodostusvaiheessa? 

 

Maahantuonnin ja jälleenmyyjän kumppanuusvalintaan liittyy erityispiirteitä: kilpailupolitiikka 

ja ryhmäpoikkeusasetus aiheuttaa sen, että  halutuilla ja suurivolyymisillä merkeillä 

maahantuoja tai valmistaja ei voi valita välttämättä kumppaneitaan, kunhan kumppani täyttää 

vaatimukset, toisaalta nämä vaatimukset pitää olla merkin sisällä kaikille samat, joka tekee sen 

että pienemmillä merkeillä tämä rajoittaa taloudellisten ja kannattavuusseikkojen johdosta 

tarjokkaiden määrää sellaiseksi, että pienemmät merkit eivät myöskään pääse valitsemaan 
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kumppaneitaan, vaan liiketoimintaa tehdään niiden kanssa, jotka tähän suostuu. Tämä aiheuttaa 

sen, että kumppanin sopivuutta ei nosteta alalla esille kuin esimerkiksi teoriakirjallisuudessa. 

Huomattavaa on se, että kumppanin sopivuus ei päässyt autoalan viiden tärkeimmän 

kumppanuuskriteerin joukkoon.  

 

Kuinka autoalaan vaikuttava kilpailupolitiikka vaikuttaa kumppanuuksien 

onnistumiseen? 

 

Autoalalla maahantuojalla on toistaiseksi paljon valtaa arvoketjussa. Tässä suhteessa ala 

poikkeaa monesta muusta vähittäiskaupan alasta, joissa valta on jakelijalla. Se kuinka paljon 

maahantuojalla on valtaa, riippuu pitkälti merkin markkinaosuudesta. Kilpailupolitiikka tekee 

autoalle omat erityispiirteensä. Kuten aikaisemmin todettu, että maahantuojat eivät välttämättä 

pääse valitsemaan kumppaneitaan. Esimerkiksi kaikki vaatimukset täyttävät toimijat voivat 

perustaa merkkihuollon. Tämä taas aiheuttaa sen, että vaatimukset eivät yleensä ole helpot 

täyttää. Kilpailupolitiikka aiheuttaa myös sen, että ajoneuvon valmistajilla on yhteneväiset 

vaatimukset verkostolleen, joten vaatimukset eivät ota huomioon pienten markkinoiden 

harvaanasuttuja markkinoita, jolloin pienillä paikkakunnilla toiminnasta on haastavaa saada 

kannattavaa.  Jälkimarkkinoinnin puolella kilpailupolitiikka on aiheuttanut kilpailun 

kovenemisen, joka on aiheuttanut sen, että myös perinteiset toimijat ovat laittaneet pystyyn 

monimerkkikonsepteja.  

 

Kuinka arvoa tuottavana kumppanuusstrategia koetaan, onko sitä olemassa ja kuinka 

sitä päivitetään? Millaisella viitekehyksellä sitä pystyisi parantamaan? 

 

Tarkasteltaessa kumppanuusstrategiaa yritystasolla, voidaan haastattelujen perusteella todeta 

sellaisen löytyvän yleisesti sekä jälleenmyyjäpuolelta että maahantuonneista, kuitenkin kun 

tarkastelua ulotetaan yritysten väliselle tasolle, voidaan havaita, ettei tarkoituksellista yritysten 

välistä kumppanuusstrategiaa ole olemassa tai se on hyvin epämääräinen.  Haastatteluissa tuli 

esiin, että kumppanuutta ei suoraan voi jakaa kumppanuuteen ja strategiseen kumppanuuteen, 

vaan kumppanuudella on eri tasoja, jotka voivat muuttua kumppanuuden kehittyessä.  
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Yhteensopivat tietojärjestelmien nouseminen onnistumistekijöihin indikoi sitä, että nämä 

tuovat vahvasti arvoa liiketoiminnalle. Vaikka eräs haastateltava aluksi kiisti tietojärjestelmien 

merkityksen strategiaa suuntaavana tekijänä, ja hetken aihetta ääneen pohtiessa otti lievemmän 

kannan, niin voidaankin pohtia, onko yhteiset tietojärjestelmät merkittäviä autoalan 

kumppanuuksien strategian suuntaajia. 

