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Tällä vuosituhannella rakennusalalla ovat yleistyneet osapuolten syvempään yhteistyöhön 

tähtäävät urakkamallit. Rakennuttajan ja päätoteuttajan välisistä sopimuksista yhä useampi 

perustuu johonkin muuhun kaupalliseen malliin kuin kiinteään kokonaishintaurakkaan. Vaa-

tivissa ja kertaluonteisissa hankkeissa jalansijaa ovat vallanneet allianssimalli, projektinjoh-

torakentaminen ja elinkaarihankkeet. Suoraviivaisemmissa hankkeissa päätoteuttaja on saa-

nut vastuulleen toteutuksen lisäksi suunnittelun. Vastaava trendi ei ole jatkunut toimitusket-

jussa pidemmälle. Päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden välinen kaupankäynti perustuu pää-

sääntöisesti hintakilpailuun ja joko kiinteään urakkahinnoitteluun tai yksikköhintaurakkaan.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan yritysten kahdenvälistä kumppanuutta rakennusalalla. Tutki-

mus keskittyy päätoteuttajan ja talotekniikkaurakoitsijan väliseen yhteistyöhön asuntoraken-

tamisessa. Case-tutkimusta hyödyntäen selvitetään kohdeorganisaation valmiudet ja suhtau-

tuminen kumppanimaiseen toimintamalliin, kumppanuuden hyödyt ja riskit sekä esteet ja 

mahdollistajat. Saatujen tulosten avulla pohditaan, millainen kaupallinen malli loisi parhaat 

edellytykset kumppanimaiselle toimintatavalle.   

 

Tutkimustulokset osoittavat, että kumppanimaiselle toimintatavalle on tarve ja kysyntä asun-

torakentamisessa. Kumppanimainen toimintatapa nähtiin yhdeksi avaintekijäksi tuottavuu-

den ja laadun parantamiseksi. Kumppanuus vaatii päämäärätietoista johtamista ja uutta osaa-

mista. Vastaavasti suurimmaksi esteeksi kumppanuuksien rakentamiselle tunnistettiin osaa-

mattomuus, panostuksen puute sekä vakiintuneet toimintamallit.  
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In this millennium, contract models aimed at deeper cooperation between the parties have 

become more common in the construction industry. More and more of the contracts between 

the developer and the main contractor are based on a commercial model other than a fixed 

total price contract. In the demanding and non-recurring projects, the alliance model, project 

management construction and life cycle projects have gained a foothold. In more straight-

forward projects, the main contractor has been given responsibility for design in addition to 

implementation. The corresponding trend has not continued further in the supply chain. 

Trading between the main contractor and subcontractors is mainly based on price competi-

tion and either fixed total pricing or unit pricing. 

 

This study examines the bilateral partnership of companies in the construction sector. The 

research focuses on the cooperation between the main contractor and the building services 

contractor in housing construction. Utilizing case research, the capabilities, and attitudes of 

the target organization towards the partnership operating model, the benefits, and risks of 

the partnership, as well as the obstacles and enablers are investigated. The results obtained 

will be used to consider which commercial model would create the best conditions for a 

partner-like approach.  

 

The research results show that there is a need and demand for a partnership approach in the 

housing construction. The partnership approach was seen as one of the key factors in im-

proving productivity and quality. Partnership requires purposeful leadership and new skills. 

Correspondingly, the biggest obstacles in building partnerships were identified as incompe-

tence, lack of investment and well-established operating models.
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1. Johdanto 

Rakennusalan erilaisia yhteistyö- ja sopimusmalleja on tutkittu ja kehitetty paljon. Tällä vuo-

situhannella pilottihankkeista on siirrytty tekoihin ja yhä useampi hanke toteutetaankin jol-

lain muulla sopimusmallilla kuin perinteisellä kiinteähintaisella urakalla. Julkisista toimi-

joista etenkin Väylävirasto on ollut edelläkävijä hankinta- ja yhteistyömallien kehittämisessä 

(Väylävirasto 2018). Vaativimmissa hankkeissa jalansijaa on saanut allianssimalli, väylära-

kentamisessa elinkaari- ja avoimien kirjojen mallit sekä talonrakennushankkeissa neuvot-

telu- ja projektinjohtourakat. Mallien erilaisista lähestymistavoista huolimatta kaikissa hank-

keissa on sama punainen lanka: tilaajan ja toteuttajan avoimempi yhteistyö, jossa tavoitteet, 

riskit ja mahdollisuudet ovat yhteisiä. Osassa mahdollisuuksien ja riskien tasajako korostuu, 

kun taas toisissa hankkeissa riskit ja mahdollisuudet jäävät pääosin toisen osapuolen kannet-

tavaksi.  

 

Vaikka rakennuttajan ja päätoteuttajan väliset yhteistyö- ja sopimusmallit ovat kehittyneet, 

sama kehitys ei ole jatkunut aliurakoitsijaverkostoon. Päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden vä-

liset mallit perustuvat edelleen valtaosin kiinteään urakkahinnoitteluun tai yksikköhinnoit-

teluun. Päätoteuttaja tai rakennuttaja vastaa suunnittelusta ja aliurakoitsija hinnoittelee urak-

kasuorituksensa näiden valmiiden suunnitelmien perusteella. Mahdolliset toteutusaikaiset 

muutokset hinnoitellaan sovitulla lisä- ja muutostyöhinnoittelulla. Kiinteähintaisella ura-

kalla on puolensa, muun muassa yksinkertainen kilpailutus ja tarjouksien vertailu sekä vä-

hintäänkin näennäisesti tiedetään etukäteen, kuinka paljon urakka tulee maksamaan. Heik-

kouksina voidaan pitää sitä, että kiinteähintainen urakka ei edistä osapuolten yhteistyötä, 

verkoston osaamista ei saada täysimääräisesti hyödynnettyä, suunnittelussa tehdään ylimää-

räistä työtä ja työmaa-aikaiset muutokset ovat kalliita. Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko 

asuntorakentamisessa tarvetta päätoteuttajan ja aliurakoitsijan väliselle kumppanimaiselle 

toiminnalle, mitkä ovat kumppanimaisen toiminnan suurimmat esteet ja mahdollistajat sekä 

mitä vaatimuksia kumppanimainen toiminta asettaa osapuolten väliselle kaupalliselle mal-

lille. (Kiiras et al. 2019, 23.) 
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Rakennusalaa pidetään perinteisenä alana, jossa muutokset ovat hitaita ja innovaatiot loista-

vat poissaolollaan - heikosta laadusta sekä tehottomuudesta puhumattakaan. Yleensä heikko 

laatu yhdistetään pitkiin aliurakoitsijaketjuihin ja niissä kukoistavaan epärehelliseen liike-

toimintaan. Onko tilanne todellisuudessa kuitenkaan näin. Voisiko tiettyyn osa-alueeseen 

erikoistuneet aliurakoitsijat olla huippulaadun mahdollistajia. Toisaalta olisiko nykyinen ra-

kentamisen volyymi mahdollinen ilman laajoja aliurakoitsijaverkostoja. Rakennushankkei-

den aikataulujen kiristyessä, hankkeiden monimutkaistuessa ja vaatimusten kasvaessa tätä 

aliurakoitsijaverkostoa pitää johtaa uudella tavalla. Vaikka kullakin aliurakoitsijalla on tietty 

erikoisala toteutettavana, kunkin aliurakoitsijan tulee rakentaa taloa, ei vain omaa urakkaa. 

Tämä vaatii uudenlaisia ajattelua, urakkamuotoja, kumppanuutta ja aitoa yhdessä tekemistä 

ja onnistumista. Juhlapuheissa tämä ajatus on vahvasti vallalla, mutta käytäntöön asti puheet 

ovat johtaneet valitettavan harvoin. Tämä dilemma avaa mielenkiintoisen tutkimusaiheen, 

jonka tuloksia voidaan toivottavasti hyödyntää yritysten välisessä yhteistyössä, kumppa-

nuuksien rakentamisessa ja edelleen rakennusalan laadun ja kannattavuuden parantamisessa. 

Tässä tutkimuksessa, tutkitaan yritysten kahdenvälistä kumppanuutta rakennusalalla. Tutki-

mus keskittyy päätoteuttajan ja talotekniikkaurakoitsijan väliseen yhteistyöhön, kumppa-

nuuden hyötyihin ja haittoihin sekä mahdollistajiin ja esteisin. (Ahonen et al. 2020.) 

 

Tutkimuksen teoria muodostuu kahdesta osasta. Teorian ensimmäisessä osassa selvitetään, 

mistä kumppanuudessa on kyse ja miten kumppanuus syntyy, mitä hyötyjä kumppanuudella 

tavoitellaan, mitkä ovat kumppanuuden riskit, esteet ja mahdollistajat. Teorian toisessa 

osassa tutkitaan kumppanimaiseen toimintaan soveltuvia kaupallisia malleja. Työn empiiri-

sessä osiossa tutkitaan kahden osapuolen kumppanuuden hyötyjä, riskejä sekä kumppanuu-

den esteitä ja mahdollistajia. Tutkimus tehdään case-tutkimuksena, jossa tutkitaan neljää ta-

pausta viidestä näkökulmasta. Tutkittavat tapaukset muodostuvat kohdeyrityksen asuntotuo-

tantoyksikön eri organisaatioiden osista. Organisatoriset osat ovat tuotanto, suunnittelunoh-

jaus, hankinta ja johto. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kumppanimaiselle toiminnalle 

on kysyntää ja tarvetta myös päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden välisessä yhteistyössä. 
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1.1. Rakennusalan nykytila ja näkymät 

Rakennusala ja rakennustuoteteollisuus työllistää Suomessa yhteensä lähes 260 000 henki-

löä (Ahonen et al. 2020, 15). Näistä talonrakennusalalla työskentelee noin 130 000, infrara-

kentamisessa 50 000 ja rakennustuoteteollisuudessa 80 000 henkilöä. Vuonna 2019 raken-

nusalan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 40 miljardia euroa (Suomen virallinen 

tilasto 2021a). Rakennusala on pienyritysvaltaista. Päätoimisesti rakentamiseen keskitty-

neitä yrityksiä Suomessa on arviolta 10 000. Alle 50 hengen yritykset työllistävät 60 pro-

senttia alan työllisistä. Rakennusala on myös huomattava verojen kerryttäjä. Alan verojen ja 

veroluonteisten maksujen osuus on yli 40 prosenttia liikevaihdosta. Tästä ja työvoimavaltai-

suudesta johtuen rakentamisella on merkittävä vaikutus suomalaisten hyvinvointiin. Vuonna 

2017 rakennusala tuotti arvonlisää 35 miljardia euroa, joka vastaa yli 17 prosenttia brutto-

kansantuotteesta (Ahonen et al. 2020, 16).  Rakennetulla ympäristöllä ja tätä kautta raken-

nusalalla on huomattava vaikutus myös kasvihuonepäästöihin. Rakennettu ympäristö tuottaa 

noin 40 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä ja energiankulutuksesta. (Rakennusteolli-

suus 2021.) 

 

Rakennusalan yritysten käyttökateprosentti oli vuonna 2017 keskimäärin 7,3 prosenttia. Yri-

tysten kannattavuus on ollut laskusuunnassa 2000-luvulla. Vertailtaessa suomalaisten raken-

nusalan yrityksiä muihin pohjoismaihin, suomalaisten yritysten kannattavuus on heikointa. 

Vaikka rakennusmääräykset sekä käytettävät rakennusmateriaalit ovat kehittyneet jatku-

vasti, rakennusalan työn tuottavuus on pysynyt lähes samana koko 2000-luvun. Työn tuot-

tavuudessakin Suomi pitää pohjoismaisessa vertailussa häntäpäätä. (Ahonen et al. 2020, 38-

46.)  

 

Rakennusalan innovaatiotoiminta ja kasvuhalukkuus eivät ole olleet yhtä ripeää kuin muilla 

toimialoilla. Alan liikevaihdosta vain noin 0,3 prosenttia kohdistuu T&K-toimintaan. Viime 

vuosina alalle on kuitenkin tullut paljon startup-yrityksiä ja uusia teknologioita, jotka saat-

tavat tulevaisuudessa vaikuttaa positiivisesti alan kehitykseen ja innovatiivisuuteen. Raken-

nusalan yrityksistä vain alle kuusi prosenttia on voimakkaasti kasvuhakuisia, kun muissa 

yrityssektoreissa vastaava luku on yli 11 prosenttia. Suurin osa rakennusalan yrityksistä, 
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noin 60 prosenttia, pyrkii säilyttämään nykyisen asemansa. Yritysten kasvuhalukkuuteen 

vaikuttaa osaltaan alan suhdanneherkkyys. (Ahonen et al. 2020, 71.) 

 

Rakentamisen laatua on parjattu surutta. Yleensä parjaukset kohdistuvat yksittäisiin hank-

keisiin ja historiaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että asiakastyytyväisyydellä mitattuna ra-

kentamisen laatu ei eroa negatiivisesti muista aloista. Rakentamisen laatu syntyy monen 

asian summasta. Rakennuksen lopputuloksen laatuun vaikuttavat niin rakennusmääräykset, 

rakennusvalvonta ja kaavamääräykset kuin suunnittelu ja koko tuotantoketju. Tuotantopro-

sessin laatu taasen on vahvemmin rakennusalan yritysten käsissä, joskin siihenkin vaikutta-

vat rakennusmääräykset ja rakennusvalvonta. Pelkästään tavanomaisen kerrostalon toteu-

tukseen voi osallistua yli 100 eri yritystä, mikä luo oman haasteen tuotantoprosessin laatuun. 

Kaikkinensa rakentamisen laatu onkin monitahoinen kokonaisuus.  (Ahonen et al. 2020, 142, 

146.) 

 

Rakennusalan näkymät vaikuttavat positiiviselta. Liike- ja toimitilarakentamisen sekä kor-

jausrakentamisen hiljentymisestä huolimatta myönnettyjen rakennuslupien määrä on kas-

vussa. Rakentamista kannattelee seutukuntien asuntorakentaminen. Vuonna 2020 rakennus-

lupia myönnettiin yhteensä lähes 40 000 uudelle asunnolle. (Suomen virallinen tilasto 

2021b.) 

 

Asuntorakentamisen vahvaa kasvua seutukunnissa kuvastaa myös vapaarahoitteisten asun-

tojen aloitukset, joiden tilasto on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Vapaarahoitteisten asuntojen aloitukset seutukunnissa 2011-2020 (Ahonen et al. 2020, 53) 

 

Aliurakointi on avainasemassa rakennushankkeissa. Yli 90 prosenttia rakennushankkeen lii-

kevaihdosta tulee aliurakoitsijoiden kautta. Oikeiden aliurakoitsijoiden valinta ja hankinta 

onkin keskeistä projektin onnistumisen kannalta. Tästä huolimatta aliurakoitsijoiden valin-

taan ja hallintaan on alettu kiinnittämään enemmän huomiota vasta 2000-luvulla. Usein 

kumppanuuden käsite rajoittuukin rakennuttajan ja päätoteuttajan väliseen kanssakäymiseen 

ja aliurakoitsijoiden panos projektin läpimenon ja kustannustehokkuuden parantamiseen jä-

tetään huomioimatta. (Hartmanm & Caerteling 2010, 354.) 

 

1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yritysten kahdenvälisellä kumppanimaisella yh-

teistyöllä mahdollista saavuttaa kilpailuetua asuntorakentamisessa, mitä kumppanimainen 

toiminta vaatii ja millaisena kumppanuus koetaan organisaation eri tasoilla. Tästä johdetut 

alitavoitteet ovat tutkia, mitkä ovat suurimmat esteet syvemmälle yhteistyölle päätoteuttajan 

ja aliurakoitsijoiden välillä, miten nämä esteet saataisiin voitettua ja millainen kaupallinen 

malli tukisi parhaiten yhdessä onnistumista kahdenvälistä kumppanuutta. 
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Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

”Onko päätoteuttajan ja aliurakoitsijan väliselle kumppanimaiselle toimin-

nalle tarvetta asuntorakentamisessa?” 

Tästä johdettuina alatutkimuskysymyksinä ovat:  

”Millaisena yritysten välinen kumppanuus nähdään asuntorakentamisessa?”  

”Mitkä ovat kumppanuuden esteet ja mahdollistajat?”  

”Millainen kaupallinen malli tukee kumppanimaista yhteistyötä?” 

 

1.3. Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kes-

kitytään yritysten väliseen kumppanuuteen ilmiönä. Kumppanuuden muodostumisen ulottu-

vuuksia käsitellään organisationaalisten ja liiketoiminnallisten sidosten kautta. Aikaisem-

pien tutkimusten ja kirjallisuuden avulla selvitetään, mitkä ovat kumppanuuden muodostu-

misen esteet ja mahdollistajat sekä riskit ja hyödyt. Teorian toisessa osassa selvitetään, mil-

laisia vaatimuksia kumppanimaisen yhteistyön kaupalliselle mallille on tunnistettu aikai-

semmissa tutkimuksissa. Tätä selvitystä tukemaan osassa kuvataan tiivistetysti tunnetuim-

mat päätoteuttajan ja aliurakoitsijan väliset kaupalliset mallit. Tämä teoreettinen viitekehys 

luo pohjan tutkimuksen empiiriselle osalle ja saatujen tulosten analysoinnille.  

 

Tutkimuksessa kumppanuuden käsittely on rajattu yritysten kahdenväliseen kumppanuuteen 

ottamatta syvemmin kantaa yritysten muodostamiin verkostoihin. Tutkimuksessa ei pyritä 

rakentamaan kumppanuuteen parhaiten soveltuvaa kaupallista mallia. Kaupallisen mallin 

tutkiminen on rajattu kumppanuutta tukevien kaupallisten osatekijöiden ja piirteiden tunnis-

tamiseen. 
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1.4. Tutkimuksen rakenne ja vaiheet 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Johdannossa esiteltiin tutkimuksen tavoitteet, tutkimus-

kysymys sekä tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaukset. Johdannossa kuvattiin myös 

rakennusalan nykytilaa ja sen vaikuttavuutta suomalaisten hyvinvointiin. Johdannon lopussa 

esitellään tutkimuksen vaiheet. Tutkimuksen teoriaosio kostuu kahdesta luvusta. Luvussa 

kaksi tutkitaan yritysten välistä kumppanuutta käsitteenä, kumppanuuden edellytyksiä, mah-

dollisuuksia ja haasteita sekä tunnistetaan kumppanuutta edistäviä ja estäviä asioita. Kol-

mannessa luvussa tutkitaan, millaisilla kaupallisilla malleilla voidaan edistää kumppa-

nimaista yhteistyötä. Pintapuolisesti tutustutaan myös neljään rakennusalalla käytettyyn 

kaupalliseen malliin, joita voidaan soveltaa päätoteuttajan ja aliurakoitsijan välisessä kau-

pankäynnissä. Tutkittavat kaupalliset mallit ovat kiinteähintainen kokonaisurakka, suunnit-

tele ja rakenna -urakka, projektinjohtorakentaminen sekä avointen kirjojen periaate. Luvussa 

neljä kerrotaan tutkimuksen metodologia. Luku viisi muodostaa tutkimuksen empiriaosan. 

Empiriaosassa kuvataan tutkimuksen teemahaastatteluiden tulokset ja analysoidaan saatuja 

tuloksia tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla (luvut 2 ja 3). Saatuja tuloksia käsi-

tellään ja analysoidaan viidestä eri näkökulmasta. Kukin näkökulma käsittää case-tutkimuk-

sen neljä tapausta. Tutkimuksen viimeisessä luvussa, luku 6, kuvataan tutkimuksen yhteen-

veto, johtopäätökset sekä tutkimuksen pohjalta syntyneet jatkotutkimustarpeet.  

 

Tutkimus toteutettiin viidessä vaiheessa, jotka on esitetty kuvassa 2. Ensimmäinen vaihe 

käsitti tutkimusongelman ja tavoitteiden määrittämisen sekä tutkimuksen kohdejoukon va-

litsemisen. Oleellinen osa tutkimusongelman ja tutkimuksen tavoitteiden määritystä oli avoi-

met keskustelut tutkittavan organisaation kanssa. Tämä auttoi konkretisoimaan tutkimusta 

vastaamaan todellisen elämän ongelmaa. Tutkimusongelman ja tavoitteiden kautta muodos-

tettiin tutkimuskysymys ja sen alakysymykset. Tähän vaiheeseen sisältyi myös tutkimuksen 

ensimmäiset rajaukset.  

 

Toisessa vaiheessa syvennyttiin tutkittavaa aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, akateemi-

siin julkaisuihin sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Tämän rinnalla laadittiin tutkimuksen 
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tutkimussuunnitelma. Toisen vaiheen tuloksena syntyi tutkimuksen alustava teoreettinen vii-

tekehys sekä tutkimussuunnitelma. 

 

Kolmas vaihe keskittyi työn empiriaan. Tämän vaiheen alussa määritettiin empiirisen aineis-

ton keräystapa, tutkimukseen osallistuvat henkilöt sekä haastatteluiden pääteemaat ja kysy-

mykset. Näiden määritysten jälkeen suoritettiin varsinaiset haastattelut ja haastatteluiden lit-

terointi. Kolmannen vaiheen tuloksena syntyi tutkimuksen empiirinen aineisto kirjallisessa 

muodossa. 

 

Neljännessä vaiheessa käsiteltiin saatu tutkimusaineisto. Aineisto analysoitiin teoreettiseen 

viitekehykseen pohjautuen. Tässä vaiheessa tarkennettiin ja modifioitiin teoreettista viiteke-

hystä saatujen tulosten pohjalta. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa tehtiin työn yhteenveto 

ja johtopäätökset sekä viimeisteltiin tutkimusraportti.   

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen eteneminen, vaiheet ja vaiheiden tuotokset  
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2. Yritysten välinen kumppanuus 

Yritysten välinen kumppanuus on periaatteellisella tasolla helppoa. Maailma on täynnä kir-

jallisuutta ja esimerkkejä siitä, kuinka kaksi voi yhdessä olla enemmän kuin erikseen. Orga-

nisaatioiden sisällä tämä ajatusmalli on kantavana teemana, mutta yritysten välisessä kans-

sakäymisessä kumppanuus on verrattain vieras käsite sen pitkästä historiasta huolimatta. 

Kauppaa tekevien yritysten tavoitteet ovat lähtökohtaisesti ristiriitaiset – ostava organisaatio 

haluaa saada tuotteen tai palvelun mahdollisimman kustannustehokkaasti, kun taas myyvä 

organisaatio haluaa tuotteesta tai palvelusta mahdollisimman korkean hinnan. Toisaalta 

kumppanuuteen liittyy niin ihmisten välistä psykologista ja sosiologista teoriaa kuin yritys-

ten välistä liiketaloudellista ja organisatorista perustaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

284; Bennet 2016.) 

 

2.1. Kumppanuuden määritelmä 

Yritysten välisen kumppanuuden merkityksellisyys on tunnistettu jo 1800-luvun lopussa. 

Muun muassa sen aikaisesta lainsäädännöstä ja yritysten paikallisuudesta johtuen, kumppa-

nuus oli lähinnä kahdenväliseen vaihdantaan liittyvää yhteistyötä (Bennet 2016). Kumppa-

nuusajattelun varsinainen murros tapahtui vasta 100 vuotta myöhemmin. Tätä murrosta sii-

vitti maailmantalouden globalisoitumisen kiihtyminen ja 1980- ja 1990-luvulla tehdyt useat 

tutkimukset, jotka osoittivat kumppanimaisen toiminnan hyödyt. Japanilaista autoteolli-

suutta pidetään yhtenä kumppanuusajattelun esikuvana. Useat 80- ja 90-luvun tutkimukset 

ovatkin keskittyneet japanilaiseen autoteollisuuteen. (Lamming 1993.) 

 

Yritysten toimintakenttä monimutkaistuu jatkuvasti. Lopputuotteiden laatuvaatimukset, asi-

akkaiden odotukset sekä muutostahti kiihtyy. Media on yhä ärhäkämpää ja mahdolliset epä-

kohdat yrityksen toiminnassa tulevat yhä helpommin esiin ja saattavat kaataa koko yrityk-

sen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tullut osaksi lähes jokaisen vähäänkään vastuulli-

semman yrityksen strategiaa. Yksittäisen yrityksen mahdollisuudet vastata näihin tarpeisiin 
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ja haasteisiin ovat rajalliset. Kumppanuudesta onkin tullut yhä tärkeämpi osa yritysten me-

nestystekijöitä. (Hallikas et al. 2001, 15.) 

