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1 Johdanto 

 

1.1 Lähtökohta 

 

Tarkasteltavana liiketoiminta-alana on ympäristötekninen konsultointi, jossa 

jokapäiväisen työn muodostaa asiakaskunnan käytännön ympäristöongelmien 

tutkiminen, kunnostaminen ja erilaisten viranomaisyhteyksien hoitaminen sekä 

joukko mitä erilaisimpia ympäristöteknisiä toimeksiantoja. Perusliiketoiminta-

alueen markkinat ovat - kuten ne aina tapaavat olla - rajalliset. Suuria kansallisia 

tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat ympäristöteknisiä palveluita, on 

joitakin kymmeniä. Tämän lisäksi pienempiä asiantuntija-avun tarvitsijoita 

löytyy, mutta töiden laajuus ja ajallinen kesto on myös huomattavasti pienempi. 

 

Ympäristöteknisen konsultoinnin alalla toimii Suomessa noin 4-6 suurempaa 

yritystä ja tämän lisäksi joitakin pienempiä toimijoita. Vaikka lainsäädännön, 

teollisuuden sekä talouden kehitys teoriassa takaavat jatkuvasti töitä, on myös 

kilpailu kannattavista töistä kiivasta. Jos vielä alalla käytettävät tekniikat ja 

menetelmät ovat enemmän tai vähemmän rajalliset, herää toiminnan kehittyessä ja 

vakiintuessa kysymys, mistä löytää ja miten pitää hyvät asiakkaat. 

 

Ympäristökonsultointi ja sen tuottamat palvelut ovat luonteeltaan, kuten monet 

muutkin asiantutkijaorganisaatioiden tuottamat palvelut, usein tilaaja 

organisaation ydinosaamisen ulkopuolella. Ne ovat kuitenkin usein myös täysin 

välttämättömiä tilaajalle ja ovat usein luonteeltaan arkaluontoisia. Tästä kaikesta 

seuraa tarve palvelulle, joka on oleellinen osa tilaajan toimintaa, joskaan ei 

suoranaisesti sen ydinosaamista, välttämätön tilaajalle, sekä kaiken lisäksi 

luonteeltaan arkaluontoista. Kyseinen palvelu tulisi kenties laadultaan ja omat 

tarpeet parhaiten huomioiden hoidettua yrityksen omasta toimesta, mutta tämä on 
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harvoin taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Toisen ääripään vaihtoehto on 

palvelujen ostaminen fyysisesti lähimmältä toimittajalta, mutta antaako sekään 

parasta lopputulosta jää usein tulkinnanvaraiseksi. Tällaisen pohdinnan ja 

ajatusketjun pohjalta on syntynyt, sekä tilaajien ja palveluntarjoajien osalla, ajatus 

yhteistyön tiivistämisestä ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Perusedellytykset – 

kaikkien osapuolien taholta - kumppanuusajattelun soveltamiseen näyttäisivätkin 

olevan olemassa. 

 

1.2 Tutkimustavoite 

 

Työn päätavoite on löytää ne käytännön toimet, joilla nykyisiä asiakassuhteita 

kehitetään ja syvennetään tarkasteltavassa ympäristötekniikkaan erikoistuneessa 

asiantuntijayrityksessä Golder Associates Oy:ssä. Golder Associates Oy:n tavoite 

on näin vastata asiakkailta tulleisiin viesteihin halusta päästä tiiviimpään 

toimittaja/tilaajasuhteeseen ja tehostaa näiden yritysten ostamien 

ympäristökonsultointipalveluiden tasoa. Lisäksi tavoitteena on luoda pohja 

asiakassuhteiden kehitysstrategialle Golder Associates Oy:ssä, sekä tarkastella 

pidempiaikaisten asiakassuhteiden mahdollisia hyötyjä ympäristökonsultoinnissa. 

 

Teoriaosuudessa tarkastellaan kumppanuuden teoriaa keinona löytää 

kehitysmahdollisuuksia ja edellytyksiä yrityksen asiakassuhteiden syventämiseen. 

Lisäksi teoriaosuudessa tarkastellaan, luoko asiantuntijaorganisaatio itsessään 

joitakin erityisvaatimuksia kumppanuusteorian soveltamiseen.  

 

Käytännön osuudessa sovelletaan teorian pohjalta koottua liiketoimintasuhteen 

kehitysmallia ja käydään läpi yhden asiakassuhteen osalta mallin esittämiä osa-

alueita ja pyritään mallin avulla kohdistamaan kehitystyön huomio oikeisiin osa-

alueisiin.  
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1.3 Rajaukset 

 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan yritysten kahdenvälisiä suhteita. 

Käytännön osuudessa kahdenvälisiä suhteita keskitytään tarkastelemaan vain 

valittujen asiakasyritysten osalta. Valittuja suhteita tarkastellaan lähtökohtaisesti 

kohdeyrityksen näkökulmasta ja hyödyntämällä kohdeyrityksen 

liiketoimintasuhteesta keräämää informaatiota. Tutkimus ei tarkastele alan tai 

yrityksen verkostoitumista laajemmalla mittakaavalla. 

 

Tutkimuksessa käytetään kumppanuuden teoriaa keinona löytää mahdollisia 

kehityskohteita asiakassuhteissa, eikä tutkimus näin ollen tarkastele lähemmin 

kumppanuuden tai yritystenvälisten suhteiden tiivistämisen mahdollista 

kannattavuutta, vaikka sen löytämiseksi ja mittaamiseksi voidaankin pyrkiä 

löytämään keinoja. Tutkimuksen päätavoite on löytää erilaisia lähestymiskulmia 

ja kehityskohteita asiakasuuhten tiivistämiseksi ja tähän teoreettiseksi 

viitekehykseksi on valittu kumppanuutta käsittelevä teoria. Tutkimus ei vertaa 

keskenään erilaisia teorioita tai niiden paremmuutta tai soveltuvuutta. 

 

1.4 Työn toteutus ja rakenne 

 

Työn toteutus aloitettiin tarkastelemalla tutkimusongelmaa alan kirjallisuuden, 

www-dokumenttien ja lehtiartikkelien avulla. Ensimmäisenä luotiin lähteiden 

avulla käsitys kumppanuuden perusteoriasta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja 

tarkasteltiin verkostoitumisen ja kumppanuuden taustatekijöitä. Näille 

perustekijöille pyrittiin löytämään teoreettinen pohja ja sitä kautta tutkia 

mahdollista mitattavuutta ja sovellettavuutta asiantuntijaorganisaatiossa. 

Kumppanuusteorian tarkastelun lisäksi pyrittiin erikseen luomaan käsitys 

asiantuntijaorganisaation asiakassuhteiden erityispiirteistä, sekä sen 
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kannattavuuden ja tehokkuuden mittaamisessa esiintyvistä ongelmista. Näistä osa-

alueista muodostui myös tutkimuksen teoriaosa.  

 

Empiriaosuudessa tarkasteltiin ensin Golder Associates Oy:n nykyisiä 

toimintamalleja ja verrattiin niitä teoriaosiossa tehtyihin havaintoihin. Tavoitteena 

oli löytää ne kohdat ja keinot toiminnasta, joissa oli mahdollista tiivistää toimintaa 

asiakkaan suuntaan. Lisäksi empiriaosuudessa hyödynnettiin teoriaosuudessa 

esiin tulleita kahdenvälisten suhteiden mittaamiseen tarkoitettuja mittareita. 