 

Yhdessä muodostetun ja yhteisen kumppanuusstrategian puutos tai vajaavaisuus nousi 

selkeimmäksi parannustarpeeksi autoalan vertikaalisessa arvoketjussa maahantuojan ja 

jälleenmyyjän välisessä kumppanuudessa. Tähän puutokseen vastattiin luvussa 5.4 esitellyllä 

viitekehyksellä, jonka tarkoituksena on visualisoida strateginen kehitysalue 

kumppanuusosapuolten johdolle, sekä antaa yleistasoisia ehdotuksia 

kumppanuusstrategiaprosessiin. Avuksi tässä pystyy käyttämään esimerkiksi tämän 

tutkimuksen innoittajan toiminutta Kaplan et al. (2010) artikkelia otsikolla: ” Managing 

Alliances with the Balanced Scorecard”, 

 

Arvio tutkimuksen suorituksesta 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa autoalan maahantuojan ja jälleenmyyjän 

kumppanuustutkimuksen avulla viitekehys kumppanuusstrategian rakentamiselle ja 

identifioida alueet, jotka vaativat lisää tutkimusta. Tutkimuksen piirissä saatiin viitekehys 

kumppanuusstrategian rakentamiselle tehtyä, identifioitua kuusi jatkotutkimustarvetta sekä 

kattavasti vastattua tutkimuskysymyksiin. Näiden perusteella tutkimuksen voidaan todeta 

täyttäneen tavoitteensa. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen taustalla oli autoalan maahantuojien ja jälleenmyyjien kumppanuuksien 

suuri vaihtuvuus, joka syö resursseja kummaltakin kumppanuusosapuolelta tuottamatta 

kuitenkaan lisäarvoa osapuolille tai loppuasiakkaalle. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa 

autoalan maahantuojalle ja jälleenmyyjille kumppanuustutkimuksen avulla viitekehys 

kumppanuusstrategian rakentamiselle ja identifioida alueet, jotka vaativat lisää tutkimusta. 

Tutkimus tehtiin laadullisiin menetelmiin kuuluvalla teemahaastattelulla, jossa oli mukana 

kohtia, jossa annettiin arvosana käsitellylle aiheelle. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa ’tapaus’ 

oli maahantuonnin ja jälleenmyyjän, välillä tapahtuva yhteistyö ja toiminnot. 

 

Maahantuojien ja jälleenmyyjien sopimukset eivät ole yksiselitteinen asia, mutta yleisesti se 

koostuu brändiin ja vaatimuksiin sitouttavasta jälleenmyyjäsopimuksesta ja vuosi- tai 

tavoitesopimuksesta. Brändiin liittyvistä asioista jälleenmyyjä voi myös olla suoraan 

sopimussuhteessa valmistajan kanssa. Oli jälleenmyyjäsopimuksen kumppanuusosapuolena 

sitten maahantuoja tai tehdas, on jälleenmyyjäsopimuksen luonne hyvin vahvasti 

palvelusopimus kumppanuussopimuksen sijaan, ja sen tehtävä on suojella brändiä. 

Haastatteluiden perusteella, tässä on sekä brändiin sitoutumista pitkällä tähtäimellä että yleensä 

vuoden tähtäimellä vuositavoitteita, jotka brändistä riippuen, laaditaan yhteistyössä 

jälleenmyyjien kanssa tai toisessa ääritapauksessa annetaan täysin sanelupolitiikalla. 

Haastateltujen kertomukset eivät tukeneet, ja jotkut haastateltavat myös suoraan totesivat, ettei 

jälleenmyyjän ja maahantuojan välisissä kumppanuuksissa käytäisi keskusteluja 

pitkäntähtäimellä siitä, mitä osapuolet haluavat kumppanuudelta saavuttaa varsinkaan, kun 

puhutaan niin sanotuista pehmeistä tavoitteista. 