 

Käsitteenä kumppanuus on monitahoinen ja monesti väärin ymmärretty. Kumppanuudesta 

voidaan käyttää muun muassa termiä yhteistyö, partnership, allianssi, konsortio, verkostoi-

tuminen, verkottuminen tai verkostomainen toiminta. Yleensä näillä kaikilla termeillä kuva-

taan samaan asiaa; kiinteämpää ja avoimempaa toimintatapaa sidosryhmien kanssa. Henki-

lötasolla tarkasteltuna on varmaan, että kaikilla keskusteluun osallistuvilla on hivenen eri-

lainen kuva kumppanuudesta. Toiselle kumppani saattaa olla puhtaalla hintakilpailulla kil-

pailutettu pientarviketoimittaja, kun taas toiselle se tarkoittaa yritysten välistä tiedon, taidon 

ja arvojen yhdistämistä lisäarvon synnyttäväksi toiminnaksi. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, 

että perinteistä markkinataloutta ei tulisi sekoittaa kumppanuuteen. Kumppanuudella käsite-

tään pidempiaikaista, strategista, luottamukseen perustuvaa ja kaikkia osapuolia pidem-

mässä juoksussa hyödyntävää yhteistyötä. (Hakanen et al. 2007, 40-44.)  

 

Mohrin ja Spekmanin (1994) määrityksen mukaan kumppanuus on itsenäisten yritysten vä-

listä strategista yhteistyötä, jossa on yhteiset tavoitteet ja hyöty sekä vahva keskinäinen riip-

puvuus. Yhteisillä ponnistuksilla on mahdollista saavuttaa tavoitteet, joita kunkin yrityksen 

olisi yksin vaikea saavuttaa. Toisin sanoen yritykset jakavat yhteiset tavoitteet ja ajavat pel-

kän oman edun tavoittelun sijaan yhteistä etua. Yleensä tavoitteiden jakaminen vaatii yhtei-

sen korkeantason riippuvuussuhteen tiedostamista. 

 

Hallikas et al. (2001) mukaan kumppanuus, tai verkosto, kuten Hallikas et al. kuvaa, muo-

dostuu toisiinsa luottavista organisaatioista ja taloudellisesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuk-

sesta. Verkostossa yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa ja näin täydentävät toistensa osaa-

mista. Kumppanuus onkin pitkälti osaamisen ja tietämyksen vaihtoa. Kumppanuus on yhtei-

siä etuja tuottavaa yhteistoiminnan laajentamista ja syventämistä niin yritysten välillä kuin 

sisällä. Hallikas et al. kuvauksessa korostuu luottamus ja sosiaalinen vuorovaikutus. (Halli-

kas et al. 2001, 13 ja 14.) 
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Perinteisesti kumppanuusajattelu on nähty osana ostavan yrityksen strategisia palvelu- ja 

tuotehankintoja (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 281).  Hakasen et al. (2007) mukaan 

kolme päätekijää vaikuttavat kumppanuuden määrän ja arvostuksen kasvuun; 1) muutos lii-

ketoimintaympäristössä, 2) matkiminen ja johtamismuoti ja 3) reagointi kilpailijoiden toi-

miin. Kumppanuudella mahdollistetaan nopeampi ja riskittömämpi reagointi muuttuvaan 

toimintaympäristöön. Matkiminen ja johtamismuoti taas ovat puhtaasti perässä tulevien seu-

raamista ilman sen syvällisempää tarkoitusta tai strategiaa. Reagointi kilpailijan toimiin 

eroaa matkimisesta sillä, että siinä pyritään tekemään muutokset ennen kilpailijoita ja näin 

saamaan etulyöntiasema, esimerkiksi valitsemaan parhaat kumppanit ennen kilpailijoita. 

(Hakanen et al. 2007, 23 ja 24.)   

 

Ståhle ja Laento (2000) kuvaavat kumppanuuden kolmella eri tasolla; operatiivinen, taktinen 

ja strateginen kumppanuus. Vastaavat kumppanuuden tasot ovat tunnistettavissa myös Lar-

sonin (1992) kumppanuutta tutkivassa artikkelissa, jossa Larson kuvaa kumppanuuden muo-

dostumisen kolmella vaiheella: 1. Vaihdannan edellytykset, 2. Kehittämisen edellytykset, 3. 

Integrointi ja hallinta. Operatiivinen kumppanuus on lähimpänä perinteistä osto-myyntita-

pahtumaa. Yhteistyö perustuu molempien yritysten omiin intresseihin ja tavoitteisiin. Yri-

tykset keskittyvät omiin ydinliiketoimintoihinsa ja vaihdannan kohteena oleva tuote tai pal-

velu on selkeästi määritettävissä ja laatu helposti todennettavissa. Sopimuksissa on yksityis-

kohtaisesti kuvattu kaupankohde ja osapuolten rooli. Sopimussuhteet saattavat olla hyvinkin 

lyhyitä ja tyypillisesti määräaikaisia. Osapuolilla on useita vastaavia sopimuksia ja kumppa-

neita. Tuotteen tai palvelun kilpailuttaminen ja toimittajan vaihto on helppoa. Operatiivi-

sessa kumppanuudessa ostaja keskittyy hyödyntämään vain toimittajan tuotantoresursseja. 

Tällöin ostettavat tuotteet tai palvelut ovat sellaisinaan liitettävissä kumppanin liiketoimin-

taan. Kumppanuuden ajurina toimii ostettavan tuotteen tai palvelun ostohinnan kustannus-

tehokkuus ja kumppanuutta ohjaa ostaja. (Ståhle & Laento 2002, 81-85.) 

 

Taktisen kumppanuuden tavoitteena on yhdistää kumppaneiden prosesseja, poistaa päällek-

käisyyksiä ja yhdistää toimintakulttuureja. Tämän integroinnin tuloksena osapuolet saavut-

tavat säästöjä sekä oppivat uutta. Taktinen kumppanuus kehittyy ja kasvaa ajan myötä eikä 

sen lopputulemaa pystytä etukäteen määrittämään niin tarkasti kuin operatiivisessa 
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kumppanuudessa. Kumppanuuden tulos riippuu oleellisesti siitä, miten hyvin kokemuksel-

lista tietopääomaa päästään jakamaan luottamuksellisesti. Näistä syistä taktisen kumppanuu-

den reunaehtoja ja toimintamalleja on vaikea kuvata sopimuksille. Kumppanuus perustuukin 

valtaosin luottamukseen. Kumppanuuden lisäarvon tuotto on suoraan verrannollinen siihen, 

miten luottamuksellisesti ja avoimesti tietopääomaa pystytään jakamaan. Toimijoiden ver-

kosto on kompleksinen ja vaikeasti johdettava. Olennainen osa taktisen kumppanuuden joh-

tamista on kumppanuuden vision, yhteisten intressien ja strategisten tavoitteiden sekä roo-

lien määrittely yhteisen dialogin avulla. Kumppanuuden hallinta tapahtuu pääosin tiedon-

hallintajärjestelmän avulla. Taktisen kumppanuuden synty vaatii paljon enemmän aikaa kuin 

operatiivisen kumppanuuden. Taktinen kumppanuus vaatii molempien osapuolten proses-

sien tuntemisen ja koko arvoketjun ymmärtämisen. (Ståhle & Laento 2002, 86-92.) 

 

Strateginen kumppanuus perustuu tietopääoman yhdistämiseen tavalla, jossa molemmat 

kumppanit saavuttavat huomattavaa strategista etua itselleen. Strategisella kumppanuudella 

tavoitellaan uudelle osaamisen tai tuottavuuden tasolle pääsyä. Osapuolet ovat tiiviissä riip-

puvuussuhteessa, koska strateginen yhteys edellyttää syvällistä oman tietopääoman paljas-

tamista tai sen strategisesti merkittävän osan luovuttamista yhteiseen käyttöön. Luonnolli-

sesti tämä vaatii syvällistä luottamusta. Näistä syistä strateginen kumppanuus on erittäin hel-

posti haavoittuva ja riskialtis, mutta toisaalta sillä on myös suurin lisäarvon tuottamisen mah-

dollisuus. Strateginen kumppanuus vaatii uudentyyppistä johtamista. Strategisessa kumppa-

nuudessa yhteistyötä osapuolten välillä tapahtuu usealla eri organisaation tasolla. Jotta saa-

vutetaan mahdollisimman toimiva itseohjautuvuus, strategia pitää olla laajalti sisäistetty 

sekä valta ja vastuu delegoitu roolien kautta. Osapuolten tulee laatia yhteiset arvot, menet-

telytavat ja visio molempien lähtökohdista sekä sitoutua näihin. Tietämyksen ja sosiaalisten 

suhteiden hallinta pitää olla johdettua ja tietoisesti organisoitu. Kumppanuudessa on myös 

osattava lukea heikkoja signaaleja sekä pitää oma reaktioherkkyys nopeana. (Ståhle & 

Laento 2002, 93-101.) 

 

Vesalainen (2002) tarkastelee kumppanuutta ja yritysten välistä suhdetta kahden pääulottu-

vuuden avulla: organisationaalinen ja liiketoiminnallinen suhde. Nämä pääulottuvuudet voi-

daan jakaa alaulottuvuuksiksi. Organisationaalinen suhde muodostuu rakenteellisista ja 



19 

 

sosiaalisista suhteista. Liiketoiminnallinen suhde jakautuu useiksi alaulottuvuuksiksi, mutta 

yhdistelemällä alaulottuvuuksia saadaan kaksi alaulottuvuutta: vaihdanta ja strateginen si-

dos. Kuvassa 3 on esitetty mistä elementeistä kahden yrityksen välinen suhde muodostuu. 

(Vesalainen 2002, 40 ja 41.)   

 

 

Kuva 3. Kumppanuuden ulottuvuudet (Vesalainen 2002, 42) 

 

2.2. Kumppanuus rakenteellisissa suhteissa 

Yritysten välinen kumppanuus voi perustua rakenteellisiin sidoksiin. Rakenteelliset sidokset 

voivat perustua yrityksien henkilöstön välisiin säännöllisiin kokouksiin, integroituihin jär-

jestelmiin tai prosesseihin. Sidokset voivat olla myös yhteisiä fyysisiä tiloja tai järjestelmiä 

ja niitä voi syntyä organisaation eri tasoille. Mitä useammalla organisaation eri tasolla ra-

kenteellisia sidoksia, esimerkiksi säännöllisiä kokouksia, yritykset ovat onnistuneet raken-

tamaan, sitä pidemmälle rakenteellinen kumppanuus on edennyt. Edelleen sitä tiiviimpää ja 

useammin toistuvaa yritysten väliset vuorovaikutustilanteet ovat, mitä lähempänä ollaan 

operatiivista toimintaa. Operatiivisella tasolla säännöllisiä tapaamisia voi olla päivittäin tai 

viikoittain, kun taas ylimmän johdon tapaamisia saattaa olla puolivuosittain tai kerran vuo-

dessa. Parhaimmillaan rakenteelliset sidokset voivat operatiivisella tasolla tarkoittaa työpa-

rityöskentelyä, jossa kahden eri yrityksen työntekijät työskentelevät työparina. (Vesalainen 

2002, 42 ja 43.) 
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Työn organisoimisen lisäksi toinen keskeinen rakenteellinen sidos liittyy yritysten järjestel-

miin. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Poikkeuksetta järjestelmät ovat verkkopohjaisia ja yhä useampiin järjestelmiin on olemassa 

mobiilisovellus. Järjestelmien välinen tiedonvaihto on entistä reaaliaikaisempaa ja helpom-

paa. Tämä on madaltanut kynnystä yritysten väliseen järjestelmien integrointiin ja rakenteel-

listen järjestelmiin liittyvien sidonnaisuuksien syntyyn. Järjestelmiin perustuvat sidonnai-

suudet voivat olla myös yhteisien laatujärjestelmien kehittämistä, tiedon rikastuttamista ja 

avoimempaa tiedon jakamista. (Vesalainen 2002, 44.) 

 

2.3. Kumppanuus sosiaalisissa suhteissa 

Ihmisten henkilökohtaisella suhdeverkostolla on olennainen vaikutus yritysten sisäiseen ja 

ulkoiseen toimintaan. Suhteilla on historiansa, johon liittyy henkilötason siteitä, vastavuo-

roisuutta sekä henkilöitä toisiinsa liittäviä tekijöitä. Näin ollen ihmisten päätöksenteko ja 

toiminta ei ohjaudu ainoastaan organisationaallisten tai henkilökohtaisten intressien perus-

teella, vaan osaksi myös sosiaalisen verkoston ohjaamana. Tämä on yritysten toiminnalle 

sekä rajoittava että turvaava tekijä. Sosiaalisten suhteiden avulla on pääsy epäviralliseen in-

formaatioon, ja ne lisäävät varmuutta sekä ennustettavuutta. Toisaalta sosiaaliset suhteet 

saattavat aiheuttaa ristiriitaisuutta ja politikointia. (Vesalainen 2002, 45.) 

 

Yritykset ja hierarkiat ovat sosiaalisia rakenteita, jotka ihminen ja ihmisen käyttäytyminen 

on synnyttänyt. Yritysten rakenteet, hierarkiat, tavoitteet ja strategiat ohjaavat yksilöiden 

käyttäytymistä luoden organisoitua toimintaa. Sama pätee yritysten väliseen kumppanuu-

teen. Menestymisen kannalta on kuitenkin ratkaisevaa, miten ihmiset sitoutuvat, motivoitu-

vat ja käyttäytyvät yrityksen sisäisten ja yritysten välisissä rakenteellisissa puitteissa. Kah-

den välisessä suhteessa keskeisiä sosiaalisia suhteita edistäviä tekijöitä ovat luottamus, vuo-

rovaikutus ja sen laatu, oppiminen sekä yhteisen näkemyksen, kielen ja ajattelumallien luo-

minen. (Vesalainen 2002, 45.) 
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Sosiaalisissa suhteissa vallitsevaan kumppanuuteen ja sen kehittämiseen voi soveltaa myös 

Hämäläisen ja Saarisen (2004) lanseeraamaa systeemiälyteoriaa. Systeemiälyllä tarkoitetaan 

älykästä toimintaa, joka hahmottaa vuorovaikutuksellisia sidoksia sisältäviä kokonaisuuksia 

tarkoitusperäisesti ja luovasti. Systeemiälykäs henkilö osaa toimia järkevästi monimutkai-

sissa ympäristöissä ja osaltaan muovaa kokonaisuuttaa ja kokonaisuus muovaa henkilöä. 

Kokonaisuuden muokkaus tapahtuu usein vaistomaisesti ja tiedostamatta, mutta tavalla, jota 

on olennaisen tärkeä ymmärtää. (Hämäläinen & Saarinen 2004.) 

 

2.3.1. Luottamus 

Luottamus on moniulotteinen käsite, jota on hankala havaita ja mitata. Luottamus on psyko-

loginen mekanismi, jonka avulla osapuolet toimivat yhteisen tarkoitusperän puolesta ja ja-

kavat odotuksensa tulevasta käyttäytymisestään (Rousseau et al. 1998). Luottamus on osa-

puolen halukkuutta olla haavoittuva toisen osapuolen toimille, sillä oletuksella, että toinen 

osapuoli tuottaa luvatun suoritteen riippumatta toisen osapuolen kyvystä valvoa suoritteen 

toteuttamista (Mayer et al. 1995, 712). Monimutkaiselle ja dynaamiselle rakennushankkeelle 

luottamus voi olla perusta yritysten väliselle yhteistyölle. Luottamus helpottaa neuvotteluita, 

tukee yhteistä ongelmanratkaisua, vähentää konflikteja ja parantaa suorituskykyä ja tuloksia 

(Hartmanm & Caerteling 2010, 355 ja 356). Luottamusta tarvitaan yritysten kaikissa toimin-

noissa ja kaikilla tasoilla, joissa toiminta perustuu yhteistyöhön (Blomqvist 2008, 1). 

 

Rationaalisella tarkastelulla luottamus mahdollistaa riskinoton ja lisää ennustettavuutta. 

Luottamus madaltaa informaation ja resurssien vaihdantakustannuksia, neuvottelu-, sopi-

mus- ja valvontakuluja sekä mahdollistaa strategisemman kumppanuuden. Luottamukseen 

kuuluu aina halukkuus ottaa tietoista riskiä ja hyväksyä tilanne, jossa voi menettää jotakin 

arvokasta. Luottamus voidaankin nähdä tilana, jossa toimija on valmis hyväksymään haa-

voittuvuutensa. Luottamus toimii kuin öljy, joka vähentää osapuolten kitkaa ja nostaa yh-

teistyön potentiaalisia hyötyjä. Luottamus on tärkeimpiä tehokasta ja tuloksellista vuorovai-

kutusta, sitoutumista ja yhteistyötä selittävistä tekijöistä. Luottamus mahdollistaa uuden tie-

don luomisen, oppimisen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kumppaniverkostoissa. 

Voidaankin todeta, että kaikki sosiaalinen toiminta ja verkostoituminen edellyttää 



22 

 

luottamusta. Luottamuksella nähdään olevan myös suora merkitys yhteisöjen ja organisaa-

tioiden menestymiseen. (Blomqvist 2008.) 

 

Luottamuksen lähteenä voivat toimia aikaisemmat suhteet organisaatioiden tai yritysten vä-

lillä. Toistuvan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta osapuolet oppivat tuntemaan toisensa 

ja sitä kautta luottamaan toiseen ja itseensä enemmän. Näin ollen luottamus kasvaa asteittain 

sosiaalisten ja taloudellisten suhteiden toistumisen myötä (Gulati 1995). Edellä esitetyn väit-

teen perusteella osapuolten on vaikea luottaa toisiinsa uudessa sopimussuhteessa. Uudessa 

sopimussuhteessa osapuolten on luotettava rajallisiin saatavilla oleviin tietoihin. Uudessa 

suhteessa luottamusta voi tukea suoriutumiset vastaavista aikaisemmista hankkeista, yrityk-

sen maine sekä sertifioinnit ja laatujärjestelmät. Maine kehittyy vastavuoroisuudesta ja kol-

mannen osapuolen suosituksista. Maine pohjautuu aina ihmisten subjektiiviseen näkemyk-

seen, joten maineeseen perustuvat olettamukset voivat johtaa harhaan. (Hartmanm & Caer-

teling 2010, 355 ja 356.) 

 

Kun osapuolten välinen yhteistyö on käynnistynyt, osapuolet voivat mitata toisen osapuolen 

suorituskykyä ja toimintamalleja. Näitä tuloksia voidaan verrata alkuperäisiin odotuksiin, 

jolloin kokemus joko vahvistaa luottamusta tai heikentää sitä. Oma kokemus on aina luotet-

tavampi kuin kolmansilta tahoilta saatu tieto. Ensikädentiedot ovat analyyttisempiä, yksi-

tyiskohtaisempia ja tarkempia. Huomioitavaa myös on, että luottamus ja onnistuminen on 

aina kahden kauppaa, onnistuminen tai epäonnistuminen toisaalla toisessa ympäristössä ei 

takaa onnistumista tai epäonnistumista toisenlaisessa ympäristössä. Mitä enemmän osapuo-

let menestyvät yhteistyössä, sitä vahvemmaksi usko toisen osapuolen aikomuksiin ja kykyi-

hin kasvaa, sitä enemmän kumppanit ovat valmiita luottamaan toisiinsa ja sitä vahvempi 

suhde on odotuksia vastaan, kun ne eivät täyty (Rousseau et al. 1998). Suorien suhteiden 

kokemusten arvo on niiden vastavuoroisessa käyttäytymisvaikutuksessa. Jatkuvan sopimuk-

sen rikkominen vähentää luottamuksen todennäköisyyttä tulevaisuuteen, kun taas luotta-

muksen arvoinen yhteistyö nykyisen suhteen aikana voi saada aikaan luottamuksellisen 

käyttäytymisen seuraavan kilpailutuksen aikana. (Hartmanm & Caerteling 2010, 356.) 
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Blomqvistin (2008) tutkimuksessa luottamuksen roolista ja dynamiikasta ICT-toimialalla 

korostui nopea ja henkilökohtainen luottamus. Asiantuntijat eivät niinkään luottaneet yrityk-

siin, vaan kumppaniyrityksessä työskentelevät luotettavat henkilöt olivat tärkeä peruste yri-

tysten välisessä yhteistyössä ja siitä päätettäessä. Kommunikaatiolla on suuri merkitys no-

pean luottamuksen syntyyn. Oikealla kommunikaatiolla osapuolet kykenevät luomaan no-

peasti intensiivisen neuvotteluyhteyden. Tärkeä osa luottamuksen syntyä on myös toisen eri-

laisuuden ymmärtämisessä ja arvostamisessa. Osapuolten erilaisten ympäristöjen yhdistämi-

nen voi perustua molemmin puoliseen hyötyyn ja/tai toisesta osapuolesta pitämiseen. Jos 

tämän lisäksi osapuolet kykenevät tunnistamaan sekä omat että toisen osapuolen tarpeet ja 

tavoitteet sekä yhteiset liiketoimintamahdollisuudet, voi syntyä yhteinen tavoite ja visio, 

joka sinetöi nopean luottamuksen syntymisen. (Blomqvist 2008.) 

 

Luottamusta voidaan tarkastella jakamalla se eri osiin. On olemassa helposti särkyvää ja 

pitkäkestoista luottamusta. Pitkäkestoinen luottamus on yleensä ystävyyteen, sukulaisuuteen 

tai yhteenkuuluvuuteen perustuvaa tunnepohjaista luottamusta. Tämä luottamus on yleensä 

lojaalia, avointa ja perustuu vastavuoroisuuteen. Tästä luottamuksesta käytetään myös nimi-

tystä tunnistamiseen ja myötätuntoon perustuva luottamus. Särkyvä luottamus taas perustuu 

yhteisiin kokemuksiin sekä vaatii tunnustelua ja henkilökohtaisia kokemuksia. Särkyvän 

luottamuksen syntyminen on pitkä prosessi. Luottamus perustuu yleensä kumppanin suoriu-

tumiseen, laatuun, kommunikointiin tai muuhun keskinäiseen vaihdantaan liittyvään teki-

jään. Särkyvästä luottamuksesta voidaankin käyttää myös nimitystä kokemusperäinen luot-

tamus. Luottamus voi olla henkilöitynyt, se voi olla organisaatioiden välistä luottamusta tai 

organisaation luottamusta kumppanin henkilöön. (Vesalainen 2002, 46 ja 47.) 

 

Yritysmaailmassa voidaan puhua myös operatiivisesta ja strategisesta luottamuksesta. Ope-

ratiivinen luottamus on verrattavissa särkyvään ja kokemusperäiseen luottamukseen. Toisin 

sanoen luottamus perustuu kumppanin suoriutumiseen, ongelmanratkaisukykyyn, tuotettuun 

laatuun ja joustavuuteen. Strategisen luottamuksen tunnusmerkkejä puolestaan ovat luotta-

mus kumppanin kasvukykyyn, haluun kehittyä, innovatiivisuuteen, uudistumiskykyyn ja ky-

vykkyys riskinottoon. Strategisen luottamuksen teemoja ovat muutos- ja 
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kehittymiskyvykkyys. Vesalainen (2002) toteaakin, että strateginen kumppanuus ei liene 

mahdollista, jos osapuolten välillä ei vallitse strateginen luottamus. (Vesalainen 2002, 47 ja 

48.) 

 

Luottamuksen suurin haaste on pelko opportunistisesta käyttäytymisestä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että pelätään vastapuolen vetävän välistä, jos luottamus nousee liian vahvaksi. 

Tavoitehakuinen avoin yhteistyö ruokkii luottamusta ja syventää yhteistyötä sekä parantaa 

liiketoiminnallisten päätösten laatua. Kun kumppanuussuhteen toisen osapuolen yksi työn-

tekijä käyttää hyväkseen avoimuutta ja näin saamiaan tietoja, luottamus on mennyt ja kump-

panuuden hyödyt menetetään. (Vesalainen 2002, 46; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

293.) 