  

Työn rakenne on esitetty taulukossa 1., jossa on nimetty kaikki työn pääluvut ja 

kunkin pääluvun tavoitteet. 

 

Taulukko 1. Tutkimustyön rakenne 

Kappale Tuotos 

1 Johdanto Työn lähtökohtien, tutkimustavoitteen ja 
rajausten esittely 

2 Kirjallisuusosa 
Työn lähtökohtien mukaisen teorian 
käsittely ja teorian pohjalta empiria- 
osiota varten rakennettavan 
tarkastelumallin esittely 

3 Toimiala- ja 
asiakassuhdekatsaus 

Case-yrityksen toimialan ja yleisten 
asiakassuhteiden tarkastelu vallalla 
olevien käytäntöjen ja toimialatilanteen 
selvittämiseksi 

4 Empiriaosuus 

Case-yrityksen, 
tiedonkeruumenetelmien ja 
lähestymistavan esittely sekä 
kirjallisuusosassa rakennetun 
tarkastelumallin implementointi 
johtopäätöksineen ja 
kehitysehdotuksineen 

5 Yhteenveto 
Työn tulosten yhteenveto, arvio työn 
tuloksien toimivuudesta sekä 
jatkotutkimusehdotukset 
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2 Kirjallisuusosa 

  

2.1 Eriluonteiset liiketoimintasuhteet 

 

Tässä luvussa tarkastellaan erilaisten liiketoimintasuhteiden perustekijöitä sekä 

erilaisia yritysten välisiä yhteistyönmuotoja. Tarkoituksena on muodostaa käsitys 

niistä perustekijöistä, jotka muodostavat tarpeen erilaisille liiketoimintasuhteille ja 

pyritään näin asemoimaan kumppanuus erilaisten liiketoimintasuhteiden kentässä. 

Lisäksi tarkastelussa pyritään hahmottamaan käsitystä liiketoimintasuhteen 

kehittämisessä huomioitavista perustekijöistä.  

 

2.1.1 Liiketoimintasuhteiden perustekijät 

 

Yritykset käyvät kauppaa ja toteuttavat erilaisia liiketoiminnallisia aktiviteetteja 

toisten yritysten kanssa päivittäin. Vaihdannan kohteena ovat tuotteet ja palvelut 

vaihtavat omistajaa markkinoiden asettaman hinnan mukaan. Tärkeä 

peruskysymys on, mistä tekijöistä muodostuu tarve alihankkia ja vielä enemmän, 

mistä tekijöistä muodostuu tarve erilaisille liiketoiminta- ja alihankkijasuhteille. 

Tätä kysymyksenasettelua voidaan lähteä purkamaan perusteoriaa Coasen ja 

Williamsonin transaktio- eli vaihdantakustannusten teorian pohjalta. Tämän edellä 

mainitun teorian peruskäsitteitä ovat markkinat ja hierarkiat (organisaatiot). 

Teorian mukaan liiketoimet pyritään organisoimaan siten, että 

liiketoimintakustannukset minimoituvat. Haluttu hyödyke joko suunnitellaan ja 

valmistetaan omassa organisaatiossa tai se ostetaan vaihtosuhteiden välityksellä 

erilaisilla tavaramarkkinoilla toimittavilta tarjoajilta. Hyvin pelkistetysti voidaan 

siis sanoa, että haluttu hyödyke valmistetaan itse tai ostetaan se markkinoilta. 

Myöhemmin on todettu, että hierarkiat ja markkinat eivät kuvaa kattavasti ja 
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riittävästi kaikkia liiketoimintasuhteiden organisoitumismuotoja (Ruohomäki et 

al. 2003). 

 

Edellä mainitun teorian mukaisten hierarkian ja markkinoiden väliin jää alue, 

jossa tilaaja-toimittaja suhteita on hyvin eriluonteisia ja suhteen sitoutumiselta 

eriasteisia. Tämä on täysin ymmärrettävää ja johtuu tilaajien ja toimittajien 

keskinäisiin suhteisiin ja toimitettaviin tuotteisiin/palveluihin kohdistuvista 

erilaisista motiiveista. Seuraavassa kuvassa sama on havainnollistettu 

yksityiskohtaisemmin. 

 

 

 

Kuva 1.  Verkostojen suhde markkinoihin ja hierarkiaan (Möller et al. 2004, s. 16) 

 

Liiketoiminnan toteutumisen (sen asemoitumisen edellä olevaan kuvaajaan) 

määrää puolestaan yritysten väliset tarpeet ja kriteerit. 

Alihankinnan muotoon vaikuttavia kriteereitä ovat (Virolainen, 1993): 1) 

päähankinnan toimiala, 2) alihankinnan toimiala, 3) alihankinnan luonne, 4) 

alihankinnan erikoistumisaste, 5) alihankinnan kesto, 6) toimituksen eräsuuruus ja 

7) eräsuuruus.  



 

 

9  
 
 
 

Yleisemmällä tasolla Vesalainen (Vesalainen 2002) jakaa yritysten välisiä 

suhteita käsittelevän kirjallisuuden pohjalta näkökulmat liiketoimintasuhteen 

asemoitumiseen vaikuttavista tekijöistä kolmeen ryhmään: 

1) Sosiaalipsykologiset tarkastelutavat, jossa vaikuttavat a) sosiaalisen 

vaihdannan teoria, b) sosiaalisen pääoman teoria, sekä c) oppimisen, 

erityisesti organisationaalisen oppimisen ja oppivan organisaation 

teoria 

2) Talousteoreettiset tarkastelutavat, jossa vaikuttavat a) 

resurssiriippuvuusteoria, b) transaktiokustannusteoria ja c) peliteoria 

3) Liikkeenjohdolliset tarkastelutavat, jossa vaikuttavat a) 

resurssipohjainen näkemys yrityksen strategiaan, b) interaktiivinen 

lähestymistapa sekä c) strategisten verkostojen näkökulma. 

 

Mikäli yllä mainittujen sosiaalipsykologisten, talousteoreettisten ja 

liikkeenjohdollisten tekijöiden pohjalta muodostuu lukematon määrä erilaisia 

liiketoimintasuhteita, niin muodostuuko niiden pohjalta kuitenkin selkeästi 

eroteltavia kategorioita erilaisten liiketoimintasuhteiden kesken? Kun 

tarkastellaan erilaisista motiiveista ja tarpeista muodostuvia erilaisia 

alihankintasuhteita, Sako (1992), luokittelee alihankkijasuhteet kahteen 

perustyyppiin, joista toisesta voidaan käyttää nimitystä alhaisen luottamuksen 

alihankintasuhde (Arm’s-lenght contractual relation) ja toisesta korkean 

sitoutumisen ja luottamuksen toimittajasuhde (Oblogational contractual relation). 