 

Haastatteluissa selvisi, ettei maahantuojan ja jälleenmyyjän välisissä kumppanuuksissa aina 

pääse valitsemaan kumppaniaan. Syinä tähän on ensisijaisesti se, että pienivolyymiset merkit 

saattavat joutua harvaan asutussa ja pitkien välimatkojen maassa toimimaan jälleenmyyjien 

kanssa, jotka merkin edustukseen vaaditut investoinnit ylipäätään suostuvat tekemään, sekä 

EU:sta lähtöisin oleva kilpailupolitiikka, joka määrittää, että kaikki standardit täyttävät voivat 

perustaa merkkihuollon.  Nämä standardit taas ovat sen verran vaativat, että ne aiheuttavat 

koulutus ja investointivaatimuksia, joka aiheuttaa, että investointeja tekeviä on hyvin rajallinen 
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määrä.  Edeltävään liittyen maahantuojalla on, ainakin vielä toistaiseksi, enemmän valtaa, mutta 

sen määrä on vahvasti riippuvainen markkinaosuudesta, ja pienivolyymisilla merkeillä, 

varsinkin näille tyypillisessä monimerkkiympäristössä toimittaessa, maahantuojan valta 

pienenee ja jälleenmyyjän kasvaa.  Mukana oli kokemuksia, jossa koettiin, että osa 

jälleenmyyjistäkin on käyttänyt valtaansa opportunistisesti näissä tilanteissa. Yleisesti koettiin, 

että jälleenmyyjien sanavalta kasvaa lähestyttäessä myyntiä, kun taas maahantuojalla on 

enemmän valtaa brändiin liittyvissä asioissa. Eräät haastateltavat kutsuivat tätä kauhun 

tasapainoksi. Edellä mainitut ryhmäpoikkeusasetukset ovat uudistumassa, ja osa 

haastateltavista toi tämän esiin, ja arvelivat, ettei autonvalmistajilla ole halua luopua 

toimitusketjujen hallinnasta, jonka johdosta agentuuri -malleja ajetaan kauppatavaksi. 

 

Haastatteluissa tärkeimmäksi onnistumistekijäksi nousi luottamus, joka esiintyy myös 

aikaisemmissa tutkimuksissa.  Sen sijaan suorituskykytavoitteiden saavuttamista ja 

kumppanien yhteensopivuutta tärkeämmäksi nousi yhteensopivat tavoitteet, joustamisen halu 

sekä tietojärjestelmien yhteensopivuus.  Näitä voidaan selittää alan erityispiirteillä, jossa, kuten 

aikaisemmin todettiin, ei aina pääse valitsemaan kumppania, mutta myös sillä, että esiin 

nousseet tekijät ovat hyvin operatiivisia, jotka vaikuttavat päivittäisen liiketoiminnan 

kitkattomuuteen. Epäonnistumistekijöissä päällimmäiseksi nousi se, että muihin 

kumppanuuksiin panostaminen koetaan houkuttelevammaksi. Suurin syy tämän tekijän esiin 

tuloon on monimerkkiympäristön erityispiirteet. Tämä asia kaipaa kuitenkin tarkempaa 

lisätutkimusta, koska tässä tutkimuksessa asiaa käsiteltiin yleisellä tasolla ja haastatteluryhmä 

oli suhteellisen pieni. Tulosten perusteella arviotiin maahantuojan tuovan kumppanuuteen 

jälleenmyyjiä enemmän yhteisiä etuja. Tähän vaikuttaa näkemys maahantuojan roolista brändin 

rakentajana. Toisaalta tuli esiin näkemys, että aikaisemmin maahantuojat ovat tuoneet nykyistä 

paremmin yhteisiä etuja kumppanuuteen, kuten myös se, ettei ketjujen vahvaa 

jälleenmyyjäbrändäämistä koettu yhteistä etua autonvalmistajan brändin kanssa tuovaksi. 

 

Tutkimus toteaa autoalan kumppanuuksien muodostumiseen vaikuttaa paljon aikaisemmat 

sosiaaliset verkostot, koska alan ihmiset tuntevat hyvin toisensa, ja tarvittaessa löytyy yhteisiä 

tuttavuuksia, koilta saa arvion.  Tähän tuli tosi eriävä näkemys, että aina kannattaa kuunnella 

myös uusia tulokkaita ja laskea kannattavuuksia. Haastattelujen perusteella kumppanuuksien 

lopettamisen toimintatapa on sopimuksissa hyvin määritelty, ja eräiden kertomusten mukaan  
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näissä monesti saadaan myös sopimus aikaiseksi, jolla asiat voidaan tehdä puolin ja toisin 

jälleenmyyjäsopimusta joustavammin 

 

Tutkimuksen perusteella niin maahantuojilla kuin jälleenmyyjillä on tietoista 

kumppanuusportfolioiden hallintaa. Maahantuojalla voi olla pitkän tähtäimen 

verkostosuunnitelmia. Maahantuojien koettiin käyttävän suunnitelmia niin yhteistyön 

rakentamiseen, mutta joissain tapauksissa myös jälleenmyyjän vallan rajoittamiseen. 