 

2.3.2. Vuorovaikutus 

Vuorovaikutus perustuu avoimeen kommunikaatioon. Kommunikaatiolla vastaavasti on 

vahva yhteys luottamukseen. Avoin kommunikaatio lisää luottamusta ja lisääntynyt luotta-

mus puolestaan vahvistaa kommunikaatiota. Tämä asymmetrinen suhde tekee näiden asioi-

den mittaamisesta ja kehittämisestä vaikeaa. Kommunikaatiolla osapuolet mahdollistavat 

luotettavuuden arvioinnin. (Blomqvist 2008; Vesalainen 2002, 46.) 

 

Couch (1986) jakaa vuorovaikutuksen viiteen eri muotoon; 1) molemminpuolinen tarkkaa-

vaisuus, 2) sosiaalinen vastaaminen, 3) yhtenevä toiminnallinen tavoite, 4) jaettu päämäärä, 

5) sosiaalinen toiminta. Mönkkönen (2008, 435) on kuvannut nämä muodot eri tasoiksi seu-

raavasti:  

1. tilanteessa oloksi 

2. sosiaaliseksi vaikuttamiseksi 

3. peliksi 

4. yhteistyöksi 

5. yhteistoiminnaksi.  
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Muodollinen tilanteessa olo on vuorovaikutuksen ensimmäinen taso. Tässä suhteessa osa-

puolet tietävät olevansa institutionaalisessa suhteessa, mutta kumpikaan ei asetu suhteeseen 

vakavissaan. Käytännössä tämä tarkoittaa fyysisen tai digitaalisen tilan ja/tai työtehtävän 

yhteistä jakamista. Työtehtävät hoidetaan omina tehtävinään, työtä, osaamista tai palautetta 

ei jaeta toisten kanssa. Osapuolten työ ei myöskään ole juurikaan riippuvainen toisten työstä. 

Tätä tasoa ei voi määritellä kumppanuudeksi tai ryhmätoiminnaksi. Kyseessä on pikemmin-

kin löyhä yhteenliittymä. (Mönkkönen 2008, 542 ja 543.)  

 

Sosiaalisella vaikuttamisen tasolla vuorovaikuttaminen on vilkkaampaa, mutta pääasiassa 

yksisuuntaista. Vuorovaikutustilanteissa toinen osapuoli hyödyntää selkeästi vaikutusval-

taansa ryhmään tai toiseen osapuoleen sekä määrittää vuorovaikutuksen kulun. Toista osa-

puolta saatetaan kyllä kuulla, mutta niiden vaikutus toimintaa tai asioiden etenemiseen on 

vähäinen. Sosiaalisella vaikuttamisen tasolla toimivaa ryhmää voidaan kutsua myös kuit-

tausryhmäksi – vahvin osapuoli esittää asiat, ja toisen osapuolen rooliksi jää asian kuittaa-

minen.  (Mönkkönen 2008, 543 ja 544.) 

 

Kolmas vuorovaikuttamisen taso on peli. Tässä tasossa osapuolilla on sama päämäärä, mutta 

siihen ei pyritä yhdessä. Tätä tasoa kuvaavat osuvasti televisiosarja Selviytyjät. Selviytyjissä 

ryhmä laitetaan yhteistoimintaan keskenään, mutta viime kädessä kilpailu tapahtuu yksilöi-

den kesken. Tiimiläisestä, kumppanista, saattaa koska tahansa tulla vastustajasi, tai hän saat-

taa kääntää kelkkansa yhteisten sopimusten suhteen. Pelin tasoa olevassa vuorovaikutuk-

sessa syntyy helposti jänniteitä osapuolten välille. Keskusteluissa provosoidutaan ja torju-

taan toisen idea jo ennen kuin idea on saatu esiteltyä loppuun. Myös harhauttaminen ja toisen 

osapuolen halventaminen ovat mahdollisia. Osapuolet vartioivat omaa reviiriään ja intressi-

ristiriidat johtavat usein yhteistyön näennäisratkaisuihin. (Mönkkönen 2008, 545 ja 546.) 

 

Yhteistyö-vuorovaikutustasossa osapuolet sitoutuvat samoihin päämääriin, tunnistavat yh-

teiset tavoitteet ja etenevät näitä tavoitteita kohti. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi osa-

puolet tarvitsevat yhteistä ymmärrystä ja työnjakoa. Toiminnan kohde on yhteisesti jaettu ja 

sitä jäsennetään yhdessä, mutta toiminnasta puuttuu kriittinen reflektio. Tästä johtuen vuo-

rovaikutus ei kehitä toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Osapuolten välillä vallitsee 
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positiivinen henki, mutta suhde on luottamuksellisuuden ja innovatiivisuuden kannalta vielä 

hauraampaa kuin yhteistoiminnallisessa suhteessa. (Mönkkönen 2008, 546 ja 547.) 

 

Mönkkösen määrityksen mukaan korkein vuorovaikutuksen taso on yhteistoiminnallisuus. 

Yhteistoiminnassa osapuolten välillä tapahtuu jotakin molemmille osapuolille merkittävää. 

Yhteistoiminnallisella tasolla osapuolet, ihmiset, sitoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa. Osapuo-

let antavat tilaa toisille, kukaan ei ota liian suurta roolia ja ryhmässä puhutaan me-muodossa, 

ikään kuin huomaamatta. Kukin ryhmän jäsen tietää tavoitteet ja on valmis näkemään vaivaa 

niiden toteutumiseksi. Työnjako on määrätietoista ja jokainen vastaa omasta vastuualuees-

taan. Yhteistoiminnallisuus mahdollistaa dialogisuuden, jossa uusia ideoita koetellaan yh-

dessä. Ryhmässä vallitsee syvä luottamus, eikä erillistä kontrollia tarvita tavoitteisiin pääse-

miseksi. Rohkeus tietämättömyyteen on keskeinen asenne tällaisessa vuorovaikutuksessa. 

Mönkkösen (2008) esittämät vuorovaikutuksen tasot on kuvattu kuvassa 4. (Mönkkönen 

2008, 547 ja 548.) 

 

Kuva 4. Vuorovaikutuksen eri tasot (Mönkkönen 2008, 542) 

 

Yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa yritykset yrittävät vaikuttaa toisiinsa sekä sopeutta-

maan ja mukauttamaan itseään toisen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Vuorovaikutus voi keskittyä 

siihen, miten yritykset voisivat olla toisilleen hyödyksi, millä tavoin osapuolet hoitavat ja 

ylläpitävät yhteisiä intressejä, miten erityislaatuisen aseman kumpikin osapuoli antaa kump-

panilleen tai yritysten välisen viestinnän selkeyteen. (Vesalainen 2002, 48.)  
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2.3.3. Oppiminen ja yhteinen aallonpituus 

Yksi huippuunsa viritetyn kumppanuuden tunnusmerkkejä on yhdessä oppiminen. Tällä tar-

koitetaan, että osapuolet voivat oppia toisiltaan ja näin molemmat osapuolet ovat vahvempia 

yhdessä kuin erikseen. Yhdessä oppiminen vaatii organisaatioilta avoimuutta ja luottamusta. 

On uskallettava avata omaan toimintaansa sekä tunnustaa myös osaamattomuutensa. Oppi-

minen ja siitä seuraava toiminnan kehittäminen voi tarkoittaa myös jostain itselle tärkeistä 

asioista luopumista yhteisen edun nimissä. Oppimista tukee, kun yritysten rajapinnoilla ole-

villa henkilöillä on samankaltainen näkemys yhteistyön päämääristä, tavoitteista ja keinoista 

sekä yritysten arvot, yrityskulttuuri ja strategiset tavoitteet ovat riittävän lähellä toisiaan. 

(Vesalainen 2004, 36 ja 137.) 

 

2.4. Vaihdantaan liittyvä kumppanuus 

Vaihdannalla tarkoitetaan osapuolten harjoittamaa kaupankäyntiä ja siihen liittyvää tilaus-

toimitusprosessia. Vaihdanta konkretisoi osapuolten välisen yhteistyösuhteen. Vaihdantaan 

liittyvällä kumppanuudella tarkoitetaan syvempää yhteistyötä, jolla pyritään minimoimaan 

vaihdantaan liittyvät kustannukset. Näitä ovat muun muassa kilpailuttamisprosessista aiheu-

tuvat kustannukset tilaajalle ja toimittajalle, logistiikkakustannukset, laadun ja toimitusaiko-

jen seurannasta aiheutuvat kustannukset, poikkeavuuksien käsittely, laskutus sekä laskun 

käsittely ja kaikki muut keskinäiseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset. Kilpailutuspro-

sessi vaatii resursseja ja aiheuttaa kustannuksia niin tilaajalle kuin toimittajallekin. Näitä 

kuluja voidaan karsia ostoja keskittämällä pienemmälle toimittajajoukolle ja solmimalla pi-

dempikestoisia sopimuksia. Logistiikkakustannukset näyttelevät monessa yrityksessä mer-

kittävää kuluerää. Etenkin virheet logistiikassa saattavat aiheuttaa merkittäviäkin kustannuk-

sia ja maineriskin. Logistisilla yhteistyökäytännöillä pyritään parantamaan materiaali- ja in-

formaatiovirtoja sekä laatua ja kustannustehokkuutta. Osapuolten informaatiovirtojen paran-

taminen tarkoittaa käytännössä tiedon saatavuuden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden pa-

rantamista. Usein tämä tarkoittaa osapuolten järjestelmien integrointia ja avointa tiedonvaih-

toa. Tällä tavoin voidaan karsia esimerkiksi liiallisesta varastoinnista aiheutuvia pääomaku-

luja. Materiaalivirtojen parantaminen voi tapahtua esimerkiksi laadunvarmistustyön suora-

viivaistamisella. Monesti laadunvarmistustyötä tekee niin tilaaja kuin toimittaja. 
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Onnistuneella yhteistyöllä tästä voidaan karsia päällekkäinen työ ja saavuttaa säästöjä. (Ve-

salainen 2004, 49- 63.)   

 

Vaihdantaan liittyvää kumppanuutta voidaan tarkastella sen perusteella, kuinka suuri osa 

toimittajan valmistama fyysinen tuote tai palvelu on suhteessa tilaajan lopputuotteeseen tai 

-palveluun. Toisaalta tarkastelu voidaan tehdä sen perusteella, mitä muita palveluita toimit-

taja ottaa hoitaakseen tilaajan puolesta. Sama toimittaja voi toimittaa tilaajalle yksittäisiä 

komponentteja, kokonaisia järjestelmiä tai valmiita koneita. Toimittajalla voi olla tarjolla 

myös erilaisia lisäarvoapalveluita, kuten suunniteluun ja tuotekehitykseen liittyvät palvelut, 

logistiikkapalvelut, jälkimarkkinointipalvelut sekä testaukseen ja laadunvalvontaan liittyvät 

palvelut. Tällä tarkastelulla vaihdantaan liittyvää kumppanuutta voidaan syventää joko tar-

joamalla tilaajalle lisäarvoa tuottavia lisäpalveluita tai kasvattamalla fyysisen tuotteen tai 

palvelun laajuutta suhteessa tilaajan lopputuotteeseen. (Vesalainen 2002, 50-52.) 

 

2.5. Strateginen kumppanuus  

Pisimmälle vietynä kumppanuudesta kehkeytyy strategista. Strategisen kumppanuuden sy-

vyyteen vaikuttavat: 

✓ yritysten erikoistuneisuuden aste ja ydinosaamisten toisiaan täydentävyys sekä näistä 

johtuva riippuvuus 

✓ yhteistyösuhteen tasolla määritellyt visiot ja asetetut strategiset tavoitteet ja näiden 

määrittelyprosessi 

✓ panostukset yhteistyösuhteeseen ja sen kautta toteutuvaan toimintaan 

✓ toiminnan riskin ja yhteistyöllä saavutettujen hyötyjen jakamisen periaatteet. 

 

Lähtökohtaisesti liiketoimintaa tekevillä yrityksillä on erilaista osaamista ja erikoistumista. 

Mitä tärkeämmäksi kanavaksi asiakkuus tulee toimittajalle hyödyntää ydinosaamistaan, sitä 

syvempi kumppanuus on toimittajan näkökulmasta. Toisaalta mitä vaikeammin korvatta-

vaksi toimittajan osaaminen muodostuu tilaajalle, sitä syvempi kumppanuus on tilaajan 
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näkökulmasta. Strategisessa kumppanuudessa riippuvuus on molemminpuolista ja se koskee 

nykyhetkeä sekä tulevaisuuteen tähtäävää kehitystoimintaa. Strategisen kumppanuuden yksi 

keskeinen teesi on, että yritysten muodostamat strategiset verkostot kilpailevat tosiaan vas-

taan ja samaan verkostoon kuuluvat yritykset ovat samassa veneessä. (Vesalainen 2002, 53; 

Vesalainen 2004, 148.) 

 

Strategisen kumppanuuden yksi tunnusmerkki on kumppanuudelle määritetty visio ja asete-

tut strategiset tavoitteet. Vision ja tavoitteiden määrittämiseksi tulisi olla täysimääräinen 

strategiaprosessi kaikkine vaiheineen. Toisaalta näistä visioista ja tavoitteista ei ole hyötyä 

tai ainakin se on kyseenalainen, ellei nämä visiot ja tavoitteet ole riittävän yhdenmukaiset 

yritysten visioiden ja tavoitteiden kanssa. Strategisten kumppanuuksien ja yritysten strate-

giaprosessit tulisikin olla kaksisuuntaisia. Yrityksen strategian pohjalta kehitetään valittuja 

strategisia kumppanuuksia ja strategisten kumppanuuksien strategiaprosessi puolestaan oh-

jaa yritysten strategiaa. (Vesalainen 2002, 54.) 

 

Kumppanuussuhteeseen panostusta voidaan tarkastella kolmella ulottuvuudella: 

1. kuinka kohdennettua kehittäminen on juuri kyseiseen yhteistyösuhteeseen 

2. kuinka suurta panostus on suhteessa yrityksen resursseihin 

3. kuinka pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää kehitystyö on. 

 

Jos yritys panostaa oman toimintansa kehityksessä juuri tietyn yhteistyösuhteen tarpeisiin, 

panostus on resursseihin nähden voimakasta ja panostusten hyöty realisoituu vasta useam-

man vuoden päästä, yritys on strategisessa sitoutunut toiseen yritykseen. Asetelma on ver-

rattain haastava, koska usein kehitystyö tehdään jommankumman osapuolen lukuun. Ylei-

sesti toimittaja panostaa oman osaamisensa kehittämiseen ja konekannan uusimiseen ollak-

seen kilpailukykyisempi muiden toimittajien joukossa. Toisaalta tilaaja voi osallistua asian-

tuntijoillaan toimittajan kehittämiseen. Niin tai näin, kehitystyön lopullinen tavoite on 

kumppanuussuhteeseen panostavan yrityksen oman kannattavuuden kehittyminen. Jos ky-

seessä ei ole esimerkiksi selkeästi määritetyn uuden liiketoiminnan kehittäminen 
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yhteistyössä, yhteisen panostamisen ja hyödyn jakamisen määrittäminen on haastavaa. Fo-

kus tulisikin olla periaatetason keskustelussa. Markkinaehtoisessa kumppanuudessa neuvot-

telun kohteena on oikeastaan vain toimituksen laajuus ja hinta. Tällöin osapuolten tavoitteet 

ovat väkisinkin ristiriitaiset. Win-win-tilanne voi syntyä vain silloin, kun kumppanuussuh-

teen myötä syntyy lisää jaettavaa. Käytännössä kyseessä on neuvotteluprosessi, jossa osa-

puolet voivat joustaa omalta osaltaan merkityksettömimmissä asioissa saavuttaakseen yh-

dessä jotain merkityksellisempää. (Vesalainen 2002, 54-57.) 

 

Hyötyjen ja riskien jakaminen kulkee käsi kädessä. Puhtaassa markkinaehtoisessa suhteessa 

kumpikin osapuoli kantaa oman riskinsä ja käärii täysimääräisesti myös saavutetut hyödyt. 

Toisessa ääripäässä on allianssi, jossa riskit ja hyödyt jaetaan yhdessä ennalta sovittujen 

osuuksien mukaan. Mitä lähemmäs päästään yhteistä riskien ja hyötyjen jakamista, sitä stra-

tegisempaa kumppanuus on. (Vesalainen 2002, 57-58.) 

 

2.6. Kumppanuuden tavoitteet ja hyödyt 

Loppukädessä kumppanuuden tavoite on puhtaasti tuotantotaloudellinen. Kumppanuudella 

pyritään parantamaan yritysten kilpailukykyä. Kilpailukykyä ja omistajille tuotettavaa arvoa 

voidaan edistää eri tavoin. Kumppanuuden tavoitteet voidaankin jakaa kolmeen osa-aluee-

seen: kannattavuutta parantaviin, kasvua edistäviin ja yrityksen arvoja tukeviin tavoitteisiin. 

Saavutettavat hyödyt voidaan jakaa myös lyhyemmän tähtäimen operatiiviseen hyötyihin ja 

pitkän tähtäimen strategisiin hyötyihin. (Vesalainen 2002, 16; Hallikas et al. 2001, 15; Vil-

lena et al. 2011.) 

 

Kannattavuutta parantavia tavoitteita voivat olla kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen, 

vaihdannan tehostuminen, materiaalivirtojen ja varastojen hallinnan tehostaminen, tuotanto-

prosessin joustavuuden ja muutosherkkyyden lisääminen, prosessin toimintavarmuuden li-

sääminen ja laadun parantaminen (Vesalainen 2002, 16-17). Markkinaehtoisessa kaupan-

käynnissä kustannustehokkuus syntyy siitä, että kireässä hintakilpailussa toimittajat joutuvat 

virittämään sisäiset tuotantokustannukset miniminiin. Toisessa ääripäässä, vertikaalisessa 
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integroinnissa, kustannustehokkuus perustuu vaihtokustannusten minimointiin. (Vesalainen 

2002, 22-23.) 

 

Kumppanuudella voidaan tavoitella kustannustehokkuutta, kasvua, toimitusvarmuutta, op-

pimista, innovatiivisuutta tai nopeampaa reagointia markkinoiden muutokseen. Tehokkaam-

malla yritysten välisellä suhteiden organisoinnilla pyritään tehokkaampaan toimitusketjuun 

kuin kilpaileva toimitusketju. Kustannustehokkuus syntyy tuotantokustannusten ja vaihdan-

takustannusten minimoimisella. Kumppanuus voi tarjota kasvua tuottamalla asiakkaille suu-

rempaa lisäarvoa tai mahdollistamalla uudet markkinat tai laajemman markkina-aseman. 

Kumppanuus mahdollistaa avoimemman tiedon jakamisen yritysten välillä. Syntyvä ver-

kosto voi olla oppiva. Jos yritysten välinen suhde tunnistetaan, sillä on kyky arvioida toi-

mintaansa ja kehittää sitä arvioinnin perusteella. Oppivan verkoston edellytyksenä on haas-

tava, avoin, luottamuksellinen ja virikkeinen oppimisympäristö. (Vesalainen 2002, 14-15.)   

 

Hakasen et al. (2007) tarkastelussa kumppanuudella tavoitellaan kolmea yhteistyön hyötyä; 

tuotantoyhteistyö, logistinen yhteistyö ja tuotekehitysyhteistyö. Näillä yhteistyömuodoilla 

saadaan aikaan kasvua, tehokkuutta ja muita rahallista arvoa kasvattavia tuloksia, kuten kus-

tannustehokkuutta ja liikevaihdon kasvua sekä yrityksen arvonousua. Käytännön tasolla 

nämä Hakasen et al. (2007, 25-27) hyödyt ovat: 

✓ reagointikyvyn paraneminen 

✓ innovatiivisuuden paraneminen 

✓ uskottavuuden paraneminen 

✓ yritysten sisäisen ja ulkoisen pääoman kasvu 

✓ markkinoiden yhdistäminen ja laajentaminen 

✓ nopeampi pääsy uusille markkinoille 

✓ kyvykkyyksien ja taitojen yhdistäminen 

✓ markkinoiden vauhdittaminen 

✓ riskien jakaminen 
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Villena et al. (2011) tutki sosiaalisen pääoman vaikutusta yritysten väliseen suhteeseen. Tut-

kimuksessa yhteistyön hyödyt jaettiin operatiivisiin ja strategisiin. Tutkimus osoitti, että 

sekä operatiivinen että strateginen suorituskyky kasvaa lineaarisesti yhteistyön syventyessä. 

Merkittävää kuitenkin oli, että molemmat hyödyt kasvavat vain tiettyyn pisteeseen asti. Liian 

tiivis yhteistyö alkaa heikentämään yritysten suorituskykyä. Yhteistyön syventyessä opera-

tiiviset hyödyt kasvavat strategisia hyötyjä nopeammin. Toisin sanoen yhteistyön strategis-

ten hyötyjen täysimääräinen ulosmittaaminen vaatii syvempää yhteistyötä (kumppanuutta) 

kuin operatiivisten hyötyjen täysimääräinen saavuttaminen. Toisaalta yhteistyön syventy-

essä operatiivisen suorituskyvyn kasvaminen kääntyy nopeammin laskuun kuin strategisten 

hyötyjen. Operatiivisen ja strategisen suorituskyvyn kehittyminen yhteistyösuhteen syvyy-

den funktiona on kuvattu kuvassa 5. (Villena et al. 2011.) 

 

 

Kuva 5. Operatiivinen ja strateginen suorituskyky yhteistyösuhteen syvyyden funktiona (Villena et 

al. 2011) 
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Ahola et al. (2012) päätyivät saman suuntaisiin tuloksiin kuin Villena et al. (2011) tutkies-

saan avaimet käteen -urakkamuodon tuottamaa lisäarvoa asiakkaalle. Tutkimuksen mukaan 

hankkeiden hankekohtaiseen kilpailutukseen perustuvassa hankintastrategiassa korostuivat 

lyhyen tähtäimen hyödyt. Sen sijaan osapuolten väliseen tiiviiseen kumppanimaiseen toi-

mintaan perustuvassa hankintastrategiassa korostuivat innovatiivisemmat pitkän tähtäimen 

hyödyt. (Ahola et al. 2012.) 

 

Kumppanuudella saatavia hyötyjä on usein vaikea mitata ja hyötyjen realisoituminen vaatii 

aikaa. Kumppanuudesta yritykselle realisoituvia hyötyjä tuleekin tarkastella kumppanuuden 

elinkaaren eri vaiheissa. (Hakanen et al. 2007, 27.) 

 

2.7. Kumppanuuden mahdollistajat 

Poikkeuksetta kumppanuutta käsittelevässä kirjallisuudessa korostuu luottamus, osapuolten 

riittävän samansuuntaiset tavoitteet ja se, että kumppanit ovat toisilleen tärkeitä (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2015, 281). Hallikas et al. (2001, 15) toteaa, että kumppanuuden menes-

tystekijöitä ovat luottamus, molemminpuolinen avoimuus, tiivis kommunikointi, yhteenso-

pivat tietojärjestelmät ja yhteinen visio tulevaisuudesta. Vastaavasti Iloranta & Pajunen-Mu-

honen (2015, 292 ja 294) nostavat kumppanuuden keskeisiksi tekijöiksi luottamuksen ja 

houkuttelevuuden. 

 

Larsonin (1992) mukaan kumppanuus muodostuu kolmiportaisen prosessin kautta. Ensim-

mäinen vaihe perustuu yritysten ja yritystä edustavien henkilöiden historiaan, henkilökoh-

taiseen maineeseen ja ystävyyssuhteisiin. Nämä siteet voivat muodostua tehdyn yhteistyön 

kautta tai ne voivat olla muodostuneet jo aikaisemmissa suhteissa. Näiden sosiaalisten suh-

teiden kautta muodostunut luottamus muodostaa edellytyksen prosessin toiselle vaiheelle. 

Toisessa vaiheessa yhteistyö alkaa tuottamaan taloudellista etua osapuolille. Luottamuksen 

syventyessä osapuolet alkavat oppimaan toisiltaan ja kehittämään toimintaa yhteistyössä. 

Tämä kehitys luo vakautta, molemminpuolista hyötyä, mahdollistaa suuremman riskinotta-

misen sekä lisää yritysten investointeja yhteistyöhön. Kolmannessa vaiheessa yritysten 
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välille syntyy operatiivisia ja strategisia sidoksia. Nämä sidokset tekevät yrityksistä entistä 

riippuvaisempia toisistaan. Yhteistyö on hyvin koordinoitua ja siihen on osallistettu koko 

yritysten henkilöstö. (Larson 1992, 83-97.)   