Ensimmäiselle on tyypillistä, että yritykset pyrkivät pitämään mahdollisimman 

suuren itsenäisyyden ja riippumattomuuden, toiselle suhdetyypille on puolestaan 

luonteenomaista pitkäaikaisten ja luottamuksellisten toimittajasuhteiden 

rakentaminen (Ruohomäki et al. 2003, s.14). 
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Toisenlaisen jaon tarjoaa Raatikainen väitöskirjassaan (Raatikainen, 1992): 

 -palvelualihankinta 

 -kapasiteettialihankinta 

 -standardialihankinta 

 -erikoisalihankinta 

 -komponenttialihankinta vrt. osatoimittaja 

 -järjestelmäalihankinta vrt. kokonaistoimittaja 

 

Yllä esitetty jaottelu ei kuitenkaan sellaisenaan vielä selitä, miten erilaisista 

tarpeista ja motiiveista syntyy em. jaottelu, eli mitkä kriteerit erottelevat eri 

alihankintasuhteen muodot toisistaan. Mikäli ajatellaan, että kahden yrityksen 

välinen liiketoiminta tietyssä liiketoimintaympäristössä on parhaiten hoidettavissa 

siihen sopivan ”organisaatiokoneen” avulla, voidaan tämä sama ulottaa kahden 

yrityksen väliseksi (Vesalainen 2002) 

 

a) rakenteeksi (organisationaaliset sidokset) ja 

b) liiketoiminnaksi (liiketoiminnalliset sidokset) 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty Vesalaisen 2002 tutkimuksessa omaksuma 

kaksiulotteinen viitekehys yritysten välisen suhteen arvioimiseen, jossa suhdetta 

arvioidaan yhtäältä organisationaalisen ja toisaalla liiketoiminnallisen 

sidonnaisuuden näkökulmasta (Vesalainen 2002). Myös Raatikaisen esittämä jako 

alihankkijasuhteista sopii ko. malliin. 
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Kuva 2. Yritystenvälisen suhteen kaksiulotteinen tarkastelu. (Vesalainen 2002, 

s41.) 

 

Tarkasteltaessa yllä olevaa kuvaa, voidaan kumppanuus tulkita yhdeksi monista 

alihankinta- tai tilaaja-toimittajasuhteen muodoista. Alihankintasuhteen eri 

osapuolien saneleman tarpeen mukaan he muodostavat keskenään suhteen, jossa 

yritysten harjoittama liiketoiminnan (liiketoiminnalliset sidokset) sekä 

organisaatioiden keskenään harjoittaman kanssakäymisen määrä 

(organisationaaliset sidokset) määrittelevät suhteen luonteen. Mielestäni yllä 

oleva kuva antaa hyvän peruskäsityksen siitä, minkä perustekijöiden mukaan 

erilaisia suhteita voidaan luokitella. Huomioitavaa on kuitenkin, ettei se ota 

kantaa syihin näiden perustekijöiden takana. Liiketoimintasuhdettaan kehittävän 

yrityksen tehtäväksi korostuukin löytää edellä esitetyn periaatteen pohjalta 

toimialallaan vaikuttavat tekijät ja arvioida niiden merkitystä omiin tavoitteisiinsa 

nähden.  
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2.1.2 Verkostoituminen ja kumppanuus 

 

Yllä sivuttiin transaktioteorian käsitteitä markkinat ja hierarkiat. Näiden kahden 

käsitteen väliin jää tärkeä verkostosuhteiden alue, jossa yritykset eivät osta täysin 

markkinaehtoisesti tarvitsemaansa tuotetta eivätkä toisaalla myöskään valmista 

sitä itse omassa organisaatiossa (Ruohomäki et al. 2003).  

 

Uutta tässä on se, että markkinatalouden sisään ja osittain sitä korvaamaan on 

muodostunut verkostotalous, jossa yritysten välisiä suhteita ei voi luonnehtia enää 

puhtaasti markkinaehtoisiksi, vaan verkostomaisiksi. Verkostomaisuus tarkoittaa 

yleisellä tasolla sitä, että yritysten väliset suhteet ovat tulleet pidempiaikaisiksi, 

läheisemmiksi ja syvällisemmiksi, kuin mitä puhdas markkinaehtoinen vaihdanta 

edellyttäisi. Kumppanuus - partnership - puolestaan sijoitetaan kahdenvälisenä 

suhteena markkinaehtoisen vaihdantasuhteen sekä saman omistuksen ja 

päätöksenteon alle sijoittuvan vertikaalisesti integroituneen yrityksen väliin 

(Kortekangas ja Spolander 2001, Vesalainen 2002). Kumppanuuden voidaan siis 

katsoa olevan verkostotalouden mukainen kahdenvälinen suhde. Kappaleessa 2.2 

tarkastellaan lähemmin verkostoitumisen ja kumppanuuden teoriaa.  

 

2.2 Kumppanuuden ja verkostoitumisen teoriaa 

 

Edellä yritettiin asemoida verkostoituminen ja kumppanuus yhtenä liiketoiminnan 

järjestäytymismuotona. Tässä kappaleessa tarkastellaan lähemmin kumppanuuden 

ja verkostoitumisen teoriaa ja taustoja, sekä sitä, mistä elementeistä kumppanuus 

näyttäisi muodostuvan. Verkostoitumisen taustat on hyvä käydä läpi ja ymmärtää 

verkostoitumiseen johtaneita mekanismeja, koska kumppanuus puolestaan (kuten 

aiemmin mainittiin) on teoriassa verkostotalouden kahdenvälinen suhde. Kuten 

usein, löytyy alan kirjallisuudesta ja asiantuntijoilta tästäkin aiheesta useita eri 

näkemyksiä. 
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2.2.1 Verkostoitumisen taustaa 

 

Taloudellisen toiminnan tehokkaiden muotojen tunnistaminen ja kehittäminen 

ovat olleet liiketoiminnan tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä taloustieteen 

klassikoista lähtien (Möller et al. 2004, s15).  

 

Keskustelu uusien joustavien tuotantomallien ja yritysverkostojen dynaamisesta 

merkityksestä juontaakin juurensa 1970-luvulle, jolloin tayloristis-fordistinen 

tuotantomalli laajemmassa merkityksessään joutui ongelmiin. Mallin ongelmien 

syyt olivat ainakin kahtaalla: Yhtäältä maailmantalouden kriisit alkoivat häiritä jo 

pysyväksi luultua vakaata kasvua. Toisaalta työprosessin kriisit johtivat etsimään 

uudenlaisia työn organisoitumismalleja. Suuriin yrityksiin, työn ositukseen ja 

massatuotantoon perustuvasta tuotantomallista alettiin etsiä syitä sekä yritysten 

että makrotalouden ongelmiin, minkä seurauksena huomio kiinnittyi entistä 

enemmän joustavan tuotannon organisointiin, pienryhmiin, pieniin yrityksiin ja 

erilaisiin yritysten välisiin yhteistyösuhteisiin (Ruuskanen 2003, s24).  