Kumppaneiden toiminnan fokus on hieman erilainen, maahantuonnin keskittyessä autobrändin 

ympärille ja jälleenmyyjän kaupankäyntiin. Tästä johtuen jälleenmyyjien ja maahantuojien 

strategioiden yhdensuuntaisuutta pidettiin keskitasoisena, ja haastateltava kokivat myynnin ja 

tavoitteiden olevan voimakkain linkki näiden strategianvälillä. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että autoalan maahantuojien ja jälleenmyyjien välisessä 

kumppanuudessa osapuolilla on hieman toisistaan poikkeava fokus liiketoiminnasta ja vahvin 

strategiaa suuntaava linkki on myynti ja myynnin tavoitteet. Yhteiset kumppanuuksien yhdessä 

rakentamat pitkän tähtäimen tavoitteet puuttuvat, eikä näiden saavuttamiseen ole myöskään 

yhteistä kumppanuusstrategiaa. Tämän korjaamiseksi rakennettiin yhteisen 

kumppanuusstrategian viitekehysmalli, joka lähtee luottamuksesta, jonka tärkeimmät lähteet 

ovat avoimuus ja rehellisyys. Vaikka kumppania ei aina pääse valitsemaan, täytyy kumppanin 

olla riittävän yhteensopiva ja haluttu kumppanuustaso olla yhdessä ymmärretty. Maahantuojan 

ja jälleenmyyjän rakentaessa yhteistä kumppanuusstrategiaa, ei tätä pysty rakentamaan kahden 

keskisesti, koska kilpailupolitiikka, ja sen aiheuttamat brändin vaatimukset, vaikuttavat koko 

verkostoon. Lisäksi täytyy ottaa huomioon itse brändi ja tuoteportfolio.  Viitekehyksessä onkin 

sekä verkosto että keskinäinen kumppanuusstrategia- puolet. Kummassakin tavoitteet 

rakennetaan yhdessä, mutta verkoston tavoitteen ja kumppanuuden tavoitteen ei tarvitse olla 

samat, kunhan ne eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Ideaalitapauksessa yksittäisen 

kumppanuuden tavoite on keino saavuttaa verkoston tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi 

rakennetaan polku eli strategia, jonka varrelle rakennetaan mittauspisteet, jolla toteutumista 

voidaan arvioida. 
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Liite 1- Jälleenmyyjäselvitys 

 

 

 

 

 