 

Tuten ja Urban (2001) tutkivat kumppanuuden muodostumisen edellytyksiä ja menestyste-

kijöitä. Tutkimuksen mukaan onnistunut kumppanuus vaatii parempaa viestintää, osapuol-

ten välisen vahvan suhteen sekä mittariston ja odotuksia vastaavat mittariston tulokset. Vies-

tinnällä varmistetaan, että koko organisaatiolla ja molemmilla osapuolilla on yhteinen näke-

mys ja tavoitteet kumppanuudesta. Vahvalla suhteella tarkoitetaan osapuolten välistä luotta-

musta, arvostusta ja yhteistyöhön panostamista (investointeja). Kumppanuuden kehittämi-

nen vaatii yhteisiä mekanismeja kumppanuuden arvioimiseksi. Mittareiden avulla seurataan 

kumppanuuden kehitystä. Ne myös mahdollistavat ongelmakohtiin puuttumisen ennen kuin 

niistä tulee merkittäviä huolenaiheita. Tutkimus nosti myös esiin, että kumppanuuden edel-

lytyksenä on osapuolten pitkän aikavälin liiketoimintanäkymät, joiden tulee olla linjassa toi-

siinsa nähden. Kumppanuus ei synny hetkessä. Jotta kumppanuuteen kannattaa panostaa, 

siinä pitää nähdä jatkuvuutta. Yksi tutkimuksen yllättävistä löydöistä oli, että kumppanuu-

den odotetut hyödyt ja toteutuneet hyödyt yleensä eroavat merkittävästi toisistaan. Toisin 

sanoen kumppanuudella saavutettavat hyödyt eivät ole itsestäänselvyyksiä. Kumppanuu-

della voidaan saavuttaa hyötyjä, joita ei osattu odottaa ja toisaalta odotettuja hyötyjä voi 

jäädä saavuttamatta. (Tuten & Urban 2001, 157-161.) 

 

2.8. Kumppanuuden riskit 

Etenkin 1990- ja 2000-luvulla julkaistussa kirjallisuudessa korostuu kumppanuuden hyödyt. 

Kumppanuutta pidetään yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta välttämättömyy-

tenä. Kumppanuudella on kuitenkin myös riskinsä niin tilaajalle kuin toimittajallekin. 

Kumppanuuden riskit liittyvät kumppanin valintaan, liialliseen riippuvuussuhteeseen, 

kumppanin laiskistumiseen ja tilanteen hyväksikäyttöön. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, 28.) 
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Kumppanuuden alussa osapuolet ovat usein innostuneita uudesta mahdollisuudesta ja syven-

tyvistä sosiaalisista suhteista. Ajan myötä innostus tasaantuu ja kumppanuutta voidaan alkaa 

pitämään itsestäänselvyytenä. Jos tuudittaudutaan vallitsevaan tilanteeseen, osapuolten kil-

pailukyky saattaa vähitellen rapautua ja vaikuttaa negatiivisesti molempiin yrityksiin. Jos 

tilaajalla on vaihtoehtoisia toimittajia, tilaaja voi pystyä reagoimaan tilanteeseen nopeasti 

kilpailuttamalla kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Toimittajan sen sijaan voi olla vaikea 

korjata kilpailukykyään, etenkin jos kumppanuussuhteesta on tullut toimittajan merkittävin 

asiakas. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 282.) 

 

Tässä luvussa käsitellyn aineiston pohjalta laadittu yritysten välisen kumppanuuden teoreet-

tinen viitekehys on esitetty kuvassa 6.  

 

 

Kuva 6. Yritysten välisen kumppanuuden teoreettinen viitekehys.  
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3. Kaupallinen malli kumppanimaisessa yhteistyössä 

Yleisen näkemyksen mukaan onnistunut rakennusprojekti riippuu enemmän osapuolten vä-

lisestä yhteistyösuhteiden tasosta työmaalle, kuin tehdyistä sopimuksista (Circon 2012). 

Tämä tekee rakennusalasta erityisen otollisen maaperän kumppanimaisille sopimuksille ja 

kaupallisille malleille (Circon 2012). Usein oletetaan, että hintapohjaiset tarjouskilpailut ja 

luottamukseen perustuvat hankinnat sulkevat toisensa pois. Toisaalta väitetään, että kilpai-

lullisista tarjouskilpailuista syntyy vastakkainasetteluja ja epäluottamusta (Kadefors 2004) 

ja siten päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden välisten suhteiden luominen olisi ohjattava hin-

takilpailusta kohti kumppanimaista toimintaa (Chan et al. 2003). Yhden näkemyksen mu-

kaan pitkäaikaiset ja läheiset suhteet luovat luottamusta hankkeen osapuolten välillä, mutta 

estävät yrityksiä hyödyntämästä edullisia tarjouksia (Bresnen & Marshall 2000). Luonnolli-

sesti rakennushankkeiden hankinnat eivät voi perustua pelkästään luottamukseen tai hintaan. 

Voidaan kuitenkin todentaa, että hinta ja luottamus eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan 

pikemminkin toisiinsa liittyviä hankintamekanismeja (Hartmanm & Caerteling 2010, 354). 

 

Rakentamishankkeilla on aina alku ja loppu, joten hankkeet ovat väliaikaisia. Hankkeiden 

suunnittelu ja toteutusorganisaatio eroaa vähintäänkin joltain osin aina toisistaan. Hankkee-

seen ryhtyvä, tilaaja, luo projektin sopimuksilla, joilla se sitoo hankkeeseen organisaatioita. 

Nämä sopimuskumppanit puolestaan luovat omia sopimuksiaan, joilla he vahvistavat omaa 

osaamistaan ja resursseja. Turnerin (2004, 75) mukaan projektiorganisaatioita voidaan tar-

kastella kahdella tavalla: 

1. väliaikaisena organisaationa, jossa tilaaja kerää haluamansa resurssit ja motivoi näitä 

saavuttamaan yhteisiksi sisäistetyt tavoitteet 

2. kauppapaikkana, jossa tilaaja ostaa projektin lopputuotteita halvimpaan mahdolli-

seen hintaan epäluottamuksen ilmapiirissä, jossa toinen voittaa ja toinen häviää. 

 

Turnerin (2004) näkemyksen mukaan tilaajan pitäisi sopimusten kautta motivoida urakoit-

sijoita saavuttamaan tavoitteensa win-win-hengessä. Myös Vesalainen (2004) korostaan 
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tutkimuksessaan reaaliprosessin (tuotantoprosessin) ja kaupallisen prosessin yhteyttä. Sopi-

muksen sisältö olisikin suunniteltava kannustamaan osapuolia järkevään yhteistyöhön saa-

vuttaakseen yhteiset tavoitteet ja paras mahdollinen lopputulos molemmille osapuolille koh-

tuullisella riskillä. Sopimukset ovat väistämättä epätäydellisiä ja hankkeisiin liittyy aina ris-

kejä ja yllätyksiä. Sopimusten olisikin oltava riittävän joustavia, jotta nämä riskit ja yllätyk-

set pystytään ratkomaan yhteistyössä toteutuksen aikana. Sopimukseen liittyvät mahdolliset 

riskit, kannustimet sekä suojat on oltava keskenään tasapainossa. Jos aliurakoitsija kantaa 

urakan riskin kokonaisuudessaan, kannustin tai urakan kate on oltava luonnollisesti korke-

ampi. Jos päätoteuttaja kantaa osan urakan riskistä, katetaso ja kannustin voivat vastaavasti 

olla pienemmät. (Turner 2004, 75.) 

 

Kiiras et al. (2019) toteavat, että talotekniikka on osoittautunut rakentamisessa vaikeim-

maksi asiaksi. Ongelmia ovat aiheuttaneet suunnittelunohjaus, talotekniikan eri osa-alueiden 

yhteensovitus (sähkö, lämpö, jäähdytys, vesi, ilma ja rakennusautomaatio) ja tilaajan tarpei-

den huomioiminen lopputuotteessa. Kaupallisessa mielessä harmaita hiuksia tilaajille ja ra-

kennuttajille ovat aiheuttaneet toteutuksen aikaiset muutokset ja suunnitelmapuutteet sekä 

niistä aiheutuneet lisä- ja muutostyöt. (Kiiras et al. 2019, 163.)  

 

Talotekniikassa käyttäjätarpeiden huomioiminen on usein puutteellista. Vaativimmassa 

hankkeissa ja hankkeissa, joissa tilan käyttäjä selviää vasta toteutuksen aikana, käyttäjätar-

peet selviävät vähitellen, ja osa vasta käyttöönotossa. Niin sanotussa bulkkituotannossa käyt-

täjätarpeiden huomioimatta jättäminen aiheutuu usein siitä, että kohteen suunnittelu tehdään 

kopioimalla hyödyntäen suunnittelutoimistojen aikaisempia suunnitelmia. Näin ollen suun-

nittelun lähtökohtana ei ole kyseisen hankkeen käyttäjätarpeet vaan ennemminkin suunnit-

telijan omat intressit ja mahdollisesti jonkun toisen käyttäjän tarpeet. (Kiiras et al. 2019 ,163 

ja 164.)    

 

Circon (2012) näkemyksen mukaan yhtä lailla kuin perinteisissä urakkamuodoissa kirjalli-

nen sopimus on oleellinen myös kumppanimaisessa toiminnassa. Toisin kuin perinteisten 

urakkamuotojen sopimuksissa, kumppanuussopimuksessa fokus tulee olla kumppanuudessa 

ja kumppanuuden johtamisessa kaupallisten ehtojen sijaan. (Circo 2012.) 
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Kumppanuuteen perustuvassa sopimuksessa on ymmärrettävä osapuolten historia ja kump-

panuuden kehitysaste. Asioista tulee tunnistaa syy-seuraussuhteet eikä kumppanuus saa huk-

kua yksittäisiin projektin ongelmiin. Kaupallisessa mallissa tulee hyväksyä se, että mallista 

ei tule kerralla täydellinen. Sopimus ja kaupallinen malli kehittyvät yhteistyön kehittyessä. 

Kumppanimainen sopimus onkin merkittävästi dynaamisempi ja joustavampi kuin perintei-

nen sopimus. (Circo 2012.) 

 

3.1. Kiinteähintainen kokonaisurakka 

 Kiinteähintainen kokonaisurakka on Suomen käytetyin urakkamuoto rakennusalalla. Kiin-

teähintaisessa kokonaisurakassa tilaaja tai rakennuttaja vastaa suunnittelusta. Näitä suunni-

telmia vasten kyseisen kokonaisuuden toteuttava urakoitsija antaa kiinteähintaisen urakka-

summan, jolla suunnitelman mukainen kokonaisuus toteutetaan. Näin hankkeen tai urakan 

hankintakustannus on tiedossa ennen toteutuksen aloitusta. Tyypillisesti tilaaja määrittää so-

pimusehdot kiinteähintaisessa urakassa. Urakoitsijan mahdollisuus vaikuttaa sopimusehtoi-

hin tai suunnitelmiin riippuvat tilaajasta, suunnittelijoista ja valvojasta. Parhaimmillaan kiin-

teähintainen urakka voi olla joustava, jossa suunnitelmia voidaan kehittää toteutusaikana ja 

saadaan aikaiseksi win-win-tilanteita. Onnistuakseen tämä vaatii kuitenkin kumppanuusajat-

telua niin tilaajalta, urakoitsijalta, suunnittelijalta, valvojalta kuin rakennuttajaltakin. (Kiiras 

et al. 2019, 23.) 

 

Toimiakseen kiinteähintainen urakka vaatii täydelliset tai lähes täydelliset suunnitelmat sekä 

yksiselitteiset urakkarajat jo urakkalaskentavaiheessa. Toteutuksen aikaisen muutokset ovat 

usein hankalia tai niistä aiheutuvat kustannukset eivät tuota tilaajalle vastaavaa lisäarvoa. 

Vaativimmassa hankkeissa on tyypillistä, että käyttäjien tai tilaajien tarpeet kehittyvät toteu-

tuksen aikana. Koska kiinteähintaisessa urakassa keskeisin (ja monesti ainoa) urakoitsijoi-

den valintaperuste on hinta, urakkahintoihin ei voi jättää muutosvaroja ja tarjoukset joudu-

taan laatimaan tiukalla kateasetannalla. Tiukka hintakilpailu ajaa siihen, että valittavissa rat-

kaisuissa elinkaarikustannukset, tilaajan tavoitteet tai laatu eivät ole määräävin tekijä, vaan 

hankintahinta. Tästä johtuen kiinteähintaisessa urakassa tilaajan ja urakoitsijan intressit eivät 
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aina kohtaa ja osapuolten välillä vallitsee epäluottamus. (Kiiras et al. 2019, 23; Turner 2004, 

80.) 

 

3.2. Suunnittele ja rakenna -urakka 

Suunnittele ja rakenna -urakasta käytetään montaa nimitystä, kuten Design and Build 

(D&B), Design and Construct (DC), Suunnittele ja toteuta (ST), kokonaisvastuurakentami-

nen (KVR) sekä avaimet käteen -urakka. Kaikilla näillä tarkoitetaan toteutusmallia, jossa 

urakkasuorite sisältää sekä suunnittelun että fyysisen rakentamisen. Tämä mahdollistaa ura-

koitsijan osaamisen hyödyntämisen suunnittelussa sekä urakoitsijan erityisyysosaamisen ja 

tuotantotapojen huomioimisen suunnitelluissa ratkaisuissa. Toisaalta myös toteutuksen ja 

takuuaikaisten vastuut ovat selkeämmät. Kun toteutus sisältää myös suunnittelun, urakoitsija 

vastaa myös mahdollisista suunnitteluvirheistä johtuvista haasteista ja ongelmista. (Kiiras et 

al. 2019, 24.) 

 

3.3. Projektinjohtorakentaminen 

Projektinjohtorakentamisessa projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta avoimessa yhteis-

työssä tilaajan kanssa. Tavoitteena on löytää tehokas ja toimiva toteutustapa ja -organisaatio, 

jonka johdolla saadaan toteutettua tilaajan tavoitteiden mukainen kohde. Tilaajan ja projek-

tinjohtototeuttajan yhteistyö muistuttaa tilaajan ja rakennuttajakonsultin välistä yhteistyötä. 

Kuitenkin sillä erotuksella, että projektinjohtorakentamisessa yhteistyö laajenee hankinta-

toimeen ja työmaan johtamiseen. Kun taas rakennuttajakonsultin rooli hankkeen toteutuk-

sessa tyypillisesti rajoittuu rakentamisen ohjaukseen ja valvontaan. Projektinjohto-organi-

saatio voi koostua tilaajan omasta henkilöstöstä, ulkopuolisista konsulteista tai toimittajista. 

Projektinjohto-organisaatiossa vaaditaan monenlaista osaamista, joten tyypillisesti organi-

saation rungon muodostaa tilaaja, rakennusliike ja suunnittelutoimisto. Tarvittaessa organi-

saatiota täydennetään ulkopuolisilla konsulteilla. Koska kyseessä on hankkeen kokonaisval-

tainen johtamisprosessi, toteutusmallissa korostuu tiimin ja henkilöstön johtamisosaaminen. 

(Kiiras et al. 2019, 24-26.) 
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3.4. Avointen kirjojen periaate 

Avointen kirjojen periaatteessa yrityksen sisäistä kustannustietoutta jaetaan toiselle yrityk-

selle. Projektiluonteisessa liiketoiminnassa yrityksen sisäisen kustannustietouden jakaminen 

rajoittuu yleensä projektiin liittyviin kustannuksiin. Kustannustietouden avaamisella voi 

edesauttaa kustannustehokkaampien toimintatapojen kehittämisessä, kun molempien osa-

puolten näkemys todellisesta kustannusrakenteesta paranee. Avoin hinnoittelu voi perustua 

staattiseen tai dynaamiseen hinnoitteluun. Staattisessa hinnoittelussa kustannustietoutta käy-

tetään vain epäsuorasti hinnan määritykseen. Lopullinen hinta määritetään odotusarvon pe-

rusteella. Dynaamisessa hinnoittelussa hinta määrittyy puhtaasti kustannusten ja sovitun ka-

tetason mukaan. Dynaaminen hinnoittelu määräytyy puhtaasti vallitsevan kustannustason 

mukaan. Staattisessa hinnoittelussa hintoja muutetaan lähtökohtaisesti vasta silloin kun jom-

pikumpi osapuoli on tyytymätön vallitsevaan hintatasoon. Hinnoittelu voi olla myös staatti-

sen ja dynaamisen hinnoittelun sekoitus. Esimerkiksi hinnat ovat muuten staattiset, mutta 

materiaalihankintojen osalta dynaamiset. Yhtenä avoimen hinnoittelun riskinä voidaan pitää 

sitä, että projektille kirjataan kustannuksia, jotka eivät todellisuudessa kuulu projektille. (Ell-

ström & Larsson 2017; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 286.) 

 

Staattinen hinnoittelu on tilaajalle riskittömämpi. Toisaalta staattinen hinnoittelu ei kannusta 

sammalla tavalla yhteiseen kehitystyöhön, kuin dynaaminen hinnoittelu. Kehitystyö jää hel-

pommin toimittajan vastuulle, kuten kehitystyöllä saavutettavat kustannussäästötkin. Dy-

naamisessa hinnoittelussa tilaaja on yleensä kiinnostunut enemmän kustannuksista, kun 

staattisessa hinnoittelussa. Toisaalta dynaaminen hinnoittelu voi laiskistaa toimittajan itse-

näistä kehitystyötä, koska kustannukset valuvat suoraan tilaajan maksettavaksi. Dynaami-

sessa hinnoittelussa tilaaja on riippuvaisempi toimittajasta, kuin staattisessa hinnoittelussa. 

Pidempiaikaisissa kumppanuuteen perustuvissa sopimuksissa käytetään yleensä dynaamista 

hinnoittelua. (Ellström & Larsson 2017.) 

 

Avoimen hinnoittelun edellytyksenä on, että osapuolilla on yhteinen näkemys kustannusten 

laskentatavasta. Haasteita voi aiheuttaa sopivan katetason määrittäminen. Huomioitavaa on 
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myös se, että avoimeen hinnoitteluun perustuvalle kumppanuudelle tulee sopia yhteistyötä 

tukevat KPI-mittarit. (Ellström & Larsson 2017.) 
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4. Tutkimuksen metodologia 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena, jossa tiedonkeruu tapahtui teema-

haastatteluin. Tutkimus käsitti yhden tutkittavan organisaation. Tutkittavat tapaukset muo-

dostuivat organisaation ja rakennusprosessin eri näkökulmista; tuotanto, suunnittelunohjaus, 

hankinta ja johto.  

 

4.1. Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-

minen. Usein tavoitteena on ymmärtää ilmiötä tutkimuksen kohteen näkökulmasta. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa tutkija on aktiivinen osa tutkimusprosessia - ei vain ulkopuolinen 

tarkkailija. Tämä tarkoittaa, että tutkijalla on toiminnassaan tietynlaista vapautta. Tutkimus-

prosessi on joustava ja onkin tyypillistä, että tutkimussuunnitelma elää tutkimusprosessin 

aikana. Tapahtumat vaikuttavat samanaikaisesti toinen toisiinsa, joten tutkimuksen aikana 

on mahdollista löytää monen suuntaisia suhteita. Toisaalta tämä tarkoittaa, että kvalitatiivisia 

tutkimustuloksia ei voida pitää ajattomina ja paikattomina vaan historiallisesti muuttuvina 

ja paikallisina. Tunnusomaista kvalitatiiviselle tutkimukselle on tutkia kohdetta mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti ja löytää ilmiöiden prosessiluonne. (Eskola & Suoranta 1998, 

11-14; Hirsijärvi et al. 2003, 152; Järvenpää 2006.)   

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kerätään tyypillisesti todellisissa tilanteissa. Tutki-

muksissa luotetaan enemmän omiin havaintoihin ja tutkittavien kanssa käytyihin keskuste-

luihin, kuin erilaisiin mittausvälineisiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei perinteisesti tuo-

teta, vaan tutkitaan aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti pitäen kuitenkin tutkimus-

ongelma tarkasti mielessä. Tiedon hankintaan valittava kohdejoukko valitaan tarkoituksen-

mukaisesti, ei satunnaisotoksella, kuten monesti kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Eskola & 

Suoranta 1998, 15; Hirsijärvi et al. 2003, 155.) 
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4.2. Case-tutkimus 

Case-tutkimus on tutkimusstrategia, joka keskittyy yksittäisten ilmiöiden ymmärtämiseen. 

Tutkimus voi muodostua yksittäisestä tapauksesta tai se voi käsittää useita tapauksia. Case-

tutkimuksessa yhdistyy usein useat tiedonkeruutavat, kuten arkistot, haastattelut, kyselylo-

makkeet ja havainnot. Tarkastelu voi olla kvantitatiivinen, kvalitatiivinen tai siinä voi yh-

distyä nämä molemmat tutkimustavat. Myös saatuja tuloksia voidaan analysoida usealla ana-

lysointimallilla. (Eisenhardt 1989, 534.) 

 

Case-tutkimuksen alussa tulee määrittää tutkimuskysymys tai -ongelma. Tutkimuskysymys 

tai -ongelma määrittää millaisia organisaatioita, yrityksiä, yhteisöjä tms. tutkimukseen vali-

taan, mitä tiedonkeruutapoja käytetään ja mitä analysointimalleja kerätyn tiedon käsittelyssä 

hyödynnetään. Myös tutkittavien tapausten (esim. organisaatioiden, yritysten, yhteisöjen) 

määrä riippuu tutkimuskysymyksestä tai -ongelmasta. Näiden valintojen jälkeen voidaan 

lähteä syventämään tutkimuksen teoreettista kehystä ja siinä käytettävää kirjallisuutta. 

Vaikka tutkimuskysymys tai -ongelma sekä valittu teoreettinen viitekehys voi muokkautua 

tutkimuksen aikana, on tärkeää rajata työ ja muodostaa teoreettinen kehys mahdollisimman 

tarkkaan jo työn alussa. Näin työ pysyy hallittavassa muodossa ja fokus pysyy oikeissa asi-

oissa. (Eisenhardt 1989, 536-538.) 

 

Case-tutkimuksen tiedonkeruu ja -analysointi tapahtuu pääasiallisesti samalla tavalla, kuin 

minkä tahansa kvalitatiivisen tutkimuksen. Ero tulee siinä, että tutkimukseen on valittu 

yleensä useampi tapaus (case). Jotta analyysiin saadaan riittävä syvyys ja tapaukset eivät 

häiritse toisiaan, kunkin tapauksen tiedonkeruu ja niiden analysointi suoritetaan itsenäisesti. 

Jos esimerkiksi case-tutkimus käsittää neljä tapausta, tehdään neljä identtistä tutkimusta. 

Kun erilliset tapaukset on saatu analysoitua, tehdään vertailu tapausten välillä. Vertailu voi-

daan tehdä usealla näkökulmalla ja kategorioilla. Vertailun tuloksena muokataan aikaisem-

min kehitettyä teoriaa ja muodostetaan tutkimuksen tulokset. (Eisenhardt 1989, 539-544.) 
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Tässä tutkimuksessa tapaukset muodostettiin haastateltavien henkilöiden vastuualueiden 

mukaan. Tutkittavat tapaukset ovat toteutus, suunnittelunohjaus, hankinta ja johto. Useam-

malla haastateltavalla vastuualue saattoi osin liittyä useampaan tapaukseen. Samoin osa 

haastateltavista oli toiminut työurallaan laaja-alaisesti eri rakentamisprosessin tehtävissä. 

Haastateltavat kohdennettiin tapauksiin sen perusteella, mitä tasoa haastateltava henkilö pää-

asiassa edustivat. Toteutusta edustivat työmaalla toimivat henkilöt, jotka vastasivat hank-

keen toteutuksesta, suunnittelunohjausta edustivat suunnitteluun ja sen ohjaukseen osallis-

tuvat henkilöt, hankintaa edustivat päätyönään hankintaa tekevät henkilöt ja johtoa edustivat 

yksikön tai toimialan johtamisesta vastaavat henkilöt.  