 

Liiketoiminnan ja kilpailun globalisoituminen, tuotteiden elinkaaren lyheneminen 

sekä viestintäteknologian mahdollistama nopea informaation välittäminen ja 

hyödyntäminen ovat vaikuttaneet voimakkaasti toimialojen rakenteeseen ja 

kilpailuun. Nämä muutokset, yhdessä teknologian kehittämisen kasvavien 

kustannusten ja loppuasiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden laaja-

alaistumisen kanssa (ydintuotteen, oheis-, huolto-, ylläpito- ja rahoituspalvelut) 

ovat pakottaneet yritykset keskittymään ydinkyvykkyyksiinsä, josta seurauksena 

on ollut yritysten arvotoimintojen laaja ulkoistaminen ja arvon tuottamisessa 

tarvittavien uusien palvelutuottajien synty, esimerkkeinä sopimusvalmistajat, 

järjestelmäintegraattorit. ja muut tämän kaltaiset toiminnot. Ydinosaamiseen 

keskittyminen johtaakin yritysyhteistyön kasvuun (Möller et al. 2004, s.17). 
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Joustavan tuotannon malli (Piore ja Sabel 1984) ja verkostoituminen ovatkin 

vastausta muuttuneen liiketoimintaympäristön haasteisiin. Liiketoimintansa 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi yritykset ovat mukana hyvinkin erilaisissa 

yhteistyöverkoissa ja vaikka joustavasta erikoistumisesta ja verkostoitumisesta 

puhutaan yleensä yhtenä kokonaisuutena, on löydettävissä monia erilaisia tapoja 

luokitella joustavan tuotannon verkostomalleja. Tunnetuimpia joustavan 

tuotannon malleja ovat 1) joustavan tuotannon alueet, jotka perustuvat yhteistyötä 

tekevien tai kilpailevien yritysten alueellisiin keskittymiin. 2) liiketoimintaryhmät, 

joiden malli on haettu japanilaisten suuryritysten strategisista yhteenliittymistä 

yhteisine rahoituslähteineen ja ristinomistuksineen, sekä 3) ydinyritykset, jotka 

organisoivat ympärilleen toimituksiin soveltuvia alihankkijoita ja osatoimittajia 

joustaviksi ja mukautuviksi verkostoiksi (Ruuskanen 2003, s. 31).  

 

Toinen teoreettisesti suosittu tapa on luokitella yritysverkot niiden rakenteen 

mukaan vertikaalisiin, horisontaalisiin ja moniulotteisiin verkkoihin. Vertikaaliset 

verkot ovat kaikkein tyypillisimpiä edustaen kysyntä-toimitus-arvoketjun 

puitteissa kehitettyjä toiminta- tai kanavaverkkoja. Vertikaaliset verkot yhdistävät 

samaan arvoketjuun oman osansa tekevät yritykset. Horisontaalisissa verkoissa 

kyse on yleensä voimavarojen yhdistämisellä haettavasta kilpailuedusta, 

kyvykkyydestä rakentaa kattavampia tarjoamia tai suurempaa kapasiteettia, joilla 

voi kilpailla isommista tilauksista. Horisontaaliset verkot yhdistävät siis 

arvoketjun tietyn vaiheen rinnakkaisia ja erilaisia toimijoita ja palveluita. 

(Niemelä 2002, s 19-20). Moniulotteiset verkot puolestaan sisältävät sekä 

vertikaalisia että horisontaalisia jäseniä (Möller et al. 2004, s. 32).  

 

Yhteistä näille malleille on, että niissä kyetään eri tavoin yhdistämään tuotannon 

nopea muunneltavuus ja erikoistumisen edut yritysten verkostoitumisella. Näissä 

verkostoissa pienten yritysten merkitys ja paikka vaihtelee. Tärkeää yritykselle 

onkin nähdä ja ymmärtää oma paikkansa rakenteilla tai olemassa olevassa 

verkostossa. 
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2.2.2 Erilaisia käsityksiä kumppanuudesta 

 

Toisaalta jos verkostoilla tarkoitetaan markkinoiden ja hierarkioiden väliin jääviä 

liiketoimintasuhteiden ilmenemismuotoja ja kumppanuudella puolestaan 

tarkoitetaan verkostotalouden kahdenkeskistä suhdetta, niin ovatko kaikki 

kahdenväliset liiketoimintasuhteet, jotka eivät ole markkinaehtoisia, tai 

vastaavasti vertikaalisesti integroituneita yrityssuhteita (=omassa omistuksessa) 

silloin kumppanuussuhteita? Ei varmasti aivan näinkään, mutta on selvää, että 

kumppanuus on tulkittavissa monella erilaisella tavalla. Ikään kuin näistä 

tulkintojen loputtomista mahdollisuuksista esimerkkinä, on kumppanuus käytössä 

käsitteenä puhuttaessa myös esimerkiksi organisaatioiden sisällä tapahtuvasta 

työntekijöiden ja yrityksen välisistä suhdemuodoista tai – ilmentymistä (Larraine 

et al. 2003, s.3-9).  

 

Niin kuin on todettu, ei yksidimensioinen jatkumo markkinoiden ja hierarkioiden 

välillä ole riittävän hienojakoinen erilaisten kumppanuuksien tarkastelemiseksi. 

Kirjallisuudesta löytyy hyvin paljon sanallisia esityksiä kumppanuuden 

määritelmäksi. Esimerkiksi Ellram esittää artikkelissaan (National Association of 

Purchasing Mangement, 1995) alihankinta kumppanuuden olevan ”asiakkaan ja 

toimittajan välinen sopimus, joka sisältää sitoutumista pidemmällä aikavälillä, 

sekä tiedon ja mahdollisten suhteen tuottamien riskien ja mahdollisuuksien 

jakamisen”. Määritelmästä löytyy yleisesti kumppanuuteen miellettäviä 

elementtejä kuten pitkäaikaisuus, riskien ja voittojen jakaminen sekä luottamus, 

mutta ei tarjoa vielä kovin analyyttista pohjaa tarkastella aihetta. 

 

Kuten aikaisemmin on todettu, on Vesalainen omaksunut kaksiulotteisen 

lähestymistavan tarkastella yritysten välisiä suhteita riippuen niiden välisistä 

organisationaalisista ja toisaalta liiketoiminnallisista sidoksista ja näiden pohjalta 
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luokitella suhteen ”kumppanuusasteen” (Vesalainen 2002, s. 38). 

Kumppanuusaste määriteltäisiin liiketoimintasuhteessa esiintyvien sidosten 

mukaan, jotka ovat hänen teorian mukaan jaettavissa seuraavasti. 

 

 

Kuva 3. Kumppanuuden analysoinnin teoreettinen viitekehys (Vesalainen 2002, s. 

42) 

 

Toisaalla esimerkiksi Ståhle ja Laento (2000) ovat kirjassaan määritelleet 

kumppanuudelle kolme peruselementtiä, joista kumppanuus ja sen onnistuminen 

muodostuvat. Nämä kolme peruselementtiä ovat: 

 

a) Tietopääoma, jolla tarkoitetaan 

i. Aineetonta varallisuutta kuten brändit, tekniset järjestelmät, 

asiakassuhteet ja aineettomat oikeudet 

ii. Organisaation osaaminen, eli yksilön kompetenssit ja 

organisaation suorituskyky 
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iii. Organisaation uudistumiskyky, eli muutosvoima, 

innovatiivisuus sekä strateginen kyvykkyys 

b) Lisäarvon tuottaminen, eli kumppanuudenkin tavoite on aina 

aineellisen tai aineettoman lisäarvon tuottaminen 

c) Luottamus, joka on kumppanuuden onnistumisen perusedellytys 

 

Tämä sama voidaan esittää seuraavanlaisena kuvaajana 

 

Kuva 4. Kumppanuuden lisäarvon ja riskien muodostuminen (Ståhle ja Laento 

2000, s. 80) 

 

Edellisten pohjalta voidaan heidän mukaansa määritellä kolme kumppanuuden 

mallia. 
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1) Operatiivinen kumppanuus: Mitä lähempänä kumppanuus on osto-

myynti-tapahtumaa, sitä operatiivisemmasta kumppanuudesta on 

kysymys. Yhteistyön osapuolien linkki on tällöin kohtalaisen heikko. 