2015 2021

Espoo Ketju 1 MHV Ketju 6 MHV

Forssa Ketju2 MHV Ketju2 MHV
Helsinki, Jm1 itsenäinen HV lopettanut

Helsinki, Jm2 Ketju2 HV lopettanut

Helsinki Jm3 Ketju 1 MHV Ketju 6 MHV

Helsinki Jm5 Ketju2 MHV Ketju2 MHV

Hyvinkää Ketju2 MHV Ketju 11 HV

Hämeenlinna itsenäinen MHV Ketju 11 HV

Iisalmi Ketju 1 MHV Ketju 4 MHV

Imatra Ketju 7 HV Ketju 7 HV

Joensuu Ketju 1 MHV Ketju 1 MHV

Jyväskylä, Jm1 Ketju2 MHV Ketju2 MHV

Jyväskylä, Jm2 Ketju 1 MHV lopettanut

Järvenpää itsenäinen HV lopettanut

Kajaani Ketju 1 MHV Ketju 4 MHV

Kemi Jm1 ketju 11 HV lopettanut

Kemi JM2 Ketju 3 MHV Ketju 3 HV

Kitee Ketju 1 HV lopettanut

Kokkola Ketju3 MHV Ketju10 HV

Kotka Ketju2 MHV Ketju2 MHV

Kouvola Ketju 1 MHV Ketju 1 MHV

Kuopio Ketju 1 MHV Ketju 1 MHV

Kuusamo Ketju 3 HV Ketju3 HV

Lahti Ketju 1 MHV Ketju2 MHV

Lappenranta Ketju 7 MHV Ripatti MHV

Lieksa Ketju 1 HV Ketju 1 HV

Lohja Ketju 8 MHV Ketju 8 HV

Maarianhamina itsenäinen MHV itsenäinen MHV

Mikkeli Ketju 9 HV lopettanut

Närpiö Autoforum HV lopettanut

Oulu Ketju3 MHV Ketju 3 MHV

Pori Ketju2 MHV Ketju2 MHV

Rauma Ketju2 MHV lopettanut

Rovaniemi Ketju3 MHV Ketju 3 MHV

Salo Ketju2 MHV itsenäinen HV

Seinäjoki itsenäinen MHV itsenäinen MHV
Tammisaari Ketju 8 MHV lopettanut

Tampere Ketju 5 MHV Ketju 5 MHV

Turku Ketju2 MHV Ketju2 MHV

Turku Ketju 5 MHV lopettanut

Tuusula itsenäinen M itsenäinen M 

Tuusula itsenäinen HV itsenäinen HV

Vaasa Ketju10 MHV itsenäinen MHV

Varkaus Ketju 1 MHV Ketju 1 HV

Ylivieska Ketju 3 MHV Ketju 3 HV

Uusi Vantaa Ketju 6 MHV

Automerkki x  kumppanien muutokset 2016 -> 2021
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Hyvä autoalan ammattilainen, 

 

 

 

Kiitos mielenkiinnosta tutkimusta kohtaan, joka tehdään yhteistyössä xxxxxxxxxx: n kanssa, 

jossa kontaktina toimii xxxxxxxxxxx. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia autoalan 

kumppanuuksia yleisen kumppanuuteen liittyvän teorian avulla, ja tämän avulla kasvattaa 

kumppanuuksien onnistumistodennäköisyyttä, ja tämän kautta parantaa alan tuottavuutta ja 

kannattavuutta. 

 

Tutkimus ei vaadi yrityskohtaisten tietojen paljastamista, eikä tutkimuksen kannalta 

merkityksellistä ole se, onko esiin tuotu tieto peräisin yrityksistä, joissa haastateltava on itse 

toiminut. Haastattelu tallennetaan ja litteroidaan. 

 

Haastattelut käydään kuitenkin luottamuksellisesti, eikä siitä tehtyä tallennetta tai litterointia 

jaeta kolmansille osapuolille. Käydyistä haastatteluista haetaan esiin nousevia teemoja ja 

yhtäläisyyksiä, joten haastateltavat eivät tästä ole tunnistettavissa. Haastateltaville tarjotaan 

myös mahdollisuutta tulla haastatelluksi täysin anonyymisti. 

 

Ystävällisin tervein 

 

Teemu Harakka 
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Jälleenmyyjä Vahva Hieman tasapaino 50/50 Hieman Vahva Maahantuonti

Jälleenmyyjä Vahva Hieman tasapaino 50/50 Hieman Vahva Maahantuonti

Merkkiorganisaatio, 
myynti ja 
jälkimarkkinointi

Vahva Hieman tasapaino 50/50 Hieman Vahva Muut

1 2 3 4 5
Suulliset kommentit

Onko jälleenmyyjäsopimus enemmän palvelutaso sopimus vai määritetäänkö siinä mitä 
kumppanuusosapuolet haluavat saavuttaa kumppanuudelta? 1= puhtaasti palvelusopimus, 5 = määritetään 

puhtaasti mitä kumppanit haluavat saavuttaa, 3 = 
50/50 yhdistelmä, 2 ja 4 = osittain kumpaakin, 

mutta painottuu.

Henkilöprofiili: Johtamiskokemuksen kartoitus:
Kuinka haastateltava kokee oman autoalan johtajakokemuksen kertyneen?

Kuinka haastateltava kokee oman koko autoalan työkokemuksen kertyneen?

Kuinka haastateltava kokee oman koko johtajakokemuksen kertyneen?

Näkemys jälleenmyyjäsopimuksesta:

Jälleenmyyjät Maahantuonti

·       Vähittäismyynti ·       tukkumyynti ·       Markkinointistrategia alueella

·       Huolto/ Korjaus/varaosat ·       tekninen tuki ·       Markkinointi

·       markkinointi paikallisesti ·       Koulutus ·       Auditointi

Autoalan Amazonit

Tekniikan kehittyminen (sähkö / Hybridi) 

Vaikutus myyntiin  ( lisää/ vähentää) , kenen pitäisi hoitaa näitä asiakkuuksia?