 

4.3. Haastattelut 

Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat tosiinsa (Eskola 

& Suoranta 1998, 57 ja 58). Haastattelun etuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston 

keruuta joustavasti haastattelutilanteen edellyttämällä tavalla. Haastattelulla vastaajat saa-

daan osallistumaan tutkimukseen sekä tutkimuksen aikana uudet näkökulmat tulevat toden-

näköisemmin esiin. Haastateltava on myös mahdollista tavoittaa myöhemmin, jos aineistoa 

on tarvetta täydentää. Haastattelun heikkoutena voidaan pitää sitä, että se vie paljon aikaa 

niin haastatteluita pidettäessä kuin tuloksia analysoitaessa. Vuorovaikutustilanne johtaa 

myös siihen, että haastateltava antaa helposti vastauksia, joita tutkija haluaa kuulla ja antaa 

tietoa, joita tutkija kysy. (Hirsjärvi et al. 2003, 192 ja 193.) 

 

Tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua (Eskola & Suoranta 1998, 58). Haastatteluista 

yhdeksän pidettiin yksilöhaastatteluina ja yksi parihaastatteluna (Eskola & Suoranta 1998, 

61). Haastattelut pidettiin pääosin kahdenkeskisinä videoneuvotteluina. Parihaastattelu ja 

yksi yksilöhaastattelu pidetiin kasvotusten. Kysymysten luonnokset määritettiin ennalta. En-

nen haastatteluiden aloitusta kysymykset käytiin tutkittavaa organisaatiota edustavan vas-

tuuhenkilön kanssa läpi (Eskola & Suoranta 1998, 59). Kysymyksiä muokattiin saadun pa-

lautteen pohjalta ja lähetettiin tämän jälkeen haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi. Haas-

tattelutilanteessa kysymykset käytiin soveltaen läpi ja niiden järjestys määräytyi keskustelun 
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kulun mukaisesti. Ensimmäisten haastatteluiden jälkeen haastattelurunkoa tarkennettiin, 

jotta haastattelut vastasivat paremmin tutkimuskysymykseen.  

 

Kaikkiaan haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 11. Haastateltavat henkilöt edustivat tutkit-

tavan yrityksen asuntorakentamisyksikön eri osa-alueita. Haastateltavista kaksi edusti tuo-

tantoa. Suunnittelunohjausta, hankintaa ja johtoa edusti kutakin kolme henkilöä. Haastatel-

tavien kokemus rakennusalalta oli keskimäärin 12,6 vuotta. Haastateltujen henkilöiden pro-

fiili on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Haastateltavien profiili. 

 

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin kokonaisuudessaan (Eskola & Suoranta 1998, 

60). Litterointitarkkuudeksi valittiin perustaso, koska analyysin keskipisteenä ei ollut kie-

lenkäyttö saati vuorovaikutus (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 79). Litteroinnin 

jälkeen teksteistä tunnistettiin tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat ja tärkeimmät osa-alu-

eet eli teemat. Tämän jälkeen aloitettiin tekstien koodaus. Koodauksen avulla teksti jäsen-

neltiin valittujen teemojen mukaisesti. Koodaus suoritettiin hyödyntämällä värillisiä font-

teja. Koodauksen jälkeen aineistoista kerättiin tiettyyn teemaan liittyvät kohdat samaan do-

kumenttiin Wordin ”leikkaa-liimaa”-toiminnolla. Näin aineiston analysointia oli helppo sy-

ventää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 80-106.) 

Haastateltava

Rakennusalan 

kokemus (vuotta) Toteutus

Suunnittelun-

ohjaus Hankinta Johto

A 6 X

B 12 X

C 20 X

D 6 X

E 20 X

F 4 X

G 5 X

H 20 X

I 16 X

J 15 X

K 15 X

Keskiarvo 12,6
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5. Haastatteluiden tulokset ja analyysi 

Haastatteluiden tuloksista on nähtävissä, että haastateltavilla henkilöillä on laaja-alainen ko-

kemus asuntorakentamisen eri tehtävistä. Suunnitteluohjausta ja hankintaa edustavilla hen-

kilöillä viidellä kuudesta on vahva kokemus myös tuotannosta. Tarkasteltava organisaatio 

on hierarkkisesti matala, joka osaltaan myös selittää saatujen tulosten samankaltaisuutta.   

 

5.1. Miten kumppanuus ymmärretään 

Tuotanto 

Tuotannossa kumppanuus tarkoittaa sujuvaa yhteistyötä, jossa omalla joustavalla toimin-

nalla halutaan edesauttaa myös toisen toimintaan sekä yhteistä hanketta. Oman edun sijaan 

ajatellaan yhteistä etua. Kumppanuudella ei haeta pikavoittoja vaan yhdessä tekemällä opi-

taan toisen toimintamalli ja näin pystytään paremmin vastaamaan yhteisiin tavoitteisiin. 

Haastatteluissa korostui myös työmaan henki ja sosiaaliset suhteet. Kumppanimaisella toi-

minnalla työmaalle on mahdollista luoda hyvä yhteishenki, joka osaltaan helpottaa onnistu-

nutta toteutusta. Kumppanuus tarkoittaa sitä, että yhteistyö luo taloudellista etua molemmille 

osapuolille ja tasavertaisuutta - päätoteuttaja ei ”lyttää aliurakoitsijaa maanrakoon”, kuten 

yksi haastateltava totesi, eikä aliurakoitsija käytä kumppanuutta hyväkseen. 

 

Suunnittelunohjaus 

Suunnittelunohjauksessa kumppanuuden määrityksessä korostui yhdessä kehittäminen ja 

molempien osapuolten osaamisen hyödyntäminen. 

”Molempien osapuolten osaamisten ja vahvuuksien hyödyntäminen siten, että 

saadaan hyödyt ja vahvuudet siltä toiselta kumppaniosapuolelta käyttöön.”  
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Kumppanuuden syvyys mitataan ristiriitatilanteissa. Jos vaikeudet pystytään voittamaan 

avoimella keskustelulla ja kyetään ymmärtämään toisen näkökulmaa, kumppanuus on sosi-

aalisesti vahvalla pohjalla. 

”Niin mun mielestä kumppanuus tarkoittaa myös sitä, että sitten kun niitä pa-

hoja paikkoja tulee, niin pitkäjänteisesti jaksetaan se homma vääntää yhdessä 

pois ja avoimesti kerrotaan, että nyt on vähän tämmöinen tilanne, että jeesa-

taan puolin ja toisin. Se on kumppanuusmaailmassa hirveän tärkeä asia.”  

 

Suunnittelunohjauksessa koettiin, että kumppanuus tarkoittaa pitkäjänteistä yhteistyötä, 

jossa on riittävän avoin kustannusrakenne, joka mahdollistaa kustannustehokkuuden paran-

tamisen. Kumppanuuden jatkuvuus ja työkannan ennustettavuus nähtiin myös yhtenä kump-

panimaisen toiminnan edellytyksenä. 

”Kyllä mä näkisin, että se semmoinen aito kumppanuus pitäisi olla kuten teol-

lisuudessa, että toimintaa kehitetään pitkään yhdessä ja että siinä olisi jonkun-

näköinen avoin kustannusrakenne. Ja osapuolilla on yhteiset projektinäkymät 

tulevaisuuteen ja sitten pystytään syöttämään niitä projekteja sieltä tuutista. 

Elikä pystytään kalenteroimaan yhdessä se tuleva työkanta. Ja sitten kun se 

kustannusrakenne on niin avoin, että sitä ei tarvii sitä vatuloida.” 

 

Hankinta 

Hankinnassa kumppanuuden määrittelyssä nousi esiin samantyyppiset asiat kuin tuotannon 

näkemyksissä. Tämä selittyy sillä, että haastatteluissa hankintaa edustavista tahoista kaksi 

kolmesta oli ollut aikaisemmissa tehtävissään vahvasti mukana myös tuotannossa. Toisaalta 

hankinnan määrittelyssä nousi esiin myös strategiset ja rakenteelliset tekijät sekä kumppa-

nuuden mittaaminen.  

”Pitää olla tavoitteet sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Ja se, että niitä 

tavoitteita seurataan aktiivisesti eli meillä on jonkunlaiset säännölliset pala-

verikäytännöt etc. Ja on konkreettisia, muutama konkreettinen tavoite mitä lyö-

dään, vaikka seuraavalle vuodelle tai kahdelle vuodelle ja sitten niitä seura-

taan. Ja niihin myös reagoidaan sitten tarvittaessa ja koko ajan analysoidaan 
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sitä, että onko ne tavoitteet tarkoituksenmukaisia, että ajaako ne molempien 

osapuolten tavoitteita. Vai onko ne vaan semmoisia ylemmän tason ajatuksia 

mitä ei sitten ehkä pystytä suoraan viemään käytäntöön niitä.” 

 

Johto 

Johdon kumppanuuden määrityksessä korostui strategisen kumppanuuden osa-alueet, kuten 

yhteiset tavoitteet, visiot ja prosessit.  

”Mutta mun mielestä siis yritysten välinen kumppanuus tarkoittaa, jos nyt ki-

teyttää, niin sitä, et on niin kun yhteiset tavoitteet, yhteiset prosessit, yhteinen 

päämäärä, mitä kohti mennään.”  

 

Tärkeä osa kumppanuutta on nopea ja tehokkaampi toiminnan kehittäminen yhdessä. Toi-

minnan kehittäminen ei rajoitu vain operatiiviseen kehitystyöhön, vaan kumppanuudella 

voidaan kehittää strategisempia innovaatioita, joilla saadaan merkittävää kilpailuetua kilpai-

lijoihin. Tarkasteltavan yrityksen osalta tämä tarkoittaa myös mahdollisia uusia tuotteita ja 

palveluita.  

”Mut ehkä mä tiivistäisin niin, että oikee kumppanuus mahdollistaa tän nope-

amman oppimisen ja kehittymisen. Tarkoittaa sitten kannattavuutta, kilpailu-

kykyä, vastuullisuutta, tai et me saatais innovatiivisia ratkaisuja, niin, noita 

asioita. En usko, että me yksin tekemällä ja perinteisesti kaikkia kilpailutta-

malla tehokkaammin saada toteutettua näitä. Toi on yläotsikkona verkoston 

kautta nopeutettu kehittyminen.”  

 

Analyysi 

Eri tapauksien kumppanuuden määrityksissä ei löytynyt ristiriitoja. Eri tapauksissa kump-

panuutta tarkasteltiin oman työn näkökulmasta ja kuvauksissa tuli havainnollisesti esille 

kumppanuuden eri tasot. Tuotannon näkemys kumppanuudesta on operatiivinen, mutta mää-

rityksessä on tunnistettavissa myös taktisia piirteitä (Ståhle & Laento 2000). Kumppanuus 

nähtiin pitkäjänteisenä ja luottamukseen perustuvana sekä yhteistä etua ajavana, ei vaan 
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omiin tavoitteisiin tähtäävänä. Kumppanuudella mahdollistetaan riskittömämpi, tehok-

kaampi ja sujuvampi tuotantoprosessi. Tuotannon määrityksissä korostui Vesalaisen (2002) 

kuvaamat sosiaaliset suhteet, operatiivinen luottamus sekä vuorovaikutus. Vuorovaikutuk-

sen tasoa kuvaa parhaiten yhteistyö (Mönkkönen 2008). Haastatteluissa korostui vuorovai-

kutuksen positiivinen henki, mutta innovatiivisuus ja syvä luottamus ei noussut korostetusti 

esiin. 

 

Suunnittelunohjauksessa korostui yhdessä kehittäminen ja molempien osapuolten osaamisen 

hyödyntäminen. Ståhlen ja Laenton (2000) määrittämissä tasoissa suunnittelunohjauksen 

kuvaus kumppanuudesta on lähimpänä taktista kumppanuutta ja Larsonin (2002) jaottelussa 

lähimpänä kehittämisen edellytyksiä. Kuten tuotannossakin, suunnitteluohjauksen määrityk-

sessä korostui Vesalaisen (2002) kuvaamat sosiaaliset suhteet, operatiivinen luottamus sekä 

vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen tasoa kuvaa parhaiten yhteistoiminnallisuus (Mönkkönen 

2008). Haastatteluissa nousi esiin positiivinen haastaminen, joten vuorovaikutukseen kaivat-

tiin myös kriittistä reflektiota. 

 

Johdon ja hankinnan näkemyksissä korostui strateginen kumppanuus. Kumppanuuden mää-

ritys on lähellä Mohrin ja Spekmanin (1994) kumppanuuden määritystä. Määrityksessä on 

tunnistettavissa myös Ståhlen ja Laenton määrittämän strategisen kumppanuuden tunnus-

merkkejä. Näkemykset ovat linjassa Vesalaisen (2002 ja 2004) määrittämien rakenteellisten 

ja sosiaalisten suhteiden sekä strategisten sidosten kanssa. Sosiaalisissa suhteissa johdon ku-

vaama kumppanuus vaatii strategista luottamusta (Vesalainen 2002), yhteistoiminnallista 

vuorovaikutusta (Mönkkönen 2008) sekä yhdessä oppimista.  

 

5.2. Kumppanuuden nykytila ja soveltuvuus talotekniikkaan 

Tuotanto 

Tuotannolla oli joitain esimerkkejä kumppanimaisesta toiminnasta. Materiaalitoimituksissa 

lähimpänä kumppanimaista toimintaa oli kausisopimustoimittajat, kuten hissitoimittaja. Ali-

urakoinnissa kumppanuus ei perustunut sopimuksiin, mutta verkostosta oli tunnistettu 
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aliurakoitsijoita, joiden kanssa haluttiin toimia. Valittujen aliurakoitsijoiden kanssa työkan-

taa tarkasteltiin pidemmällä ajanjaksolla ja näin varmistettiin, että hyvät aliurakoitsijat saa-

tiin työllistettyä yrityksen työmailla.   

 

Talotekniikkaurakointi nähtiin soveltuvan hyvin kumppanimaiseen toimintaan, koska talo-

tekniikka tahdistaa montaa työvaihetta ja on projektissa mukana alusta loppuun. Samoin ko-

ettiin, että rakennusliikkeellä ei välttämättä ole yhtä syvällistä osaamista talotekniikkaan, 

kuin urakoitsijoilla. 

”Jos ajatellaan näitä talotekniikka-asioita, niin kyllä se minun mielestäni täl-

laisissa on hyvä se kumppanuus ja kannattaa kokeilla.” 

 

Suunnittelunohjaus 

Suunnittelunohjauksessa kumppanuuden nykytilaan rakennusalalla suhtauduttiin kriittisesti. 

Laajemmassa tarkastelussa rakennusala on epäonnistunut kumppanuuksien rakentamisessa. 

”No mun mielestä rakennusalahan on täysin epäonnistunut kaikennäköisissä 

kumppanuusjutuissa, että tämähän perustuu pelkkään kilpailuttamiseen koko 

ajan.” 

 

Toisaalta suunnittelunohjauksen omasta toiminnasta tunnistetiin kumppanimaisia piirteitä. 

Lähtökohtaisesti hankkeissa käytetään samoja suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoja ja toimis-

toilta on nimetty tietyt henkilöt hoitamaan yrityksen asiakkuutta. Edelleen koettiin, että vii-

meisten vuosien aikana on saatu luotua edellytykset kumppanimaiselle toiminnalle ja ensim-

mäiset pilottihankkeet kumppanimaisesta toiminnasta jo käynnissä.  

”Sanotaan, et viimeisen kahden vuoden aikana on se suurin harppaus tehty 

siihen ja ylipäätään ruvettu työstään sitä kumppanuusmallia ja mietitty, miltä 

se vois näyttää.” 
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Suunnittelunohjauksessa koettiin, että talotekniikkaurakointi soveltuu hyvin kumppanimai-

seen toimintaan. Sen sijaan urakoitsijan (kumppanin) mukaan ottaminen suunnittelunoh-

jaukseen herätti ristiriitaisia näkemyksiä. Kaksi haastateltavista totesivat, että urakoitsija 

voisi tuottaa lisäarvoa suunnittelunohjauksessa. 

”Talotekniikka on yks eniten muutosherkkä ala, mistä voidaan varmasti saada 

suuria säästö ammattitaitoisella suunnitteluohjauksella ja asioiden järkevöit-

tämisellä.” 

”Se on erittäin iso ja tekninen kokonaisuus. Ja just se, kun siihen on niin vähän 

niitä, kaikki on käynyt vaan sen rakennuspuolen koulun, ketkä sitä katsoo suu-

rin piirtein.” 

 

Yhdellä haastateltavista sen sijaan oli kokemus, että urakoitsijan osallistuminen suunnitte-

lunohjaukseen ei ole tuottanut lisäarvoa.  

”Mutta mä en ole itse saanut siitä (urakoitsijan mukana olosta) mitään lisä-

hyötyä.” 

 

Hankinta 

Hankinnassa koettiin, että kumppanuus on rakennusalalla ja tarkasteltavassa yrityksessä 

vielä lapsen kengissä.  

”No kumppanimaista toimintaa ehkä sinällään meillä kyllä on tehty kumppa-

nuuksia tai sanotaan, että meillä on kausisopimuksia, joissa me ollaan lähdetty 

pilotoimaan kumppanuutta. Eli sanotaan, että ollaan aika lapsenkengissä vielä 

siinä (kumppanuudessa).”  

 

Toisaalta viimeisten vuosien aikana kumppanuudessa on otettu merkittäviä kehitysaskeleita. 

Kausisopimustoimittajien kanssa on saatu kehitettyä yhteistyötä lähemmäs kumppanimaista 

toimintaa. Urakoinnissa ensimmäiset pilottihankkeet kohti kumppanimaista toimintaa ovat 

parhaillaan käynnissä.  
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”Kumppanuudessa on hankinnansaralla hurjasti otettu steppejä tässä muuta-

man vuoden sisään.” 

 

Hankinnassa talotekniikka koettiin soveltuvan hyvin kumppanimaiseen toimintaan sen mer-

kittävyyden takia. Rahallisen ja tahdistavuuden merkittävyyden lisäksi talotekniikassa ko-

rostui sen vaikutus hankkeen läpimenoaikaan. 

”Joo, ehdottomasti on talotekniikka tosi merkittävä rahallisesti ja myöskin sen 

läpimenoajan kannalta. Niin, kyllä me nähdään, että siellä, mikäli me halutaan 

läpimenoaikaa lyhentää, niin ehdottomasti, että kumppanuutta lähdetään ke-

hittämään ja hakemaan niitä parhaita ratkaisuja, millä pystytään tehostamaan 

sitä tekemistä ja tutkimaan myös esivalmisteita esimerkiksi talotekniikan 

osalta.” 

 

Johto 

Johto suhtautui kriittisesti rakennusalan kumppanuuden nykytilaan. Aitoja kumppanuuksia 

todettiin rakennusalalla olevan todella vähän. 

”No, kyllä se aika heikosti toimii, et semmoisia aitoja kumppanuuksia raken-

nusalalla, niin niitä on varmasti todella vähän.”  

 

Rakennusalalla kumppanuudesta puhutaan paljon, mutta teoiksi ne ovat muuttuneet lähinnä 

päätoteuttajan ja rakennuttajan välisissä yhteishankkeissa. Aliurakoitsijaverkostoissa kau-

pankäynti on perinteistä kilpailuttamista ja se korkeintaan brändätään kumppanuudeksi.  

”Rakennusalalla kumppanuudesta puhutaan paljon, mutta kukaan ei ole sitä 

käytännössä nähnyt.” 

 

Kriittisestä lähestymisestä huolimatta johtokin koki, että rakennusalalla on niin sanottua epä-

virallista kumppanimaista toimintaa. Samoin yrityksen sisällä koettiin, että viimeisten vuo-

sien aikana on saatu luotu hyvä pohja kumppanuuksien rakentamiselle ja pilotoinnille.   
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”Toisaalta taas alalla on paljon hyviin suhteisiin perustuvaa yhteistyötä, et ei 

ole mitään kirjotettua paperia, mitään sopimusta tästä, mutta tietyt toimijat, 

perustuen ehkä joihinkin ihmisten väliseen luottamukseen ja hyvään vuorovai-

kutukseen, niin pystyy tekemään hyvin yhteistyötä ja siitä tulee sellainen luon-

tainen jatkumo projektista toiseen. Tällaista on alalla sitten jonkun verran kui-

tenkin.” 

 

Johdon näkemyksen mukaan talotekniikka sopii hyvin kumppanimaiseen toimintaan. Talo-

tekniikka on merkittävässä roolissa hankkeen läpimenoajan kannalta. Syvemmällä yhteis-

työllä tuottavuutta voitaisiin saada parannettua ja poistettua prosessista hukka.  

”Jos saataisi se virtaus paranemaan ja sillä tavalla kehitettyä yhdessä sitä 

tuottavuutta, niin siinä se kumppanuusmalli kyllä on ihan ehdoton.” 

 

Myös johto nosti esiin talotekniikan vaikuttavuuden koko rakentamisprosessiin.  

”Ja sit tässä talotekniikassa on se, että läpileikkaus on koko rakentamisen.” 

 

Analyysi 

Haastateltavien arviot kumppanuudesta rakennusalalla olivat hyvin samansuuntaiset. Yhtei-

nen näkemys oli, että rakennusalalla kumppanimaisessa toiminnassa on vielä paljon kehitet-

tävää. Jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että talotekniikassa kumppanuutta kannattaisi 

edistää ja sillä voitaisiin saavuttaa yhteisiä hyötyjä. Saatu tulos tukee Kiiras et al. (2019) 

näkemystä siitä, että suurimmat haasteet rakentamisessa tuntuvat kulminoituvan talotekniik-

kaan. Rakennusalan laatua on kritisoitu monessa yhteydessä. Yhdeksi syyksi on nostettu ali-

urakoitsijoiden määrä ja pitkät toimitusketjut (Ahonen et al. 2020).  Kumppanimainen toi-

minta voisi olla ratkaisu aliurakoitsijaverkostojen tehokkaampaan johtamiseen ja laadun pa-

rantamiseen.    

 

Esimerkkejä kumppanimaisesta toiminnasta löytyi hissitoimittajan, suunnittelutoimiston ja 

elementtiasennusurakoitsijan kanssa. Yhtenä esimerkkinä kumppanimaisesta toiminnasta 
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nostetiin esiin materiaalitoimittajien kausisopimukset. Esimerkeissä oli löydettävissä sosi-

aalisia ja rakenteellisia suhteita, mutta strategista kumppanuutta esimerkit eivät edustaneet 

(Vesalainen 2004). Kumppanimainen toiminta perustui positiiviseen kokemukseen toimitta-

jan laadusta ja suorituskyvystä sekä kohtuullisesta hinnasta. Saadut tulokset ovat linjassa 

Gulatin (1995) näkemykseen luottamuksen syntymisestä. Luottamus onkin kumppanuuden 

tärkein mahdollistaja (Hallikas et al. 2001).  

 

Talotekniikka koettiin soveltuvan erityisen hyvin kumppanimaiseen toimintaan. Kustannuk-

siltaan talotekniikka näyttelee toiseksi isointa kuluerää asuntotuotannossa, heti rakennuksen 

rungon jälkeen. Talotekniikka on mukana rakennusprojektissa alusta loppuun ja tahdistaa 

montaa työvaihetta. Taloteknisillä ratkaisulla ja suoritteella on merkittävä vaikutus myös 

muihin urakkasuorituksiin sekä hankkeen läpimenoaikaan. Vaikka talotekniikka voidaan 

nähdä kuuluvan hankinnoissa volyymi-pääryhmää, uusilla innovatiivisilla toimintatavoilla 

ja tilaajan kasvavalla vaatimustasolla, talotekniikka voi siirtyä kohti strategista-pääryhmää. 

Tämä luo kumppanuudelle hyvän pohjan ja tekee yhteistyön tärkeäksi molemmille osapuo-

lille (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015). 

 

5.3. Kumppanuuden tavoitteet, hyödyt ja mahdollistajat 

Tuotanto 

Tuotannon näkökulmasta kumppanuuden tavoitteena on tuotantoprosessin sujuvoittaminen 

ja riskin pienentäminen. Tavoitteeseen päästään, kun henkilöt ja yritykset oppivat toistensa 

toimintatavat ja tietävät, miten toinen haluaa toimia. Toisaalta tavoitteeseen pääseminen vaa-

tii, että näkemys kustannustasosta on riittävän samansuuntainen. 