2) Taktinen kumppanuus: Tavoite on oppia uutta, yhdistää kumppanusten 

prosesseja, poistaa päällekkäisyyksiä ja yhdistää toimintakulttuureja. 

3) Strateginen kumppanuus: Kumppanuussuhteet muodostuvat 

intensiivisiksi ja vaativat paljon luottamusta. Molemmat pyrkivät 

tietopääoman yhdistämiseen siten, että molemmat saavuttavat 

merkittävää strategista etua itselleen. 

 

Taulukko 2 Kumppanuuden luokittelu (Ståhle ja Laento 2000, s. 103) 

 

 

Voidaan tietenkin kysyä, että mikäli yrityssuhde on hyvin lähellä perinteistä osto-

myynti-tapahtumaa, kuten operatiivisessa kumppanuudessa edellä esitettiin, niin 

mikä siinä on kumppanuutta ja eikö kyse ole tällöin vain tavallisesta 

hankintasuhteesta. Toisaalta yritysten välinen suhde asemoituu siten kuin se 

kulloisenkin liiketoimintasuhteen hoitamiselle on järkevintä, eikä suhteen 

kehittäminen näin ollen voi olla itsetarkoitus, vaan yhdessä koetun tarpeen 

pohjalta nouseva välttämättömyys. Tässä tilanteessa sillä, miten kulloinenkin 

suhteen muoto nimetään, ei saa olla merkitystä, vaan kehitystyön kannalta 

oleellista on löytää ne tekijät, joista muutokset muodostuvat. Näitä suhteen 

muutokseen vaikuttavia tekijöitä erittelee mielestäni parhaiten Vesalaisen malli. 

Verrattaessa Ståhle ja Laennon (2000) tekemän kolmen kumppanuuden mallin 
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jaottelun perusteita, voidaan mielestäni niidenkin perusteet löytää Vesalaisen 

karkeasta mallista ja asemoida kumppanuussuhteet Vesalaisen kaavioon 

seuraavasti. 

Kuva 5. Kumppanuuden erilaiset tasot (Mukaelma Vesalainen 2002, Ståhle ja 

Laento 2000) 

 

2.2.3 Kumppanuuden perusedellytykset 

 

Edellä on tullut ilmi kumppanuuden ja verkostoitumisen ympärillä olevan hyvin 

paljon erilaisia näkemyksiä ja teorioita. Kuitenkin riippumatta siitä, kuka aihetta 

on kulloinkin käsitellyt, on löydettävissä tiettyjä perusasioita, jotka yhdistävät 

aiheesta kirjoitettua materiaalia ja jotka koetaan kumppanuuden 

perusedellytyksiksi. Näitä ovat, toisinaan eri yhteyksissä hieman eri käsitteillä 

määriteltyinä : 

1) Yritysten välinen luottamus 

2) Yritysten sosiaalinen pääoma 
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3) Yritysten välinen vaihdanta  

4) Yritysten väliset sidonnaisuudet 

5) Yritysten väliset prosessit 

 

Seuraavassa käydään näitä elementtejä tarkemmin läpi ja tarkastellaan niitä ensin 

teoriataustaa vasten. Tarkoituksena on tällä tavoin paremmin ymmärtää kutakin 

elementtiä ja löytää ne tekijät, jotka tekevät näistä osa-alueista tärkeitä ja 

merkityksellisiä yrityksen ja sen liiketoimintasuhteiden tarkastelulle ja 

kehittämiselle. Lisäksi aina on muistettava, että kaiken kehitystyön 

perusedellytyksenä täytyy liiketoiminnassa pitää myös jonkinlaista lisäarvon 

syntymistä. Tätä aihetta on erikseen käsitelty kappaleessa 2.2.4. 

 

2.2.3.1 Luottamus liiketoiminnassa 

 

On täysin itsestään selvää, että jonkin tasoista ja johonkin perustuvaa luottamusta 

tarvitaan aina liiketoimintasuhteissa. Yhtä järkeenkäypää on, että 

liiketoimintasuhdetta syvennettäessä myös luottamuksen tason täytyy nousta.  

 

Lähdettäessä etsimään keinoja luottamussuhteen parantamiseen täytyy ensin 

tiedostaa, mihin luottamus tämän päivän liiketoiminnassa perustuu. Sakon (1992) 

mukaan voidaan erottaa kolmenlaista luottamusta: 

 

1) Luottamus sopimukseen (contractual trust) 

2) Luottamus kompetenssiin eli osaamiseen (competence trust) 

3) Luottamus hyvään tahtoon (goodwill trust) 
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Samoilla linjoilla erityyppisten luottamusten jaon suhteen ovat Lewicki ja Bunker 

(1992), jotka märittelevät myös kolme erilaista luottamusperustetta 

liiketoimintasuhteissa (Vesalainen 2002, s. 47). 

 

1) Pelotusvaikutukseen perustuva luottamus, jossa opportunistista 

käyttäytymistä estää ainoastaan oman maineen menettämisen pelko 

laajemmassa verkossa 

2) Kokemusperusteinen luottamus perustuu ajan mittaa kerätystä 

kokemuksesta toisen käyttäytymisestä ja näin kasvaneesta 

luottamuksesta 

3) Tunnistamiseen ja myötätuntoon perustuva luottamus, jolloin 

osapuolten välillä valitsee tunneyhteys 

 

Näitä kahta lähestymistapaa vertailtaessa keskenään, on löydettävissä selviä 

yhteneväisyyksiä. On myös mainittava, etteivät edellä olevissa esimerkeissä 

olevat vaihtoehdot ole keskenään poissulkevia. Lisäksi mietittäessä yritysten 

välistä luottamusta täytyy huomioida ne elementit, joiden mukaan me toisen 

luotettavuutta tulkitsemme tiedostaen tai tiedostamatta: 

 

1) Yhteinen arvomaailma 

2) Rehellisyys 

3) Kompetenssit (tekniset ja sosiaaliset) 

4) Johdonmukaisuus 

5) Lojaalisuus 

6) Avoimuus 

 

(mukaelma Schindler ja Thomas 1993) 
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On muistettava, että luottamus kohdistuu samanaikaisesti moneen asiaan. 

Luottamuksen kohteena voi olla hanke, projekti, laaduntuottokyky tai laajemmin 

tarkasteltuna esimerkiksi toisen kasvu-, tai riskinottokyky. Tässä tarkastelussa 

käsitellään yritysten välistä suhdetta ja niin myös tässä yksinkertaistetaan 

luottamuksen kohde käsittämään yritysten välistä suhdetta, yhtenä 

kokonaisuutena, niin, että eri asioihin kohdistuvaa luottamusta ei lähdetä 

erittelemään ja yksilöidysti tarkastelemaan. 