Autoalan arvoketju: Maahantuoja ja jälleenmyyjä arvoketjussa

Third-Party Player

Voiko toimiva kumppanuus olla Markkinoille tulon este (entry barrier) (Teoria 2.4) 

Tiedon jakaminen digitaalista palveluista kumppanien välillä / autonvalmistaja?

Onko alalla valmiuksia kehittää digitaalisia palveluita?Kuka on paras kumppani kehittämään? Arvoketju?

Katteen kehitys ja katteen jakautuminen kumppanuudessa
Kilpailu toisten jälleenmyyjien/ merkkien kanssa

Käytettyjä autoja myyvät ketjut ja harmaatuonti

Nykyiset roolit vs. mitkä niiden tulisi olla tulevaisuudessa arvoketjussa

Kenen sananvalta painavin autoalan arvoketjussa? Onko kyseessä arvoketju vai toimitusketju?
Onko kumppanuuden luonne taktinen vai strateginen? 

Onko kummallekin tilaa?
Digitalisaation vaikutus palveluiden arvoketjussa? (Teoria 2.3) 

Tesla / Polestar – Ei jälleenmyyjäverkostoa perinteisessä mielessä

Autojen myynti verkossa?

jälkimarkkinoinnin palvelut

Mukana myös virallisia - vaikutus kumppanuuteen?

Pula osaavasta henkilöstöstä / Kumppanin osaajien rekrytointi

valmistajien standardit ja jälleenmyyjäsopimukset
investoinnit laitteisiin. koulutuksiin ja henkilökuntaan

Tuntihinta korjaamotyöstä

Vähenevä huollon tarve ja osamyynti 

Liikkumisen / Auton käytön palveluistuminen
Yhteiskäyttöautot (teoria 2.6.6) ja liikkumispalvelut (MAAS)

Kilpailijana / Kumppanina / Omassa arvoketjussa

Onko roolit samat vai jääkö jokin pois. Tuleeko jotain lisää?

työn tuottavuus ja ohjeajat

Takuutoiminta ja kumppanuus
takuutuntihinta ja sen inflaatiokorjaus

Auditointi, ja sen merkitys kumppanuudelle
palkitseminen ja rankaiseminen?
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Onnistumis- ja epäonnistumistekijät 
Valitse seuraavista kumppanuuden onnistumistekijöistä viisi tärkeintä ja laita tärkeysjärjestykseen 
numeroilla (1-5) siten, että tärkein merkitään numerolla 1 jne. 

Kyky oppia kumppanilta  Johtajuus meidän puolelta  
Kyky saavuttaa suorituskykytavoitteet  Kumppanien yhteensopivuus  
Strategisten tavoitteiden saavuttaminen  Ylemmän johdon tuki  
Selvät tavoitteet  Kriittisen informaation jakaminen  
Yhteensopivat tavoitteet  Yhteneväinen organisaatiokulttuuri  
Yhteensopivat tietojärjestelmät  Tekninen hienostuneisuus  
Yhteneväiset henkilöstöresurssien sitoutumiset  Luottamus  
Yhteneväiset fyysisten resurssien sitoutumiset  Halu olla joustava  
Taloudellisten rajoitteiden puute  Kirjoitettu sopimus  

 
Valitse seuraavista kumppanuuden epäonnistumistekijöistä viisi tärkeintä ja laita 
tärkeysjärjestykseen numeroilla (1-5) siten, että tärkein merkitään numerolla 1 jne.  

Tavoitteiden eroavaisuus  Edustus otetaan, koska kilpailijoillakin on 
uusia merkkejä -kilpailijan imitointi 

 

Kulttuuriset erot  Edustus otetaan, jottei kilpailija saa sitä  
Opportunistinen käytös  Edustukseen ei haluta panostaa tarvittavia 

henkilöresursseja 
 

oppimiskaappaaminen kumppanuus on perustettu 
toisen osaamisen kaappaamiseen ja sitten se 
lopetetaan) 

 Edustukseen ei panosteta tarvittavia 
materiaaliresursseja 

 

Väärä kumppanuusvalinta  muihin kumppanuuksiin panostaminen on 
houkuttelevampaa 

 

Kumppanuudesta yksipuoliset edut toiselle 
osapuolelle.  