”Kyllä se siinä mielessä helpottaa, että pystyy toimimaan niiden ihmisten 

kanssa, joiden kanssa on tottunut toimimaan. Molemmat tietävät kutakuinkin 

mihin toinen pystyy ja miten toiset tykkää toimia.”  
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Tuotantoprosessin tehostuminen perustuu osapuolten yhteistyön sujuvoittamiseen sekä yh-

dessä kehittymiseen. Kun luottamus toisen osapuolen tekemiseen vahvistuu, hinnoittelusta 

uskalletaan ottaa varmuusmarginaalit pois. 

”Jos aina se porukka vaihtuu ja odotetaan, että se tekeminen kuitenkin siitä 

tehostuu, niin se on aika hankala yhtälö. Kyllä mä uskon, että jos vähän saa-

daan sitä stabiloitua, ettei aina tule uudet ihmiset ja uudet yritykset, niin pitäisi 

tehostua sen tekemisen” 

 

Tuotannossa kumppanuuden mahdollistajina nähtiin luottamus, avoimuus ja henkilökemioi-

den toimivuus. Työmaalla ollaan lähes päivittäin tekemisissä. Jos henkilökemiat eivät koh-

taa, toimintaa on lähes mahdotonta kehittää ja luoda työmaalle niin sanottu tekemisen mei-

ninki.  

 

Suunnittelunohjaus 

Suunnittelunohjauksessa tunnistettuja kumppanuuden tavoitteita olivat kustannustehokkaat 

ja laadukkaat suunnitelmat, prosessin sujuvoittaminen sekä mallikirjaston kehittäminen. 

Kumppanuudella saavutettavia hyötyjä olivat muun muassa: 

✓ opitaan aikaisemmista hankkeista ja saadaan kehitettyä mallikirjastoa 

✓ oppien jakaminen projektilta toiselle (ei kompuroida samojen ongelmien kanssa) 

✓ löydökset saadaan nopeammin tuotantoon ja suunnitteluun enemmän silmäpareja 

✓ tehokkaampi tiedon jakaminen resursseista ja uusista hankkeista 

✓ kumppanuudella molemmat voittavat ja tekee parempaa tulosta (win-win) 

✓ kustannustehokkaammat ratkaisut ja vähemmän toteutuksen aikaisia yllätyksiä 

✓ suunnitelmien oikeellisuus ja optimointi. 
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”Hyvin yksinkertaisesti, sen takiahan me täällä tätä hommaa tehdään, että yritykset te-

kee rahaa ja sitten henkilöt saa siitä vähän hyvää, jos tämmöinen palkkiojärjestelmä on. 

Ja on mielekästä tehdä töitä kun asiat menee niinkun kelkkaan, ettei se ole semmoista 

suossa rämpimistä, niin se on mielekästä hommaa. Ja sitähän tässä mun mielestä loppu-

peleissä haetaan, että yrityksille tulosta ja ihmisille tyytyväisyyttä.” 

 

Kumppanuuden mahdollistajina nähtiin yhteistyön toimivuus, luottamus ja avoimuus.  

”Yritystasolla kumppanuus simppeli asian, mutta todellisuudessa kumppanuus 

aina henkilöityy. Mutta yrityskumppanuushan edellyttää, että ne ukkelit keske-

nään klaaraa sen myös tietyllä tavalla kumppanina. Avoimesti vedetään pöy-

dälle kaikki kustannukset ja asiat ja sitten keskustellaan, että miten niistä sel-

vitään maaliin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kenenkään selkäran-

kaa katkaisematta niin sanotusti” 

” Niin se luottamus olisi, että tunnetaan toisten työmetodit ja luotetaan siihen, 

että tuo kaveri pystyy tämän homman hanskaamaan ilman, että sen perään 

tarvitsee oikeasti koko aika valvoa ja vatuloida. Eli se luottamus olisi ensim-

mäinen asia, minkä mä näen tässä tämmöisessä kumppanuusmallissa, niin on 

se numero yksi asia. Ja tietenkin valitettavasti sekään ei varmaan tämmöisessä 

kumppanuusmallissa heti synny, että se syntyy sitten muutaman keikan jälkeen, 

että se on pitkä taival.” 

 

Hankinta 

Hankinnan näkökulmasta kumppanuuden tavoitteita olivat kilpailu-urakoiden voittaminen 

yhdessä, parempi kustannustietous sekä hankinnan painopisteen muutos kilpailuttamisesta 

kumppaniverkoston hallintaan. Tunnistettuja kumppanuuden hyötyjä olivat lisäarvon tuot-

taminen molemmille osapuolille, hankkeiden läpimenoaikojen lyhentäminen ja aliurakoitsi-

joiden resurssien parempi ennustettavuus ja saatavuuden varmistaminen pidemmällä aika-

välillä. Kuten tuotannossa ja suunnitteluohjauksessa, kumppanuuden mahdollistajina nähtiin 

luottamus ja avoimuus. Näiden lisäksi nostettiin esiin kumppanuuden konkreettiset tavoitteet 
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lyhyelle ja pitkälle aikavälille, tavoitteiden säännöllinen seuranta ja säännölliset palaveri-

käytännöt. 

”Toinen kriittinen kohta on mun mielestä, että pitää olla tavoitteet sekä lyhy-

elle että pitkälle aikavälille. Ja se, että niitä tavoitteita seurataan aktiivisesti 

eli meillä on jonkunlaiset säännölliset palaverikäytännöt etc.” 

 

Jotta aito kumppanuus syntyy, kumppanuuden tavoitteet ja yhteistyökäytännöt tulee jalkaut-

taa koko organisaatioon ja sovittaa kullekin organisaatiotasolle ymmärrettävään, saavutetta-

vaan ja mitattavaan muotoon.  

”Kumppanuus pitää näkyä ihan sieltä työmaalla operatiivisesta toiminnasta 

myös sitten sinne ylimmän johdon tasolle asti, ja on selkeä päämäärä kaikille 

ja tavoitteet.” 

 

Näkemys kilpailu-urakoiden voittamiseen perustui olettamukseen, että kumppanilta saadaan 

tarkkoja ja kilpailukykyisiä ennakkotarjouksia. Yleensä ennakkotarjoukset ovat suuntaa an-

tavia, koska niiden perusteella ei valita urakoitsijoita. Todellinen kilpailu alkaa vasta sitten, 

kun tiedetään, kuka päätoteuttaja on voittanut kohteen. 

”Tiedetään, että kumppanilta saadaan tarkkoja ennakkotarjouksia, jotka sitten 

auttaa meitä jo ymmärtämään sitten, että pystyään antamaan kilpailukykyinen 

tarjous siitä projektilta ja mahdollisesti voittaa niitä projekti.” 

 

Kumppanuuden mahdollistajina korostui ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen kumppanuu-

den tavoitteisiin. 

”Niin se ylimmän johdon tuki on siinä kumppanuudessa läsnä ja johto on myös 

osaltaan sitten määrittämässä ja sitoutumassa niihin tavoiteisiin.” 
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Johto 

Johdon tunnistamia kumppanuuden tavoitteita rakentamisen muuttaminen projektiliiketoi-

minnasta prosessimaiseen tuotantoon, verkostojen kehittäminen, uudet ansaintalogiikat pe-

rinteisen ostamisen ja myymisen sijana sekä toimitusketjun digitalisointi. Kumppanuus mah-

dollistaa nopean oppimisen ja kehittymisen parantaen kannattavuutta, kilpailukykyä, vas-

tuullisuutta sekä innovatiivisia ratkaisuja. Prosessimainen toiminta mahdollistaa uudenlai-

sen kehittämisen, jolla saadaan lyhennettyä projektien läpimenoaikaa ja parannettua tuotta-

vuutta.  

”Asuntorakentamisessa tuote on kuitenkin jossakin määrin vakioitu monilta 

osin, niin meillä olis mahdollisuus päästä siitä projektikohtaisuudesta viemään 

toimintaa enemmän sellaiseksi prosessimaiseksi ja kehittämään sitä prosessia 

yhdessä kumppanin kanssa yli projektien. Jos saataisi virtaus paranemaan ja 

sillä tavalla kehitettyä yhdessä sitä tuottavuutta, niin siinä se kumppanuus-

malli kyllä on ihan ehdoton”.  

 

Johdon näkemyksen mukaan kahdenvälinen kumppanuus on välitavoite, koska se voi johtaa 

osaoptimointiin. Kahdenvälisen kumppanuuden luontainen jatkumo on lähteä kehittämään 

verkostojen yhteistyötä ja kumppanuutta. Näin tunnistettaisiin eri osa-alueiden kipupisteet 

ja osattaisiin kehittää kokonaisprosessia eikä vain yksittäistä osaprosessia. Johdon kanssa 

käydyissä haastatteluissa logistiikka nousi yhdeksi projektien läpimenoaikojen pullon-

kaulaksi. Logistiikan parantaminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa rakentamiseen ja luo-

tettava kumppaniverkosto tunnistettiin yhdeksi ratkaisuksi tähän ongelmaan.  

”Ihan ehdottomasti tuleviin kumppanuuksiin, oli ne kausisopimuskumppa-

nuuksia tai strategisia kumppanuuksia, niin toi logistiikkamalli tulee olemaan 

varmasti keskiössä ja siinä tarkastelussa. Siinä ei ole mitään järkeä, että am-

mattimiehet, putkarit ja sähkärit, valtaosan työstään kantelee ja etsii tavaraa.”  

 

Tutkittavan yrityksen strategiassa on rakentamisen tuotantoprosessin digitalisointi. Digitali-

sointi nousikin kumppanuuden yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista. 
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”Se on meillä nyt ihan yrityksen ydinstrategiassa, on toimitusketjun hallinta ja 

sen digitalisointi”.   

 

Kumppanuus ei synny itsestään, vaan siihen pitää investoida. Kumppanuutta ja sen osa-alu-

eita tulee johtaa suunnitelmallisesti.  

”Molempia, tai sitä kumppanuutta ja sit avoimuuttakin pitää johtaa, ja sosi-

aalisia suhteita pitää johtaa, ja niihin pitää panostaa, niihin pitää nähdä vai-

vaa. Se nyt onkin pirullista, että tässä pitäis nähdä vaivaa kumppanuuden 

eteen.” 

 

Systemaattinen kumppanuuksien johtaminen vaatii kumppanuutta tukevat mittarit, jotka aut-

tavat kumppanuuden rakentamisessa. 

”Ja nythän me saadaan sitä perinteistä toimittajaraporttia, mitä X:lläkin käy-

tettiin. parametreja ylös ja alas. No, se on ihan kiva, se antaa semmoista pe-

rusnäkymää ja perusdataa. Mut meidän tavoitteena on saada mitattavaa da-

taa, on se sitten rakentamisen laatuun, aikatauluun, toimitusten täsmällisyy-

teen, toimitusvirheisiin, niin, että me pystytään vaikka keittiöasennus katto-

maan, että tällä viikolla piti asentaa kohteessa 17 keittiötä. Perjantaina kato-

taan, että 15 saatiin asennettua, miten varmistetaan, että ensi viikolla asenne-

taan se 17 keittiötä, eikä 15:tä Et tavallaan ne mittarit mitä me tarvitaan, ja 

ne pitää olla digitaalisessa muodossa, ja sen pitää olla tilannekuva, mikä aut-

taa kehittymään.” 

 

Kumppanuus vaatii yrityksen johdon sitoutumisen ja tuen, uutta osaamista ja nykyisten toi-

mintamallien muuttamista. Esimerkiksi hankinnan rooli muuttuu kilpailuttamisesta kump-

panuuksien hallintaan. 

”Oleellinen osa sitä transformaatiota, hankinta muuttuu toimitusketjun hallin-

naksi”  
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Analyysi 

Kaikissa tutkittavissa tapauksissa kumppanuuden mahdollistajana nähtiin molemminpuoli-

nen luottamus ja avoimuus. Saatu tulos on täysin linjassa tutkitun teorian kanssa (Larson 

1992; Tuten & Urban 2001). Luottamuksen lähteenä toimii aikaisempi yhteistyö ja siitä saatu 

positiivinen kokemus (Gulati 1995). Etenkin tuotannon ja suunnittelunohjauksessa korostui 

operatiivinen luottamus (Vesalainen 2002). Luottamus perustui henkilöihin (sosiaalisiin 

suhteisiin), ei niinkään yrityksiin. Saatu tulos vastaa Blomqvistin (2008) tekemää tutkimusta 

ICT-toimialan luottamuksesta, jossa asiantuntijat luottivat kumppaniyrityksessä työskente-

leviin henkilöihin, eivät niinkään yritykseen. Hankinnassa ja johdossa nousi esiin luottamus 

yritykseen ja yrityksen kehittymiseen. Etenkin johdon näkemyksissä kumppanuuden yhtenä 

edellytyksenä nähtiin strateginen luottamus (Vesalainen 2002). Hankinnan ja johdon näke-

myksissä kumppanuuden mahdollistajina korostui yritysten ylimmän johdon tuki sekä 

kumppanuuksien johtaminen organisaation jokaisella portaalla ja kumppanuuteen inves-

tointi. Tulos vastaa Ståhlen ja Laenton (2002) sekä Vesalaisen (2004) näkemystä kumppa-

nuuden rakentamisesta. Mitä enemmän ja mitä useammalla organisaation eri tasolla kump-

paneiden välillä on kanssakäymistä, sitä syvemmäksi kumppanuus kehittyy (Tuten & Urban 

2001). Kumppanuuden edellytyksiä tarkasteltaessa ei voida unohtaa operatiivisen toiminnan 

sujuvuutta. Tämä näkemys korostui luonnollisesti tuotannossa. 

 

Saatujen tulosten perusteella kumppanuuden hyödyt ja tavoitteet voidaan jakaa operatiivisiin 

ja strategisiin hyötyihin (Ahonen et al. 2012; Villena et al. 2011). Operatiiviset hyödyt liit-

tyvät osapuolten yhdessä kehittämiin vakioratkaisuihin, suunnitelmien oikeellisuuteen ja op-

timointiin, sujuvaan työmaan arkeen, tuttuihin ja opittuihin yhteisiin toimintatapoihin. Ve-

salaisen (2004) käyttämän terminologian mukaan nämä hyödyt kulminoituvat tuotantokus-

tannusten minimointiin. Operatiivisia hyötyjä ovat myös vaihdantakustannukset (Vesalainen 

2004), mutta nämä näyttelevät rakennusalalla pientä roolia ja todennäköisesti siksi vaihdan-

takustannukset eivät nousseet haastatteluissa esiin. Tunnistettuja strategisia hyötyjä olivat 

uudet ansaintalogiikat, kehittyneet kaupalliset mallit sekä uusien innovaatioiden käyttöön-

otto. Myös kehittyneet logistiset ratkaisut voidaan nähdä yhtenä strategisena hyötynä. Uu-

sista innovaatioista hyvänä esimerkkinä on tuotannon mittareiden ja toimitusketjun digitali-

sointi. 
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Tutkimuksessa esiin tulleet kumppanuudella tavoiteltavat hyödyt vastaavat Hakasen et al. 

(2007) kolmea yhteistyön hyödyistä. Tuotantoyhteistyötä kuvaavat operatiiviset hyödyt. Lo-

gistista yhteistyötä kuvaa johdon esiin nostama rakennusprosessin logistiikan kehittäminen. 

Tuotekehitysyhteistyötä kuvaavat uudet innovatiiviset ratkaisut ja ansaintamallit. Rakennus-

prosessin läpimenoajan tehostaminen voidaan osin tulkita tuotantoyhteistyöksi ja osin tuo-

tekehitysyhteistyöksi. Pelkällä tuotantoyhteistyöllä läpimenoaikaa voidaan tehostaa vain 

tiettyyn rajaan asti, ilman kustannustason nousemista. Läpimenoajan kehittäminen uudelle 

tasolle sen sijaan vaatii uusia innovaatioita.  

 

Kumppanuus, kuten sen edellytyksenä oleva luottamus (Hallikas et al. 2001), kehittyy as-

teittain (Larson 1992; Tuten & Urban 2001). Tyypillisesti kumppanuuden alkumetreillä 

kumppanuuden hyödyt keskittyvät operatiivisiin hyötyihin (Villena et al. 2011). Ajan myötä 

operatiivisella tai taktisella tasolla olevalla kumppanuudella saavutettavien hyötyjen määrä 

vähenee (Villena et al. 2011). Esimerkiksi pelkästään suunnitelmia tehostamalla voidaan 

saavuttaa hyötyjä vain tiettyyn pisteeseen. Jos kumppanuutta ei saada kehitettyä seuraavalle 

tasolle, kumppanuus haalistuu ja jossain vaiheessa se koetaan hyödyttömäksi. Toisaalta 

kumppanuuden kehittäminen vaatii resursointia, investointeja sekä selkeitä ja mitattavia ta-

voitteita. Kumppanuuden tavoitteet ja visiot tulee olla linjassa yritysten strategioiden ja vi-

sioiden kanssa. Aktiivisella kumppanuuden kehittämisellä ja koko organisaation tuella 

kumppanuudessa voidaan päästä strategiselle tasolle. (Larson 1992; Tuten & Urban 2001.) 

 

5.4. Kumppanuuden riskit ja esteet 

Tuotanto 

Tuotannossa kumppanuuden esteinä nähtiin aliurakoiden ketjuttaminen, puutteet kumppa-

nuuden jalkauttamisessa työmaaorganisaatioon, asennusryhmien urakkapalkkaus, kumppa-

neiden oikea resursointi sekä keskinäiset konfliktit. 
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Jos aliurakoita ketjutetaan, vaarana on, että kumppanin kanssa yhdessä sovitut toimenpiteet 

eivät jalkaudu työsuoritteen toteuttajaan asti. Edelleen, jos työn suorittajat vaihtuvat, kump-

panuudella ei saavuteta tunnistettuja hyötyjä, esimerkiksi ei opita yhteisiä toimintatapoja.  

”Vaikka me tilaisimme työn kumppanilta, niin se on myynyt sen eteenpäin jol-

lekin aliurakoitsijalleen. Se ei varsinaisesti hyödytä se kumppanuus meitä ja 

sitä keneltä me se tilataan, jos sillä yrityksellä ei ole sitä ns. kumppanuutta sen 

aliurakoitsijan kanssa, niin se ei vaan toimi.” 

 

Kumppanuuden jalkauttaminen ja aliurakoitsijoiden urakkatyö nähtiin yhtenä esteenä kump-

panuudelle. Urakkatyö ohjaa asennusryhmiä laittamaan oman urakkasuoritteen yhteisen 

edun edelle. Mitä nopeammin asennusryhmä oman urakkasuoritteen tekee, sitä paremman 

tuntiansion he urakasta saavat. Näin ollen on hyvin inhimillistä, että oma urakka laitetaan 

yhteisen edun edelle. Jos kumppanuusajattelu jää vain osapuolten myynnin ja hankinnan 

väliseksi kaunopuheeksi, tuotanto ei välttämättä hyödy kumppanuudesta millään tavalla, 

yleensä päinvastoin. Kumppanuuden esteenä ja osin riskinä nähtiin myös sopivan työkuor-

man määrittäminen kumppanille. Kumppani voidaan ostaa tukkoon, jolloin työsuoritteen 

laatu- ja aikataulu alkaa kärsimään. Toisaalta liian vähäinen työkuorma pakottaa kumppanin 

hankkimaan töitä muualta, mikä vähentää kumppanin panostusta ja investointeja kyseiseen 

kumppanuuteen.  

”Sitten ollaan ostettu joku urakoitsija aivan tukkoon ja kaikki huutaa kilpaa 

työmailta, että nyt ne ukot tänne. Ja sitten vielä kun tulee se tilanne, kun jos-

sakin tökkää niin sitten lähtee se lumipalloefekti ja lähdetään repimään niitä 

jätkiä edestakaisin tuonne, tänne ja sinne.” 

 

Kumppanuuden esteenä nähtiin myös mahdolliset epäonnistuneet projektit. Vaikka kump-

panuutta olisi harjoitettu menestyksekkäästi useassa projektissa, se saattaa kariutua yhteen 

epäonnistuneeseen projektiin. Tyypillisesti rakennusprojektin epäonnistuminen on monen 

asian summa ja todellisten juurisyiden löytäminen hankalaa. Tämä saattaa johtaa vastakkain-

asetteluun ja konflikteihin, joita ei saada ratkottua, jos keskinäinen luottamus ja kunnioitus 

ei ole riittävällä tasolla.  
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”Ja sitten varmaan asioista on vahvoja näkemyseroja, että jos vaikka joku pro-

jekti on mennyt penkin alle. Ja sitten toinen, vaikka nyt pääurakoitsija ajatte-

lee, että no se saatanan sähkömies ryssi tämän koko homman. Ja sitten sähkö-

mies on kanssa sitä mieltä, että pääurakoijalla ei ollut päivääkään mestaa val-

miina. Ja sitten tulee vastakkainasettelua ja sitten se homma paisuu ja paisuu. 

Ja sitten jossain vaiheessa todetaan, että ehkä tämä nyt ei ollutkaan niin hyvä 

idea, niin sitten voi karahtaa.” 

 

Suunnittelunohjaus 

Suunnittelunohjauksessa kumppanuuden esteenä nähtiin tilaajaorganisaation osaamatto-

muus, oikean kaupallisen mallin löytäminen, luottamuspula, kumppanin vastuuhenkilöiden 

vaihtuvuus ja aliurakoitsijoiden työnjohdollinen osaamattomuus. Tunnistettuja riskejä olivat 

hintatason vääristyminen ja osapuolten kehitysyhteistyön hiipuminen.  

 

Kumppanuuden hyödyt eivät aina ole ilmeiset, ja ne tulevat esiin yleensä vasta viiveellä. 

Tilaajaorganisaatio ei välttämättä tunnista aina näitä potentiaalisia hyötyjä ja siksi hankintaa 

tehdään helposti samalla tavalla kuin aina ennenkin. Toisaalta hyötyjä ei välttämättä saada 

ulosmitattua, jos kumppanuuteen ei ole kehitetty oikeaa kaupallista mallia. Kumppanuuden 

hyötyjen tunnistaminen vaatii myös laaja-alaista näkemystä ja koko prosessin tunnistamista. 

Jos tähän ei pystytä, kumppanuudella ei saavuteta hyötyjä täysimääräisesti tai ne saattavat 

jäädä tunnistamatta. Kumppanuuden operatiivisia hyötyjä jää myös saavuttamatta, jos ali-

urakoitsijan resurssien vaihtuvuus on kova tai työnjohtoon ei ole varattu riittävästi resursseja 

tai osaamista.  

”Mutta sitten esimerkiksi vaikka putkarit, niin niillä on vaihtunut porukka niin 

useasti, niin joka kerta se tehdään se uusi kohde kuten me aloitettaisiin nollista 

sen putkiurakoitsijan kanssa. Ja se päällikkö ei sitten kestä sitä painetta taval-

laan, joka on johtanut siihen, että päällikkökin on vaihtunut kolme kertaa siinä. 

Noissa kumppanuuksissa se henkilöstönvaihdos, niin se on aika kovaa myrk-

kyä.” 
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Pidemmän kumppanuuden riskinä nähtiin hintatason vääristyminen ja niin sanottu paatumi-

nen yhteistyön kehittämiseen. 

”Se just pitkällä matkalla se paatuminen ja sitten, että lähteekö hinnat pump-

paamaan ylös. Emme mekään tietenkään halua maksaa määräänsä enempää 

niistä urakoista. Me maksetaan se mikä pitää ja silleen, että katteet tulee ja 

kaikki on happy. Mutta ei ruveta pumppaamaan sitä hintaa sitten ylös sen ta-

kia, että ollaan tuttuja. Sehän tässä mun mielestä on se kolikon toinen puoli. 

Ja sitten mun mielestä se, ettei tapahdu sitä ns. kyllästymistä, että saman ura-

koitsijan kanssa ja samoja toimintamalleja ja samoja kiukkuja kuunnellen. 

Niin tuleeko siinä sitten sitä, että se henkilökemia lähtee veltostumaan niin sa-

notusti.” 

 

Hankinta 

Hankinnassa kumppanuuden esteenä tunnistettiin osapuolten osaamattomuus kumppanuu-

den rakentamisessa ja se, ettei saada ulosmitattua kumppanuuden hyötyjä. Suurimpana 

kumppanuuden riskinä nähtiin luottamuspula ja aliurakoitsijan hinnoittelun vääristyminen.  