 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että nimenomaan yritystasolla luottamusta herättävä 

toiminta tarkoittaa usein sopimusten ja sitoutumisten pitämistä, korkeaa 

ammatillista osaamista, sosiaalisten normien tai lainsäädännön noudattamista, eli 

yksinkertaisesti hyvän liiketoimintatavan noudattamista. Nämä ovat asioita, joita 

suomalaisessa yhteiskunnassa pidetään pääsääntöisesti jo valmiiksi arvossaan ja 

ovat useimmiten kunnossa.  

 

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä selittämään yritysten välille syntyviä hyvään 

tahtoon tai tunnistamiseen ja myötätuntoon perustuvia luottamussuhteita, joissa 

kyse on jostakin muusta kuin rationaaliseen tietoon tai kokemukseen perustuvasta 

luottamuksesta toisen käyttäytymisestä.  Tämän kaltaiset luottamussuhteet eivät 

siis sellaisenaan sovi taloustieteen käsitteeseen täydellisistä markkinoista, joilla 

tarkoitetaan teoriaa tehokkaasta taloudellisen toiminnan areenasta, jossa 

informaatio välittyy toimijoiden välillä kitkatta. Taloudellisessa vaihdannassa 

olisi siis kyse itsenäisten taloudellisten toimijoiden rationaalisista 

(johdonmukaisista) valinnoista, joilla he maksimoivat omat hyötynsä (jollakin 

aikavälillä) (Ruuskanen 2002, s. 47). Täytyykin siis muistaa taloussosiologian 

perusajatusta siitä, että taloudellinen toiminta ei tapahdu irrallaan muusta 

yhteiskunnasta, vaan sosiaalinen ja taloudellinen aspekti kietoutuvat kiinteästi 

toisiinsa (Ruuskanen 2002, s 47). Näin ollen ihmisten, yhteisöjen ja verkostojen 
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mukanaan kantama sosiaalinen pääoma (aihe jota käsitellään tarkemmin 

seuraavassa luvussa), eli hyvin yksinkertaistettuna kyky toimia yhdessä (Niemelä 

2002, s. 84), nousee merkittäväksi tekijäksi liiketoimintasuhteen 

muodostumisessa. Voidaan sanoa, että yritysten väliset suhteet ”lepäävät” 

henkilöiden välisten suhteiden päällä (Vesalainen 2002, s.153; Blomqvist 2002, 

s164-167). Kollektiivinen luottamus syntyy organisaatiossa mielipidejohtajan, tai 

muun arvostetun henkilön, joka omaa kokemuksia vastapuolesta, vaikutuksesta. 

Avainasemassa yritysten välisessä luottamuksen kehittämisessä onkin yrityksen 

lisäksi henkilön oma sosiaalinen kompetenssi. Tämä ei ole mikään uusi tieto, 

mutta se miten asia on huomioitu käytännön tasolla asiakasvastuuhenkilöiden 

valinnassa, mahdollisessa koulutuksessa ja yrityksen oman arvomaailman 

tiedottamisessa, on näkökulma, jota ei välttämättä ole osattu riittävästi painottaa ja 

huomioida. 

 

Yrityksen lähtiessä arvioimaan luottamuksen kehittämistä liiketoimintasuhteessa 

sen tulee katsoa tarkemmin ja määritellä omat suhtautumisensa seuraavaan 

kolmeen kohtaan: 

  

a) Mihin haluamme, että luottamus perustuu, sopimuksiin ja 

niiden tuomaan turvaan, riittävään yhteistyön tuomaan 

tuntemukseen toisesta vai joihinkin muihin vaikuttaviin 

tekijöihin 

i. Kuinka kauan olemme tunteneet asiakkaan 

ii. Nykyinen sopimuspohja 

iii. Ulkopuoliset signaalit yrityksestä 

iv. Haluammeko tarkistaa yritysfaktat 
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b) Mikä on oma arvomaailmamme ja millä ulottuvuuksilla me 

arvioimme toisen luotettavuutta. Kohtaavatko yritysten arvot? 

i. Yleinen liiketoimintamoraali 

ii. Koetaanko tuottamamme palvelut ja periaatteet 

tärkeiksi 

 

c) Oman yrityksemme henkilöstön sosiaalinen osaaminen 

(poislukien substanssitietämys), organisaation rakentaminen, 

koulutus, viestintä 

i. Suhdetoimintakoulutus yrityksessä 

ii. Avainasiakashenkilöiden valintakriteerit 

 

Luottamus ei ole luonteeltaan rationaalinen asia, vaan se muistuttaa lähinnä 

tunnetta. Erilaisten luottamusten kautta yritysten välisiin suhteisiin muodostuu 

itseään vahvistava suoja, joka johtaa siihen, että suhteen ylläpitämiseksi ja 

osapuolten intressien turvaamiseksi tarvitaan yhä vähemmän sopimuksellisia 

keinoja. Tämä taas tarkoittaa sosiaalisen pääomaan liittyvien resurssien 

saatavuushyötyjen lisäksi myös liiketoiminnan vaihtokustannusten alenemista 

monin tavoin (Vesalainen 2002). 

 

2.2.3.2 Sosiaalinen pääoma 

 

Edellisessä kappaleessa luottamuksen kehittämisessä yhtenä merkittävänä tekijänä 

esitettiin yksilöiden sosiaalisia kykyjä. Siinä asianyhteydessä sosiaalinen pääoma 

esitettiin ihmisten kykynä toimia keskenään. Vaikkakin juuri tämä puoli 

sosiaalisesta pääomasta tai sosiaalisesta osaamisesta on tärkeässä osassa 

liiketoimintasuhteen syventämisessä, on yrityksen ja siinä toimivien yksilöiden 
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sosiaalinen pääoma muullakin tavoin merkittävä tekijä tässä prosessissa. Kuten 

erilaisia kumppanuusteorioita käsiteltäessä tuli esiin, nostaa Ståhle ja Laento 

(2000) kirjassaan Strateginen kumppanuus, tietopääoman (tarkemmin 

tarkasteltuna voidaan sanoa myös aineeton pääoma) yhdeksi kolmesta 

kumppanuuden peruselemetistä, joiden kautta kumppanuutta heidän mukaansa 

mitataan. Sama on havaittavissa myös muissa aihetta käsittelevissä teoksissa. 

 

Yleisellä tasolla sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan paljon laajempia yksilöön, 

yritykseen sekä nykyään myös verkostoihin sitoutuneita sosiaalisia kykyjä ja 

taitoja kuin yleensä ymmärretään. Sosiaalisen pääoman käsitteen yleistyminen on 

yhteydessä varsinkin viime vuosikymmeninä esiin nousseihin sosiaalisen 

pääoman käsitteisiin kuten inhimillinen-, kulttuurillinen- ja osaamispääoma. 

Kiinnostuksen lisääntyminen näitä käsitteitä kohtaan selittynee ainakin osiltaan 

sosiaalisen pääoman käsitteen näennäisellä helppotajuisuudella. Kun yksilöiden, 

yritysten ja organisaatioiden taloudellisen aseman tai toimintakyvyn eroja ei voida 

enää selittää perinteisen taloustieteen näkökulmien (fyysisen pääoman ja työn) 

avulla, on helppo ymmärtää niiden takana olevan aineettomia ja sosiaalisia 

tekijöitä. Tässä yhteydessä puhutaankin yleisesti myös aineettomasta pääomasta.  