 Koulutuspanostusta henkilöstöön ei tehdä  

Kumppanuusvalinta yrityksen omien strategisten 
linjoja vastaan 

 Suorituskykytavoitteet ei ole sovittu ennen 
edustuksen alkamista 

 

Toimiva kumppanuus muuttuu ajan saatossa 
epästabiiliksi 

 Kumppani tuntuu tuhlaavan resursseja, 
kumppanin aikaa ei arvosteta 

 

  Kumppanuuden purkukynnystä, prosessia ja 
purkuehtoja ei ole määritetty 

 

Mikä tärkein onnistumistekijä, kun saa valita vain yhden seuraavista? 

Luottamus Ylemmän johdon 
tuki 

Kyky täyttää 
suorituskykyvaatimukset 

Selkeät 
tavoitteet 

Kumppaneiden 
yhteensopivuus 

 
Yhteisten etujen saavuttaminen kumppanuudessa 
Kuinka hyvin maahantuojat keskittyvät kumppanuuden yhteisten etujen tuottamiseen?  1= huonosti, 5=hyvin 

 

Kuinka hyvin jälleenmyyjät keskittyvät kumppanuuden yhteisten etujen tuottamiseen? 1= huonosti, 5=hyvin 

  

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 EU ryhmäpoikkeusasetus (Teoria 2.4) Vaikutus ja merkitys:  
o 330/2010 Myynnin yleinen  

Liiketoiminnan myynti 
verkoston sisällä 

Monimerkkiympäristö Investointisuoja 

 
o 461/2010 jälkimarkkinoinnin ryhmäpoikkeusasetus 

 Hygienia eli kenen kanssa toimitaan 
 

Kumppanuuden elinkaari  
 
Kumppanuuden valinta 

 Kuinka aikaisempien sosiaalisten verkostojen kokemukset vaikuttavat uusien kumppanuuksien 
muodostumiseen ja onnistumiseen?  

 Mitä maahantuonnin ja jälleenmyyjän välisestä kumppanuudesta haetaan? 
 Kuinka paljon kumppaneiden sopivuutta toisilleen arvioidaan kumppanuuden muodostuksessa? 

-Arvot 
-Toimintakulttuuri 

-yhteensopivuus 
-kyvykkyys 

-sitoutuminen 
-hallintojärjestelmä 

 
 Kuinka usein kumppanuudet tuntuvat olevan tuomittuja epäonnistumaan jo 

rakennusvaiheessa? 
Kumppanuuden muodostaminen 

o Kuinka hyvin yleisesti alan uudet kumppanuussopimukset tavoitteet perustuvat 
kumppaneiden liiketoimintastrategiaan?  

o  
Strategian yhdensuuntautuneisuus: 

Kuinka yhdensuuntaiseksi haastateltava kokee autoalan maahantuojien ja jälleenmyyjien strategiat? 1= huonosti, 
5=hyvin 
 

 Kuinka tukee kumppanin toimintaa / tavoitteita? 
 strategiaa suuntaavat tekijät? 

 
Kumppanuudessa toimiminen (teoria 3.2.3) 

Kumppanuusstrategian määrittely 
Kuinka hyvin maahantuojat tukevat kumppanuusstrategian toteutumista? 1= huonosti, 5=hyvin 
 
 
Kuinka hyvin jälleenmyyjät tukevat kumppanuusstrategian toteutumista? 1= huonosti, 5=hyvin 
 
 
Kumppanuuden lopetus 

o Onko kumppanuuden lopetuskynnys, prosessi ja ehdot määritetty sopimuksessa? 
 Kuinka usein huonosti toimivan kumppanuuden lopettamattomuus johtuu johdon kyvystä tai 

haluttomuudesta lopettaa itse rakentamansa kumppanuus? 
Kumppanuusportfoliot 

o Onko maahantuojilla tietoista kumppanuusportfolion hallintaa? 
o Onko jälleenmyyjillä (monimerkki) tietoista portfolion hallintaa? 

kumppanuuden mittarit 
o Mitä toimivia mittareita on olemassa 
 Onko vielä muita, joita voisi käyttää 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 