”Riskejä, no kaikkihan kulminoituu siihen epäluottamukseen.” 

 

Kumppanuudella saatujen hyötyjen ulosmittauksen yhtenä haasteena nähtiin, että saatuja 

hyötyjä on vaikea mitata ja kääntää hyötyjä kustannussäästöiksi. 

”Ja uskon vielä, että isoin lisäarvo saadaan siinä mitä harvemmin sitten pys-

tytään suoraan rahallisesti mittaamaan, se meidänkin käyttämä aika siellä 

projektilla vaikka yksittäiseen urakkaan.” 

 

Johto 

Johdossa kumppanuuden esteenä nähtiin rakennusalan projektiluonteisuus, alalle tulon ja 

korvaavien toimittajien saamisen helppous, puutteellinen resursointi kumppanuuksien hal-

lintaa, kumppanuuksien puutteellinen mittarointi ja se, ettei kumppanuudesta ole saatu to-

dellista hyötyä molemmille osapuolille. Suurimpana riksinä nähtiin hinnoittelun 
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vääristyminen, organisaatioiden muutosvastarinta, sekä se, että uusien hankkeiden aloitus-

ajankohdat riippuvat usein kolmansista tahoista.   

 

Rakennusala on projektiliiketoimintaa ja lähtökohtaisesti projektit koetaan uniikeiksi. Tästä 

johtuen toimintaa ja hankintoja tarkastellaan projektikohtaisesti. Koska projektit ja olosuh-

teet ovat erilaisia, yli projektien kantavia hinnoittelumalleja ei ole saatu rakennettua. Osa-

syynä tähän on päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden matalat katetasot, mikä on johtanut tais-

teluun jokaisesta eurosta ja ison kuvan hämärtymiseen.   

 

Rakennusalalla kumppanuudelle ei ole ollut tarvetta, koska markkinaehtoinen kilpailuttami-

nen on toiminut hyvin. Ala on kehittynyt verrattain hitaasti, joten rakennusliikkeillä ei ole 

ollut tarvetta osallistuttaa toimittajia ja aliurakoitsijoita toiminnan kehittämiseen.  

”Meidän ala on kehittynyt aika verkkaisesti ja eri toimintatavat ovat vakiintu-

neet. Tavallaan alalle tulokynnys on helppo, kilpailuttaminen on helppoa. Ny-

kymallilla toisen urakoitsijan korvaaminen, puhutaan miltä tasolta tahansa, 

niin on helppoa, koska pääsääntöisesti ei olla riippuvaisia toisesta. Kenenkään 

liiketoiminta harvoin on riippuvaista toisesta.” 

 

Kumppanimainen toiminta vaatii osapuolilta uutta osaamista, investointeja ja resursointia 

kumppanuuteen. Kumppanimaisessa toiminnassa esimerkiksi hankinnan rooli muuttuu kil-

pailuttamisesta kumppanuuksien hallintaan. Jos kumppanuutta ja sen osa-alueita johdeta, to-

dellista kumppanuutta ei synny ja sillä tavoiteltavia hyötyjä ei saavuteta, etenkään strategisia 

hyötyjä.  

”Miksi täällä rakennusalalla se ei ole lyönyt läpi, niin ei tähän varmasti ihan 

hirveästi ole panostettu eikä nähty vaivaa, vaan se perinteinen yhteistyö, osta-

minen ja myyminen, on vain brändätty kumppanuudeksi.” 

”Operatiivisiin asioihin saa hukattua ihan niin paljon aikaa kun vaan haluaa. 

Et täytyy olla tuki sille muutokselle ylemmältä tasolta, jotta esimerkiksi 
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hankinnasta saadaan oikeasti ohjattua työnkuvaa siihen, että jää aikaa niitten 

kumppanuuksien johtamiseen, koska ilman sitä toimintaa ei saada muutettua.” 

 

Toisaalta kumppanuuden systemaattinen johtaminen on mahdotonta, jos kumppanuudelle ei 

saada asetettua mitattavia mittareita.  

”Jos ei ole KPI-mittareita, tai ettei voi mitata, niin se johtaminen ei ole syste-

maattista. Ja silloin kun sitä ei mitata eikä tule sitä tunnetta, että tämä kehittyy 

jossain vaiheessa, niin tapahtuu se perinteinen, että se kumppanuus alkaa lai-

menemaan ja osapuolet laiskistuu.” 

 

Rakennusprojektien kustannusrakenteet ovat kompleksisia ja hankkeiden todellisen kustan-

nusrakenteen avaaminen vaatisi avoimuutta niin päätoteuttajalta kuin aliurakoitsijoitakin.  

”Rakennusprojektien kokonaisuudet ovat aika kompleksiset ne kustannusra-

kenteet ja siellä on kaikenlaista ja on vaikea osoittaa, et mikä johtuu mistäkin.”  

 

Kompleksisestä kustannusrakenteesta johtuen mahdollisella kumppanuudella saavutettuja 

hyötyjä on vaikea mitata ja tunnistaa. Toisaalta voi olla, että kumppanuudella ei saavuteta 

todellisia hyötyjä.  

”Mutta ehkä, miksi ne ei välttämättä onnistu, niin kyllä mä luulen, et se mer-

kittävin on, että se kumppanuus ei kumminkaan aidosti tuo hyötyä molemmille 

osapuolille. Jos se ei tuo merkittäviä hyötyjä molemmille osapuolille, jompi-

kumpi osapuoli ei panosta eikä resursoi riittävästi.” 

 

Analyysi 

Haastatteluissa esiin tulleet riskit olivat ilmeisiä (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015), mutta 

yllättävän neutraaleja. Suurimmaksi riskiksi koettiin hintatason vääristyminen ja siitä johtu-

van kilpailukyvyn heikentyminen. Hintatason vääristymisen ajateltiin johtuvan siitä, että 

kumppani käyttää parantunutta asemaansa oman edun ajamiseen, sekä siitä, että kumppani 
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laiskistuu kehittämään toimintaansa, koska jokaisesta urakasta ei joudu erikseen kilpaile-

maan. Saatu tulos vastaa Vesalaisen (2002) tunnistamaa luottamuksen suurinta haastetta – 

pelko opportunistiseen käyttäytymiseen. Tunnistetun riskin täysimääräinen realisoituminen 

edellyttää, että tilaajan hintatietous vääristyy eikä tilaajalla ole muita toimittajia kyseisessä 

kategoriassa. Tämän perusteella todennäköisyys riskin täysimääräiselle realisoitumiselle on 

verrattain pieni. Riskin todennäköisyyttä pienentää myös se, että talotekniikassa toimittaja 

on helppo korvata. Muut tunnistetut riskit liittyivät siihen, että toimittaja ei pysty lunasta-

maan lupauksiaan. Tämä riski ei rajoitu vain kumppanimaiseen toimintaan, vaan on läsnä 

jokaisessa hankinnassa.   

 

Tuotannon ja suunnittelunohjauksen esiin nostamat kumppanuuden esteet liittyivät operatii-

viseen yhteistyöhön. Yhtenä esteenä nähtiin epäonnistuneet projektit. Yhteistyö on voinut 

toimia monessa projektissa hyvin, mutta kumppanuuden rakentaminen kaatuu yhteen epä-

onnistuneeseen projektiin. Tällöin kyseessä on särkyvään tai operatiiviseen luottamukseen 

perustuva kumppanuus (Vesalainen 2002). 

 

Johdon ja osin hankinnankin tunnistamat kumppanuuden esteet liittyivät kumppanuuden 

johtamiseen. Osapuolilla ei ole osaamista, resursseja tai halua panostaa ja investoida kump-

panuuteen. Jos kumppanuuteen ei investoida ja kumppanuus jää pintapuoliseksi, kumppa-

nuudella ei saavuteta odotettuja hyötyjä. Kumppanuus jää operatiiviselle tasolle eikä se sil-

loin täytä aidon kumppanuuden vaateita (Ståhle & Laento 2002).  

 

Kumppanuuden riskit liittyvät kumppanuuden sosiaalisiin suhteisiin, mutta kumppanuuden 

esteet taas kumppanuuden rakenteellisiin ja strategisiin tekijöihin (Vesalainen 2002). Sosi-

aaliset suhteet kehittyvät itsestään tehdyn yhteistyön kautta. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

hyviin sosiaalisiin suhteisiin perustuvia yhtyeistyökäytäntöjä on olemassa ja hyviä sosiaali-

sia suhteita syntynyt. Tästä syystä sosiaalisia suhteita ei nähty enää kumppanuuden esteenä, 

ainoastaan riskinä. Rakenteelliset ja strategiset tekijät vaativat määrätietoista johtamista, 

työtä ja panostusta (Vesalainen 2002). Tulosten perusteella tämä työ on vielä kesken.  
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Tuloksista käy myös ilmi, että rakennusalalla ei ole ollut tarvetta kumppanuuksille, koska 

perinteinen kilpailuttaminen toimii hyvin ja alan kehitys on ollut hidasta (Ahonen et al. 

2020). Toisaalta koettiin, että kumppanimaisella toiminnalla ei olla saavutettu sillä tavoite-

tulta hyötyjä. Tämä voi osittain selittyä Hakasen et al. (2007) esiin nostamalla näkemyksellä 

siitä, että kumppanuudella saavutettavia hyötyjä on usein vaikea mitata. Tämä saattaa olla 

yksi syy siihen, että kumppanuus koetaan monesti turhaksi eikä siihen panosteta riittävästi.   

 

Yhtenä kumppanuuden mahdollistajana nähtiin ylimmän johdon tuki. Vastaava asia ei nous-

sut esiin keskusteltaessa kumppanuuden esteistä. Voidaankin päätellä, että tutkittavassa yri-

tyksessä kumppanuuden edistämiselle ja siihen investointiin on olemassa ylimmän johdon 

tuki.  

 

5.5. Kaupalliset mallit kumppanimaisessa toiminnassa 

Tuotanto 

Tuotannossa kumppanuuden kaupallisessa mallissa korostui hinnoittelun selkeys. Perintei-

nen kiinteähintainen kokonaisurakka koettiin toimivaksi ja selkeäksi. Kokonaishintaurakan 

rinnalle nähtiin tarpeelliseksi rakentaa kannustinmalli, joka olisi sidottu kehitystoimintaan. 

Projektin yhteinen kannustinmalli, joka on sidottu asentajatasoon asti, nähtiin myös kokei-

lemisen arvoiseksi.  

”Kyllä mä ehkä kuitenkin näkisin hinnoittelussa sen helppouden, jos puhutaan 

siitä varsinaisesta ihan perustekemisestä. Niin kyllä ehkä kuitenkin pitäisin 

tässä kokonaishintaurakassa. Jos halutaan sen kumppani osallistettavan kehi-

tystoimenpiteisiin jollakin tavalla ja siinä onnistutaan. Niin sen ehkä jossain 

määrin voisin ehkä irrottaa siitä itse tekemisestä ja siihen oma hinnoittelu tai 

kannustin.”  
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Suunnittelunohjaus 

Suunnittelunohjauksessa tavoite- ja kattohintaiset urakkamuodot nähtiin liian raskaaksi. 

Kiinteähintainen kokonaisurakka koettiin toimivaksi, mutta tämän rinnalla tulisi olla erilli-

nen kannustin- tai palkkiojärjestelmä. Palkkiojärjestelmän tavoitteet tulee olla sidottu pro-

jektin eri vaiheisiin ja realisoitua jo projektin aikana – ei vasta projektin valmistuttua. 

”Mutta eihän se sitä poista, etteikö voisi laskea kiinteällä ja sitten sopia sinne 

palkkiot perään tietyistä suorituksista esimerkiksi. Mieluummin palkkiojärjes-

telmä, kun sakolliset välitavoitteet.” 

 

Tyypillisen asuntohankkeen urakkahinta pystytään määrittämään tarkasti, kun suunnitelmat 

ovat valmiit eikä hinnoitteluun tulisi jäädä toteutusaikaisia riskejä. 

”Mutta mun mielestä tietysti asuntohankkeessa ei saisi niitä riskejä jäädä niin 

hirveästi, kun käytännössä suunnitelmat on valmiit ja hinta pystytään laske-

maan aika tarkasti.” 

 

Hankinta 

Hankinnan näkemyksissä korostui hinnoittelun avoimuus ja dynaamisuus. Hinnoittelu tulisi 

avata projektikatteeseen asti ja hinnoittelun katetaso tulee sopia yhdessä. 

”Mun mielestä se (hinnoittelun) pitäisi olla molemmin puolin avoin, jotta var-

mistetaan että te saatte sen katteen, mikä siellä on yhdessä katsottu sopivaksi” 

 

Avoin hinnoittelu vahvistaa luottamusta tukien aidon ja pitkäjänteisen kumppanuuden syn-

tymistä. 

”Ainakin sen pitäisi olla läpinäkyvää sen hinnoittelun ja mallin molemmin 

puolin. Et se edesauttaa sitä luottamusta, että tarvittaessa voidaan tarkistaa 

pitääkö se ja onko se sovitun mukainen. Niin, se on semmoinen hyvä luotta-

muksen osoitus siihen.” 

 



70 

 

Hinnoittelun pitää pystyä elämään raaka-ainehintojen, työkustannusten ja markkinahintojen 

mukaisesti. Tämä on mahdollista sitomalla hinnat parhaaksi katsottuun indeksiin. 

”Toiseen suuntaan on se, että kun markkina hiljenee ja pitäisi hintojen mennä 

alaspäin, niin se on sitten toinen, et miten nää suhdannevaihtelut pystytään 

sopimaan siinä kumppanuudessa, että se on reilua molemmin puolin” 

 

Kaupallisessa mallissa tulee korostua yhteinen hyöty, joka kannustaa investoimaan kump-

panuuteen. Yhteisen hyödyn jakaminen tulee perustua kannustinmalliin, jossa on mukana 

koko kumppanuuteen osallistuva henkilöstö työmaatasosta lähtien. Kannustinmalli ei saa 

jäädä vain yritysten väliseksi. 

”Se on ongelma, jos se (kannustinmalli) on vaan yritysten välillä, et se asen-

taja, joka töitä tekee sen eteen, niin ei hän hyödy siitä mitään, niin siihen on 

vaikeaa sitoutua.” 

 

Johto 

Projektimaisesta hinnoittelusta tulisi päästä dynaamisempaan, pitkäaikaiseen yhteistyöhön 

kannustavaan, kaupalliseen malliin. Pitkäjänteisessä kumppanuudessa hinnoittelu ei voi pe-

rustua vain projektikohtaiseen hinnoitteluun, vaan siinä tulee olla mukana pidemmän tähtäi-

men strateginen yhteistyö.  

”Mä itse ajattelen et se on pakko muuttaa. Jos me ajatellaan, et meillä on vaan 

projekteja ja lasketaan sinne kiinteä hinta ja that’s it, niin se ei ehkä riitä. Se 

voi olla, et se (kumppanuus) lähtee toimimaan ja kehittymään ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen ansiosta. Mutta mielekkäämpää olisi saada koko se malli 

romutettua, et saataisi se jatkumo luotua sinne, että kaikilla osapuolilla olisi 

intressi investoida siihen kehittymiseen. Et ei ole pelkästään se yks projekti, 

joka kestää vaikka vuoden, eikä tiedetä, miten se jatkuu. Niin eihän tähän voi 

investoida, kun ei sitten tiedetä, miten hommat jatkuu.” 
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Kuten hankinnassa, myös johto näki kumppanuuden edellytykseksi avoimen ja läpinäkyvän 

hinnoittelun.  

”Päästäs siitä operatiivisesta päivähinnoittelusta johonkin muualle. Sitä tar-

vis saada läpinäkyväksi, ettei ikään kuin se kumppanuuden kehittyminen huku 

siihen epäluottamukseen, että ostajalla on se fiilis, että joka kerralla tulee X 

määrä hintaa lisää.” 

 

Avoin hinnoittelu ei välttämättä tarkoita katetason jatkuvaa puristamista. Jotta kumppanuus 

on kannustavaa ja siihen kannattaa satsata, hinnoittelumallin pitää mahdollistaa toimittajalle 

nouseva katetaso. Nouseva katetaso tulee perustua win-win-hyötyihin eikä saa koitua toisen 

osapuolen tappioksi. 

”Ja sit toisaalta eihän aliurakoitsijaakaan pidemmän päälle motivoi, jos 

kumppani on se ketjun vähiten kannattava yhteistyökumppani. Toisen katteesta 

ei pitäisi hirveästi olla mustasukkainen, mutta tavallaan kun toimintaa saa-

daan kehitettyä, niin myös se hyöty jakautuu molemmille.” 

”Jos se projektikumppanuus pystytään avaamaan niin avoimesti, että te pys-

tytte sanomaan, et mikä on se katetavoite mikä teidän tästä bisneksestä pitäisi 

saada. Ja sitten alkaa luomaan siitä sitten kasvutarinaa, että mitenkä me taat-

taisi teille kasvava kate ja miten se näkyisi meille järkevänä kustannustasona.” 

 

Jotta kumppanuudella saavutettavat hyödyt pystytään täysimääräisesti ulosmittaamaan, hin-

noittelu pitää avata yrityksen tuloslaskelmaan asti. Tällä tavoin päästään kiinni yritysten 

kiinteisiin kustannuksiin, esimerkiksi tarjouslaskentaan. 

”Pitää päästä sinne ihan tuloslaskelman tasolle ja nähdä, että kiinteät kulut 

pienenevät ja tarjoustoiminnan kulut muuttuvat, niin se hyöty pitäisi katsoa 

ihan sinne alariville asti sitä kautta.” 

 

Kannustinmallin mittarit eivät voi olla vain taloudellisia, vaan mittareissa tulee olla mukana 

myös muut yrityksien strategisesti tärkeät osa-alueet.  
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”Jos muutetaan mallia projekteista prosessiksi, niin siinä tulee paljo muitakin 

mittareita kun se raha.” 

 

Analyysi 

Oikean kaupallisen mallin löytäminen kumppanimaiseen toimintaan koettiin vaikeaksi, 

mutta keskeiseksi. Odotukset ja vaateet kaupallista mallia kohtaan ovat kovat ja osin ristirii-

taiset. Tunnistetuissa kaupallisen mallin vaatimuksissa korostui Turnerin (2004) kuvaama 

win-win-henki sekä Vesalaisen (2004) esille nostama tuotantoprosessin ja kaupallisen mal-

lin yhteys. Kaupallisen mallin pitää kannustaa molempia osapuolia parempaan suoritukseen 

ja paremmalla suorituksella saavutetut hyödyt pitää tuottaa hyvinvointia myös tuotantopro-

sessiin osallistuville henkilöille. Haastatteluista kävi ilmi, että kumppanimaiseen toimintaan 

ei ole valmista kaupallista mallia vaan se täytyy rakentaa yhteistyössä osapuolten intressien 

ja kumppanuuden tavoitteiden mukaisesti. Rakennusalalla yleisesti käytössä olevat kump-

panimaiseen toimintaan tähtäävät kaupalliset mallit on rakennettu rakennuttajan tarpeisiin, 

niiden yksikkönä on projekti ja tyypillisesti niiden edut tulevat esiin isoissa uniikeissa pro-

jekteissa (Kiiras et al. 2019). Tästä johtuen valmiit kaupalliset mallit soveltuvat huonosti 

prosessimaiseen asuntotuotantoon ja yli projektien kantavaan yhteistyöhön. 

 

Haastateltavilla oli yhteinen näkemys siitä, että hinnoittelun tulee olla avointa. Toiselle avoi-

muus tarkoitti hinnoittelun kustannusrakenteen tuntemista, toiselle projektikatteen avaa-

mista ja ääripäässä yrityksen tuloslaskelman läpikäyntiä. Hinnoittelun avaaminen vaatii ko-

konaisvaltaista ymmärrystä osapuolien liiketoiminnasta ja yritysten rakenteesta (Ellström & 

Larsson 2017). Rakennushankkeessa päätoteuttajan liikevaihto on luonnollisesti suurin. 

Suuri volyymi tarkoittaa, että yrityksen kiinteät kulut ovat suhteellisesti pienemmät, kuin 

pienemmällä volyymillä toimivien aliurakoitsijoiden. Tämä johtaa siihen, että yrityksien ta-

voitteelliset projektikatetasot eroavat toisistaan. Toisaalta moni pieni- tai keskisuuri talotek-

niikkayritys on omistajavetoinen. Se, paljonko ja miten omistajat nostavat yrityksestä palk-

kaa tai palkkioita, vaikuttaa oleellisesti yrityksen kustannusrakenteeseen. Samoin talotek-

niikkayrityksillä on erilaisia tapoja kohdistaa kuluja projekteille, esimerkiksi työnjohdon 

osalta. Harva urakoitsija on yhden asiakkaan varassa, joten yrityksen tuloslaskelma ei vält-

tämättä kerro paljoakaan tarkasteltavasta kumppanuudesta. 
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Oman haasteensa avoimeen hinnoitteluun tekee osapuolten erilaiset sopimukset omiin tava-

rantoimittajiin ja alihankkijoihin. Rakennusalalla on tyypillistä tehdä tavarantoimittajien 

kanssa niin sanottuja jälkihyvityssopimuksia. Jos tavarantoimittajan ostoissa päästään tiet-

tyyn volyymiin, tavarantoimittaja maksaa ostoista ennalta sovitun prosentuaalisen hyvitteen 

ostajalle. Luonnollisesti tavarantoimittaja ei anna hyvitteitä täysimääräisesti omasta kattees-

taan vaan jälkihyvitteet viedään ostohintoihin. Toisin sanoen myyjä kerää hyvitteet etukä-

teen ostajalta. Hyvitys maksetaan ostajalle ostoja vastaavana seuraavana vuonna. Hyvitteitä 

ei kohdisteta projekteille vaan ne kohdentuvat suoraan saajan tuloslaskelmaan. Nämä jälki-

hyvitteet saattavat olla kaksinumeroisia prosentteja, joten näillä voi olla merkittävä vaikutus 

materiaalien ostohintoihin ja yritysten tulokseen.  

 

Toisaalta kaupallisessa mallissa tulisi päästä eroon projektikohtaisesta hinnoittelusta, mutta 

toisaalta projektikohtainen kiinteäurakkahinta koettiin hyväksi. Kaupallisen mallin tulisi 

kannustaa jatkuvaan kehittämiseen ja yhteiseen, koko rakennushanketta edistävään, hyö-

tyyn, mutta keskusteluissa hinnoittelun fokuksessa oli urakoitsijan katetaso. Kuten koko-

naisvaltaisen kumppanuuden, myös kumppanimaisen kaupallisen mallin rakentaminen on 

polku. Onnistuneen rakenteen edellytyksenä on osapuolten välinen luottamus ja avoimuus 

sekä liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärrys. Kaupallisen mallin perusta tulee rakentaa 

kumppanuuden tavoitteiden ja sitä mittaavien mittareiden ympärille. Kumppanuudella saa-

vutettava hyöty tulee jakaa ennalta sovitun jakoperusteen mukaan osapuolille ja jalkauttaa 

kumppanimaiseen toimintaan osallistuvalle henkilöstölle asti. (Turner 2004; Ellström & 

Larsson 2017.)  
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämä luku aloitetaan tutkimuksen yhteenvedolla, jota seuraa johtopäätökset. Lopussa esitel-

lään tutkimuksen pohjalta syntyneet jatkotutkimusaiheet.  

 

6.1. Yhteenveto 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, onko yritysten kahdenvälisellä kumppanimaisella yhteis-

työllä mahdollista saavuttaa kilpailuetua asuntorakentamisessa, mitä kumppanimainen toi-

minta vaatii ja millaisena kumppanuus koetaan organisaation eri tasoilla. Tästä johdettujen 

alitavoitteiden tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat suurimmat esteet syvemmälle yhteis-

työlle päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden välillä, miten nämä esteet saataisiin voitettua ja 

millainen kaupallinen malli tukisi parhaiten yhdessä onnistumista kahdenvälisessä kumppa-

nuudessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena, jossa tiedonkeruu tapah-

tui teemahaastatteluin. Tutkimus käsitti yhden tutkittavan organisaation. Tutkittavat tapauk-

set muodostuivat organisaation ja rakennusprosessin eri näkökulmista: tuotanto, suunnitte-

lunohjaus, hankinta ja johto. Tutkittava joukko koostui 11 haastateltavasta henkilöstä. 