 

Aineettoman pääoman muodostumisesta (osa-alueista) on esitetty useita eri 

näkemyksiä. Erilaiset jaottelut ovat aina varmasti riippuvaisia kulloisenkin 

tarkastelijan ja käyttötarkoituksen aiheuttamista painotuksista katsontakannassa. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella niitä puolia aineettomasta pääomasta, 

joilla voidaan vaikuttaa selkeimmin yrityksen liiketoimintasuhteeseen ja sen 

valmiuteen tarjota aineettoman pääoman elementtejä liiketoimintasuhteen toiselle 

osapuolelle. Näin ollen olisi vielä toivottavaa, että nämä elementit olisivat 

jotenkin mitattavissa. Toisaalta juuri sosiaalisen pääoman jaottelu niihin 

elementteihin, jotka vaikuttavat nimenomaan liiketoimintasuhteeseen, saattaa olla 

vaikeaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty yksi hyvin selkeä aineettoman 

pääoman osa-alueiden jaottelu.  
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Taulukko 3. Aineettoman pääoman osa-alueet (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s.26) 

 

 

Kun yllä olevaan kuvaan lisätään vielä inhimillisen pääoman alle myös henkilön 

omat henkilösuhdetaidot sekä hänen mahdollisesti omistamansa henkilösuhteet, 

on esitetty jako mielestäni varsin hyvä kuvaus erilaisista aineettomista pääoman 

muodoista. 

 

Tässä tutkimuksessa ei mennä syvällisemmin tarkastelemaan verkostoitumista ja 

liiketoimintasuhteita Vesalaisen (2002) esittämästä sosiaalipsykologisesta 

näkökulmasta, joka on, kuten aikaisemmin todettu, Vesalaisen yksi kolmesta 

näkökulmasta, joista liiketoimintasuhteita voidaan tarkastella. 

Sosiaalipsykologian teorian pohjalta on hänen mukaan tunnistettavissa kolme 

teoreettista näkökantaa: 

 

1) sosiaalisen vaihdannan teoria 

2) sosiaalisen pääoman teoria 

3) organisationaalisen oppimisen ja oppivan organisaation teoria 
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Kuten todettiin, keskitytään tässä tarkastelemaan sosiaalisen pääoman teoriaa, 

vaikkakin on huomioitava että siihen liittyy myös kaksi muuta yllä esitettyä 

näkökantaa.  

 

Aineettoman pääoman hallinta ja johtaminen ovat nousseet yhä tärkeämpään 

asemaan organisaation suorituskyvyn parantamisessa. 

 

 

Kuva 6. Aineettoman pääoman johtaminen osana organisaation johtamista 

(Lönnqvist ja Mettänen, s. 28) 

 

Tämä edellä olevan kuvioin merkitys korostuu etenkin tietointensiivisissä 

asiantuntijaorganisaatioissa. Kun katsotaan aikaisemmin esitettyä kuvaa 

aineettoman pääoman osa-alueista, nousee hyvin selkeästi esille näiden merkitys 

juuri asiantuntijaorganisaation kyvykkyydelle. On hyvin selvää, että inhimillisenä 

pääomana työtekijöiden ammatillinen osaaminen, kyky soveltaa ja omaksua uutta 

tietoa ja ihmissuhdetaidot ovat elintärkeitä yritykselle, joka myy juuri tuota 
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osaamista eteenpäin. Suhdepääoma puolestaan saattaa näkyä asiakkaan 

tuntemisen ja sitä kautta paremman ja tarkemman palvelun tarjontana tai vaikkapa 

hyvinä suhteina tiedeyhteiskuntaan, joka puolestaan saattaa parantaa yrityksen 

pääsyä kiinni uuteen teknologiaan. Suhdepääomaa ovat myös imago ja arvot, 

jotka ovat elintärkeitä asiantuntijaorganisaatiolle. Rakennepääoma muodostuu 

niistä organisaation omistamista aineettomista tekijöistä, jotka mahdollistavat 

tehokkaan inhimillisten ja suhdepääoman käytön. Työprosessin tehokkuuden 

selvittäminen ei välttämättä ole edes kovin tärkeä asia asiantuntijaorganisaatiossa. 

Sen sijaan henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, osaamis- ja 

yhteistyöverkostojen luominen sekä tehokas tiedonkulku ovat niitä tekijöitä, 

joiden merkitys korostuu tietointensiivisessä työssä. 

 

Kun kerran on ilmeistä, että sosiaalinen pääoma (aineeton pääoma) koetaan 

erittäin merkittäväksi tekijäksi sekä liiketoimintasuhteen, että 

asiantuntijaorganisaation toiminnan kehittämisen kannalta, mitkä ovat keinot 

mitata sitä? Aineettoman pääoman merkityksen ymmärtäminen näkyy parhaiten 

juuri erilaisten aineellisia ja aineettomia pääomia yhdistelevien mittaristomallien 

kehittämisenä. Näistä tunnetuin on Kaplanin ja Nortonin lanseeraama Balanced 

Scorecard. Balance scorecardissa käytetään mittareita tarkastelemaan yritystä 

neljästä eri näkökulmasta: 

 

1) Taloudellinen 

2) Asiakas 

3) Prosessi 

4) Oppiminen ja kehittyminen 

 

Karkeasti sanottuna tarkoituksena on siis nähdä yritys laajemmin kuin vain 

perinteisten taloudellisten lukujen valossa. Eri tarkastelunäkökulmia voidaan toki 
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vaihdella yrityksen toimialueen ja luonteen mukaan, jotta saavutetaan paremmin 

yrityksen tarpeita vastaava mittaristo. Toisaalta huomioitavaa on myös se, että 

tämä, niin kuin kaikki muutkin mittaristomallit, ovat juuri niin hyviä ja 

informatiivisia kuin sen sisältämiksi valitut mittarit. Erilaisista mittaristomalleista 

hyvänä esimerkkinä tässä työssä voidaan käyttää Sveibyn kehittämää Intangible 

Assets Monitor- mallia, joka perustuu kolmen osa-alueen mittaamiseen: 

 

1) Työntekijöiden pätevyys 

2) Ulkoinen rakenne 

3) Sisäinen rakenne 

 

Tässä mittaristomallissa on huomattavaa se, että se on suunnattu nimenomaan 

asiantuntijaorganisaation tarpeisiin ja se, että se noudattelee periaatteiltaan jo 

aikaisemmin esitettyä mallia aineettoman pääoman osa-alueiden jakamisesta 

inhimilliseen, suhde- ja rakennepääomaan. Niinpä se antaa mielestäni hyvän 

viitekehyksen miettiä mahdollisia mittauskohteita ajatellen tämän työn tarkoitusta.  