 

Aikaisemmat tutkimukset ja teoria osoittivat, että osapuolten välisellä syvemmällä yhteis-

työllä voidaan saavuttaa operatiivista ja strategista kilpailuetua. Perustan tälle syvemmälle 

yhteistyölle, eli kumppanuudelle, luo molemminpuolinen luottamus ja yhteinen tahtotila. 

Nämä saattavat kehittyä tiettyyn tasoon asti itsestään, mutta läpi organisaation ulottuva luot-

tamus vaatii tavoitteellista johtamista. Sama koskee kumppanuutta. Kumppanuuden kehittä-

minen ja sen tuomien strategisten sekä operatiivisten hyötyjen täysimääräinen ulosmittaami-

nen vaatii aikaa, resursseja ja mitattavat tavoitteet. Kumppanuus näyttäytyy yritysten sosi-

aalisissa ja rakenteellisissa suhteissa sekä vaihdantaan liittyvissä ja strategisissa sidoksissa. 

Kumppanuus onkin vaikeasti johdettava ja monitahoinen kokonaisuus, joka kehittyy vain 

määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä. Toisaalta luottamus ja kumppanuus voi särkyä het-

kessä, jos yksikin yksittäinen henkilö syyllistyy luottamuksen kannalta tuhoisaan oppor-

tunistiseen käyttäytymiseen.   
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Tutkitun teorian perusteella kumppanuuteen ohjaavan sopimuksen ja kaupallisen mallin si-

sältö on suunniteltava kannustamaan osapuolia avoimeen yhteistyöhön ja tukemaan yhteisiä 

tavoitteita. Kumppanuuteen perustuvassa sopimuksessa on ymmärrettävä osapuolten histo-

ria ja kumppanuuden kehitysaste. Asioista tulee tunnistaa syy-seuraussuhteet eikä kumppa-

nuus saa hukkua yksittäisiin projektin ongelmiin. Kaupallisessa mallissa tulee hyväksyä se, 

että mallista ei tule kerralla täydellinen. Sopimus ja kaupallinen malli kehittyy yhteistyön 

kehittyessä. Rakennusprojektiin liittyy aina riskejä ja yllätyksiä. Kumppanuussopimuksen 

on oltava joustava, jotta nämä riskit ja yllätykset pystytään ratkomaan yhteistyössä. Kump-

panimainen sopimus onkin merkittävästi dynaamisempi ja joustavampi kuin perinteinen so-

pimus. Huomioitavaa myös on, että sopimuksen riskit ja kannustimet on oltava keskenään 

tasapainossa.  

 

Empiirinen tutkimus osoitti, että asuntorakentamisessa on hyvin vähän aitoja kumppanuuk-

sia. Esimerkit kumppanuudesta rajoittuivat materiaalitoimituksiin keskittyviin kausisopi-

muksiin ja hyvään kokemukseen perustuvaan yhteistyön jatkumoon. Sen sijaan suhtautumi-

nen kumppanimaiseen toimintaan oli erittäin positiivinen. Kumppanimaisen toiminnan li-

sääminen rakennusalla nähtiin kauttaaltaan kokeilemisen arvoisena. Vaikka aidot kumppa-

nuudet eivät olleet juurikaan ehtineet käytännön tasolle, kumppanuuksille oli tehty vahva 

pohja, tavoitteet ja strategia. Kumppanuudet oli nostettu tutkittavan yrityksen strategiaan ja 

määrätietoista työtä kumppanuuksien vahvistamiseksi oli tehty jo useampi vuosi. Ensimmäi-

set kumppanimaiseen toimintaan perustuvat pilottihankkeet olivat käynnissä. Kumppanuu-

den kehittämiselle oli vahva ylimmän johdon tuki. 

 

Kumppanuuden edellytyksenä nähtiin molemminpuolinen luottamus ja avoimuus. Muita 

kumppanuuden mahdollistajia olivat yrityksen ylimmän johdon tuki, kumppanuuksien joh-

taminen organisaation jokaisella portaalla sekä kumppanuuteen investointi. Kumppanuuden 

esteiksi koettiin luottamuksen puute, investointien ja resursoinnin puute kumppanuuteen, 

osapuolten osaamattomuus, vakiintuneet toimintatavat ja rohkeuden puute. Toisaalta koet-

tiin, ettei kumppanuuksista olla saatu odotettua hyötyä.  
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Kumppanuuden hyödyissä korostui operatiivinen tehokkuus, joka syntyy tehokkaammilla 

suunnitelmilla ja tuotantoprosessilla. Tämä mahdollistuu osapuolten paremmalla tiedonja-

olla, osaamisen hyödyntämisillä sekä sillä, että päästään tekemään hankkeita tutulla henki-

löstöllä. Kumppanuuden riskinä nähtiin hintatason vääristyminen ja kehitystyön laiskistu-

minen. Kumppanuuden riskit liittyivät kumppanuuden sosiaalisiin suhteisiin, mutta kump-

panuuden esteet taas kumppanuuden rakenteellisiin ja strategisiin tekijöihin. 

 

Kumppanimaisen toiminnan kaupalliselle mallille on paljon odotuksia. Kaupallisen mallin 

tulee olla riittävän yksinkertainen ja avoin. Avoimuudella voidaan vahvistaa osapuolten 

luottamusta ja saadaan parempi ymmärrys kustannusten juurisyistä. Kaupalliseen malliin tu-

lee rakentaa kannustinmalli, jossa kumppanuudella saavutettavaa hyötyä jaetaan yrityksille 

sekä henkilöstölle. Kaupallinen malli tulee rakentaa tukemaan pitkäjänteistä prosessimaista 

tekemistä eikä keskittyä vain projekteihin.  

 

6.2. Johtopäätökset 

Tutkimuksella saavutettiin sille asetetut tavoitteet osittain. Kumppanuutta ilmiönä ja sen ny-

kytilaa käsittelevässä osiossa tutkimuksen tavoitteet saavutettiin, mutta kumppanuuden kau-

pallisen mallin osalta tavoitteet saavutettiin vain osittain. Kumppanuutta edistävä kaupalli-

nen malli osoittautui niin laajaksi kokonaisuudeksi, että sen käsittelyä jouduttiin rajaamaan. 

Tutkimus antaa kuitenkin hyvän lähtökohdan kumppanuuden kaupallisen mallin jatkotutki-

mukselle.   

 

6.2.1. Onko kumppanimaiselle toiminnalle tarvetta asuntorakentamisessa  

”Onko päätoteuttajan ja aliurakoitsijan väliselle kumppanimaiselle toiminnalle tarvetta 

asuntorakentamisessa?” 

Tutkimus osoitti, että asuntorakentamisessa on kysyntä ja tarve kumppanimaiselle yhteis-

työlle. Rakennusalan tuottavuus on kehittynyt hitaasti, alan T&K-toimintana panostetaan 

alle 0,5 prosenttia liikevaihdosta ja rakentamisen laatukaan ei saa kiitosta. Rakennusalan 
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yritysten kannattavuus on verrattain huono ja alalle tulokynnys pieni. Näistä syistä johtuen 

alalle on vakiintunut käytäntö kovaan hintakilpailuun. Hankkeeseen ryhtyvän suunnalta on 

otettu jo ensi askeleita kokonaisvaltaisempaan hankintatoimeen, jossa määräävänä valinta-

perusteena ei ole yksin hinta. Päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden väliseen kaupankäyntiin 

nämä käytännöt eivät ole vielä jalkautuneet. Muutosta on kuitenkin ilmassa. Tutkimus 

osoitti, että kumppanimaiselle toiminnalle on otollinen maaperä myös päätoteuttajan ja ali-

urakoitsijoiden välisessä kaupankäynnissä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet haastateltavat 

olivat sitä mieltä, että asuntorakentamisessa talotekniikka on osa-alue, jossa kumppanimai-

nen toiminta tuo lisäarvoa. Talotekniikka on projektissa alusta loppuun, talotekniikan suun-

nitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi urakan kustannuksiin eikä päätoteuttajalla 

välttämättä ole samaa osaamista talotekniikkaan, kuin urakoitsijoilla. Hankkeiden läpime-

noaikojen kiristäminen, rakennusprojektin hallinnan digitalisointi ja edistyneet logistiikka-

ratkaisut vaativat myös uutta ajattelutapaa talotekniikassa.  

 

Oli yllättävää, kuinka tärkeäksi kumppanuuksien rakentaminen tutkittavassa organisaatiossa 

nähtiin. Kumppanuus oli nostettu yrityksen strategiaan ja sen edistämiseksi oli tehty selkeä 

toimintasuunnitelma. Hankinnan ja tuloyksikön johdolla oli selkeä käsitys kumppanuudesta 

ja sen tavoitteista. Organisaatiossa koettiin, että kumppanuuksien rakentaminen on yksi 

keino saavuttaa yrityksen strategiset tavoitteet.   

 

6.2.2. Millaisena kumppanuus nähdään 

”Millaisena yritysten välinen kumppanuus nähdään asuntorakentamisessa?”  

Kumppanuus on monitahoinen, monien asioiden summana muodostuva kokonaisuus. Toi-

selle kumppanuus tarkoittaa perinteistä markkinaehtoista kaupankäyntiä, kun taas toiselle 

kumppanuus syntyy vasta vuosia jatkuneen, tavoitteellisen ja syvään luottamukseen perus-

tuvan, yhteistyön jälkeen. Niin tai näin, tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että yritysten välisen 

yhteistyön syvyydelle on olemassa eri tasoja. Tutkimukset myös osoittavat, että syvempi 

yhteistyö lisää yritysten operatiivista ja strategista suorituskykyä – tiettyyn pisteeseen asti. 

Toisin sanoen liian syvä yhteistyö alkaa heikentämään yhteistyöllä saatuja hyötyjä. Tästä 

johtuen liiketoiminnan ja yhteistyösuhteiden kehityksessä ei liene järkevää keskittyä 
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kumppanuuden määritykseen vaan siihen, minkä tasoinen yhteistyö, kumppanuus, tuottaa 

parhaan lisäarvon juuri kyseisessä liiketoiminnassa ja sen osa-alueessa.  

 

Saadut tutkimustulokset ovat linjassa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. Tuo-

tannossa ja suunnittelunohjauksessa kumppanuuden määrityksessä korostui luottamus, yh-

dessä oppiminen, yhteiset toimintatavat ja samaan hiileen puhaltaminen. Hankinnan ja joh-

don määrityksessä näiden lisäksi esiin nousi kumppanuuden strategiset tekijät ja tavoitteel-

lisuus.  

 

6.2.3. Kumppanuuden esteet ja mahdollistajat 

”Mitkä ovat kumppanuuden esteet ja mahdollistajat?”  

Saatujen tulosten mukaan päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden kumppanuuden merkittävim-

mäksi esteeksi osoittautui, se ettei kumppanuuteen ole investoitu. Haastatteluissa esiin nous-

seet muut esteet olivat seurausta tästä juurisyystä. Kuten yksi haastateltava totesi: ”Raken-

nusalalla perinteinen ostaminen ja myyminen on vain brändätty kumppanuudeksi”. Haastat-

teluissa esiin nostetut esimerkit olivat lähempänä operatiivista yhdessä tekemistä kuin kump-

panuutta. Operatiivisella yhteistyöllä tuottavuutta ja sen osa-alueita saadaan kehitettyä tiet-

tyyn pisteeseen asti, mutta uudet toimintatavat sekä innovaatiot (strategiset hyödyt), vaativat 

pitkäjänteistä ja strategista kumppanuutta. 

 

Rakennusalaa tarkasteltaessa löytyy useita syitä, miksei kumppanuuksiin ole panostettu. 

Alalla vallitsee tiukka hintakilpailu ja alan katetaso on verrattain alhainen. Tästä syystä yri-

tysten kiinteät ja T&K-kulut pyritään pitämään alhaisena. Rakennushankkeisiin tulee aina 

yllätyksiä, jotka kuormittavat organisaatiota ja joihin käytetty aika on yleensä pois kehityk-

sestä. Ala on pienyritysvaltaista ja alalle tulokynnys pieni. Pienissä yrityksissä ei välttämättä 

ole osaamista ja resursseja kumppanuuksien kehittämiseen. Toisaalta uudet toimijat tulevat 

markkinoille yleensä edullisella hinnalla, joka osaltaan kannustaa päätoteuttajia perinteiseen 

hintakilpailuun. Pitkäjänteistä kehitystyötä hidastaa myös alan suhdanneherkkyys ja projek-

tiluonteisuus. Suhdannevaihteluissa tilaajien ja toimittajien valtasuhteet vaihtelevat ja näissä 
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tilanteissa tulee kiusaus käyttää vahvistunut asema hyödyksi. Yrityksissä seurattavana yk-

sikkönä on yleensä projekti, joka saattaa hämärtää pitkäjänteisempää tarkastelua.  

 

Kumppanuuksien panostamisen esteenä on myös osaamattomuus. Tulokset osoittavat, että 

kumppanimainen toiminta edellyttää yrityksiltä uudenlaista osaamista ja asennoitumista. On 

merkittävästi helpompi vertailla kiinteiden kokonaishintaurakoiden tarjoushintoja kuin ke-

hittää ja johtaa kumppanuuksia, saati mitata kumppanuuksilla saatuja hyötyjä. Perinteisellä 

hintakilpailulla on näennäisesti helppo osoittaa kilpailuttamalla saavutettu säästö. Kumppa-

nuuksilla saatu hyöty syntyy pitkässä juoksussa ja hyöty pirstaloituu organisaation ja pro-

sessin eri tasoihin. Jos kokonaisuutta ei hahmoteta, osata johtaa tai mitata, nämä hyödyt jää-

vät havaitsematta. 

 

Tutkimuksen mukaan yhtenä esteenä kumppanuudelle on urakkapalkkaus. Tulos oli yllät-

tävä. Urakkapalkkaus motivoi työryhmää tehokkaampaan tuotantoon. Toisaalta urakkatyö-

ryhmä saattaa näyttäytyä yrityksenä yrityksen sisällä. Urakkatyöryhmää voi ohjata oma hen-

kilökohtainen etu yhteisen edun sijaan. Huomioitavaa on myös se, että talotekniikka-alan 

työehtosopimuksien mukaan työryhmälle on annettava mahdollisuus urakkapalkkaukseen 

(Sähkötekniset työnantajat STTA ry et al. 2020).  

 

Kumppanuuden perusedellytys on osapuolten välinen luottamus. Toimiva kumppanuus pe-

rustuu ihmisten väliseen yhteistyöhön ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä parantami-

seen, tavoitellen kokonaisuuksissa onnistumista. Tämä ei ole mahdollista ilman luottamusta. 

Operatiivinen luottamus henkilötasolla mahdollistaa operatiivisten hyötyjen ulosmittaami-

sen. Syvemmän, strategisen, kumppanuuden edellytyksenä on strateginen luottamus niin 

henkilöihin kuin yrityksiinkin. Tutkimuksessa korostui luottamus henkilöihin, mutta johdon 

näkemyksissä merkitykselliseksi koettiin myös luottamus yritykseen ja yrityksen kehitys- ja 

kasvupotentiaaliin. Kumppanuus kehittyy vaiheittain ja näkyy organisaation eri tasoilla eri 

tavoin. Jos kumppanuutta ei saada kehitettyä seuraavalle tasolle ja läpi koko organisaation, 

kumppanuus haalistuu ja jossain vaiheessa se koetaan hyödyttömäksi. Kumppanuuden ke-

hittäminen vaatii resursointia, investointeja sekä selkeitä mitattavia tavoitteita. Kumppanuu-

den tavoitteet ja visiot tulee olla linjassa yritysten strategioiden ja visioiden kanssa. 
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Aktiivisella kumppanuuden kehittämisellä ja koko organisaation tuella kumppanuudessa 

voidaan päästä strategiselle tasolle. 

 

Jotta kumppanuus alkaa kehittymään yritysten välinen operatiivinen toiminta tulee olla su-

juvaa ja vaivatonta. Jos kaikki energia ja aika kuluu operatiivisten ongelmien ratkomiseen, 

kumppanuus ei lähde kehittymään. Etenkin kumppanuutta haikailevien aliurakoitsijoiden on 

syytä pitää tämä mielessä. 

 

6.2.4. Kaupallinen malli kumppanimaisessa yhteistyössä 

”Millainen kaupallinen malli tukee kumppanimaista yhteistyötä?” 

Yhtenä kumppanuuden estävänä tekijänä on oikean kaupallisen mallin löytäminen. Tutki-

mus osoitti, että kumppanimaisen toiminnan kaupalliselle mallille on paljon vaateita, mutta 

vähän valmiita ratkaisuja. Kaupallisen mallin pitää kannustaa molempia osapuolia parem-

paan suoritukseen ja paremmalla suorituksella saavutetut hyödyt pitää tuottaa hyvinvointia 

myös tuotantoprosessiin osallistuville henkilöille. Hinnoittelun tulee olla avointa, johdon-

mukaista ja tarvittaessa elää suhdannevaihteluiden mukaan. Toisaalta kaupallisessa mallissa 

tulisi päästä eroon projektikohtaisesta hinnoittelusta, mutta toisaalta projektikohtainen kiin-

teä urakkahinta koettiin hyväksi. 

 

Hinnoittelun avaaminen vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä osapuolien liiketoiminnasta ja 

yritysten rakenteesta. Rakennushankkeessa päätoteuttajan liikevaihto on luonnollisesti suu-

rin. Suuri volyymi tarkoittaa, että yrityksen kiinteät kulut ovat suhteellisesti pienemmät, kuin 

pienemmällä volyymillä toimivien aliurakoitsijoiden. Tämä johtaa siihen, että yrityksien ta-

voitteelliset projektikatetasot eroavat toisistaan. Toisaalta moni pieni- tai keskisuuri talotek-

niikkayritys on omistajavetoinen. Se, paljonko ja miten omistajat nostavat yrityksestä palk-

kaa tai palkkioita, vaikuttaa oleellisesti yrityksen kustannusrakenteeseen. Samoin talotek-

niikkayrityksillä on erilaisia tapoja kohdistaa kuluja projekteille, esimerkiksi työnjohdon 

osalta. Harva urakoitsija on yhden asiakkaan varassa, joten yrityksen tuloslaskelma ei vält-

tämättä kerro paljoakaan tarkasteltavasta kumppanuudesta. 
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Kaupallisen mallin tulisi kannustaa jatkuvaan kehittämiseen ja yhteiseen, koko rakennus-

hanketta edistävään, hyötyyn, mutta keskusteluissa hinnoittelun fokuksessa oli urakoitsijan 

katetaso. Kuten kokonaisvaltaisen kumppanuuden, myös kumppanimaisen kaupallisen mal-

lin rakentaminen on polku. Onnistuneen rakenteen edellytyksenä on osapuolten välinen luot-

tamus ja avoimuus sekä liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärrys. Kaupallisen mallin pe-

rusta tulee rakentaa kumppanuuden tavoitteiden ja sitä mittaavien mittareiden ympärille. 

Kumppanuudella saavutettava hyöty tulee jakaa ennalta sovitun jakoperusteen mukaan osa-

puolille ja jalkauttaa kumppanimaiseen toimintaan osallistuvalle henkilöstölle asti. Saatujen 

tulosten perusteella dynaaminen avoin hinnoittelu, johon on yhdistetty KPI-mittareihin si-

dottu kannustinmalli, sopii parhaiten kumppanimaiseen toimintaan.  

 

6.2.5. Tutkimuksen merkitys 

Tutkimus auttaa ymmärtämään rakennusalan kumppanuuden esteitä, riskejä, mahdollisuuk-

sia ja hyötyjä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys antaa lukijalle hyvät lähtökohdat kump-

panimaiseen ajatteluun ja luo pohjan kumppanimaiselle toiminnalle. Saatuja tuloksia voi 

hyödyntää niin päätoteuttajan kuin aliurakoitsijankin roolissa toimivat yritykset. Suomessa 

kumppanuutta ei ole juurikaan tutkittu tässä viitekehyksestä, joka osaltaan lisää tutkimuksen 

merkitystä.    

 

6.2.6. Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimuksen empiria perustuu yhden yrityksen yhdestä tulosyksiköstä kerättyyn tietoon. 

Kyseisen yrityksen innovatiivisuus, hankintatoimen maturiteetti sekä tuotantoprosessin ta-

voitteet erosivat merkittävästi monesta muusta rakennusalan yrityksestä. Tästä johtuen saa-

tuja tuloksia ei voida yleistää, vaan tulokset koskevat kyseistä yritystä. Subjektiivisen näke-

myksen mukaan suhtautuminen kumppanuuteen ja valmiudet kumppanimaiseen toimintaan 

ovat rakennusalalla keskimäärin huomattavasti heikommat, kuin tämä tutkimus osoittaa.   
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6.3. Jatkotutkimukset 

Kumppanuutta tukevan kaupallisen mallin rakentaminen osoittautui yllättävän laajaksi ko-

konaisuudeksi. Tilaajan ja päätoteuttajan väliseen yhteistyöhön on olemassa valmiita kau-

pallisia malleja, mutta ne ovat raskaita ja soveltuvat huonosti mittakaavaltaan pienempiin 

kokonaisuuksiin, joissa korostuu projektin sijaan prosessimaisuus. Päätoteuttajan ja aliura-

koitsijan välisen kumppanuutta tukevan kapallisen mallin kehittäminen onkin mielenkiintoi-

nen oma jatkotutkimusaihe.  

 

Tutkimus osoitti, että rakennusalalla on puutteita kumppanuuksien kehittämisessä ja johta-

misessa. Teollisuudesta löytyy esimerkkejä menestyksellisestä kumppanuuksien rakentami-

sesta, mutta samat opit eivät välttämättä suoraan sovellu rakennusalaan. Kumppanuuksien 

johtaminen rakennusalalla on toinen potentiaalinen jatkotutkimusaihe.  
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Liite. Teemahaastatteluiden kysymykset  

 

1. Tehtäväsi ja vastuualueesi? 

2. Kuinka pitkään olet ollut rakennusalalla? 

3. Kuinka pitkään olet ollut nykyisessä tehtävässäsi? 

4. Mitä yritysten välinen kumppanuus tarkoittaa sinulle? 

5. Onko sinulla kokemusta yritysten välisestä kumppanuusmaisesta toiminnasta? 

6. Kuinka isoa roolia talotekniikka näyttelee asuntotuotannon uudishankkeissa 

rahallisesti ja hankkeen onnistumisen kannalta? 

7. Mitä hyötyjä kumppanuudesta tate-urakoitsijoiden kanssa voisi olla? 

8. Mitä kumppanuudella tavoitellaan? 

9. Entä mitä riskejä näet tate-urakoitsijoiden kanssa tehtävässä kumppanuudessa? 

10. Onko mahdollisen kumppanuuden riskit ja hyödyt tasapainossa? 

11. Mitkä ovat suurimmat esteet kumppanuudelle? 

12. Pitäisikö tate-urakoitsijoiden olla mukana jo hankkeen suunnitteluvaiheessa? 

13. Mitä urakkamuotoja haluaisit käyttää hankkeissasi? 

14. Millainen kaupallinen malli sopisi parhaiten kumppanuuteen? 

15. Tukisiko aliurakoitsijoiden (tate) kanssa tehtävä yhteinen hyödyn ja riskin ja-

kaminen hankkeissa onnistumista (win-win)? 

16. Kuinka tärkeänä näet yritysten väliset sosiaaliset suhteet yhteistyössä (luotta-

mus, avoimuus, yhdessä kehittäminen, henkilösuhteet, samansuuntaiset näke-

mykset yhteistyön hyödyistä ja tavoitteista)? 

17. Kuinka tärkeänä näet yritysten väliset rakenteelliset sidokset yhteistyössä (eri 

tason säännölliset palaverit, kehitystyön organisointi, pitkäntähtäimen ennak-

kotietojen jakaminen, kehittyneet hinnoittelumallit, strategiaprosessin yhte-

nevyys)?  



 

18. Tukisiko pitkäjänteisempi strateginen yhteistyö ja kehitystyö tate-urakoitsijoi-

den kanssa onnistumista hankkeissa? Jos tukisi, miten? 