 

a) Inhimillinen pääoma 

i. Koulutusmenot vuodessa/työtekijä 

ii. Koulutusmenot/palkat 

iii. Koulutuspäivät 

iv. Jatko-opintoviikkojen määrä 

v. Yrityksen sisäiset tai ulkoiset julkaisut 

vi. Työntekijöiden keskimääräinen koulutus 

 

 



 

 

30  
 
 

b) Suhdepääoma 

i. Pitkäaikaisten asiakkaiden osuus asiakaskunnasta 

ii. Oppilaitoksissa pidetyt tilaisuudet/vuosi 

iii. Asiakkaille pidetyt tilaisuudet (tietotilaisuudet) 

iv. Osallistuminen oman alan seminaareihin tai tapahtumiin 

v. Asiakaslähtöinen palaute 

vi. Ulkopuoliset pyynnöt seminaareihin/vuosi 

 

c) Rakennepääoma 

i. Investoinnit teknisiin laitteisiin 

ii. Investoinnit henkilökohtaisiin laitteisiin/työntekijä 

iii. Investoinnit tekniseen T&K työhön 

 

2.2.3.3 Vaihdanta 

 

Vaihdanta yritysten välillä on kuitenkin se, mistä liiketoimintasuhteessa on 

loppujen lopuksi kyse. Tutkittavana olevan liiketoimintasuhteen vaihdannan ja 

siihen liittyvien lisäarvopalveluiden ymmärtäminen on tärkeää kehitystyön 

kannalta. Vesalaisen (2002) esittää, että yritysten vaihdantaa voidaan arvioida 

kahden näkökulman kautta. Ensimmäinen on se, miten laaja toimittajan 

valmistama fyysinen suorite on suhteessa asiakkaan lopputuotteeseen. 

Asiantuntijaorganisaation palveluiden kohdalla tämä voitanee varmaan ymmärtää 

myös siten, että kuinka merkittävä osa tuotetulla palvelulla on asiakkaan 

prosesseissa. Lisäksi voidaan hänen mukaansa tarkastella myös sitä, mitä muita 

palvelutoimintoja toimittaja ottaa asiakkaansa puolesta hoidettavakseen. 

Vesalaisen tapa tarkastella yritysten välistä vaihdantaa tähtää hänen kehittämään 

kumppanuuden mittaamiseen tarkoitetun viitekehyksen tarpeisiin. Vaihdannan 
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jaottelu on selkeä ja antaa hyvän pohjan miettiä, mistä yritysten välinen 

vaihdantaa muodostuu ja miten sitä voisi mahdollisesti laajentaa.  

 

Yrityksen miettiessä liiketoimintasuhteessaan tapahtuvaa vaihdantaa on kuitenkin 

hyvä tarkastella sen nykytilaa hieman tarkemmin kuin pelkästään määrittelemällä 

ne tuotteet ja palvelut, joista se muodostuu. Tärkeää on tietää myös tarkastelun 

alla olevan liiketoimintasuhteen kaupallinen prosessi ja lisäksi suhteen 

synnyttämän vaihdannan merkitys omalle yritykselle. Sisäisen laskentatoimen 

tuottamasta informaatiosta saadaan suurin osa tarvittavasta tiedosta 

asiakaskohtaisen tilanteen selvittämiseksi. Tässä yhteydessä ei vielä lähdetä 

tarkastelemaan reaaliprosesseja tarkemmin. Näitä yritysten välisten prosessien 

merkitystä liiketoimintasuhteen kehittämiselle tarkastellaan erikseen seuraavassa 

kappaleessa. Vaihdantaa tarkastellessa on oleellista löytää ne vaihdannan 

kohteena olevat tuotteet ja palvelut ja niiden kehitysmahdollisuudet ja lisäksi 

tietää kaupallisen prosessin lukuja näiden tuotteiden ja palveluiden takana. 

Toisaalta kaupallisen prosessin tarkastelussa ei vielä lähdetä etsimään mahdollisia 

kumppanuuden kannattavuustekijöitä, vaan tarjotaan tätäkin tarkastelua varten 

käsitys vaihdannan kaupallisen prosessin nykytilasta. Vaihdannan osalta yrityksen 

tulisikin selvittää itselleen mahdollisimman tarkasti seuraavat asiat ja miettiä jo 

mahdollista tahtotilaa sekä kehitysmahdollisuuksia: 

 

a) Fyysinen suorite 

i. Mitkä ovat meidän asiakkaalle toimittamat tuotteet 

ii. Mikä on tuottamamme palvelun rooli asiakkaan prosesseissa 

iii. Kuinka merkittävä tuottamamme palvelu on asiakkaalle 

 

b) Lisäarvopalvelut 

i. Mitä lisäarvopalveluita tarjoamme tällä hetkellä 
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ii. Onko mahdollista tarjota lisää ko. palveluita 

iii. Onko kaikki tarjoamamme palvelut määritelty 

 

c) Kaupallinen prosessi 

i. Asiakkaan merkitys (kaupallinen) organisaatiollemme 

1. Osuus liikevaihdosta 

2. Asiakaskanta ABC-analyysi 

ii. Asiakaskohtainen kannattavuus 

1. Asiakaskohtainen katetuottolaskenta 

 

iii. Asiakkaan laskutuksen kustannusrakenne 

1. Erilaiset tunnit, laitteet tarvikkeet, lisäarvopalvelut 

hinnoittelu ja kannattavuus 

 

2.2.3.4 Yritysten väliset prosessit 

 

Yhtenä merkittävänä syynä verkostoitumiseen ja kumppanuuden kaltaisiin 

liiketoimintasuhteisiin on jo aikaisemmin todettu yritysten keskittyminen niiden 

omaan ydinosaamiseen. Keskitytään siihen mitä osataan, eli ydinprosesseihin ja 

ulkoistetaan tai hankitaan tukitoimintoja oman organisaation ulkopuolelta. Tällä 

saavutetaan joustavuutta liiketoiminnassa, joka ei ehkä muilla keinoin olisi 

saatavissa. Toisaalta samaan aikaan asiakkaalle on aivan yhdentekevää, mikä on 

työnjako yrityksen sisällä ja sen alihankkijoiden välillä. Funktionaalinen eli 

toimintoihin perustuva työnjako yrityksen sisällä ja sen alihankkijoiden välillä 

johtaa usein käytännön päällekkäisyyteen, huonoon laatuun ja sitoutuneeseen 

pääoman. Yhtenä keinona näihin ongelmiin on noussut prosessilähtöinen 
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johtaminen, jossa ohjauksen lähtökohtana ovat toimintoja ja tarvittaessa yritysten 

rajapintoja läpileikkaavat ydinprosessit. 

 

Kuva 7.  Yritystoiminnan perusprosessit(Hannus 1993 s. 31) 

 

Yllä oleva kuva esittää hyvin prosessilähtöisen ajattelun perusidean. 

Liiketoimintaprosessi on toisiinsa liittyvien toimintojen ja tehtävien muodostama 

kokonaisuus, joka alkaa asiakkaan (sisäinen tai ulkoinen) tarpeesta. Näille 

liiketoimintaprosesseille on ominaista, että (Hannus 1993, s. 41), 

 

1) Prosesseilla on aina asiakas, joka saa määritellyn 

lopputuotoksen. Asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen. 

2) Prosessit ylittävät organisatoriset rajat ja ovat yleensä 

riippumattomia organisaatiorakenteista. 

3) Prosessien suorituskykyä tulee arvioida aina asiakkaan 

näkökulmasta. 
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Tässä työssä ei mennä syvälle prosessijohtamisen ja sen eri koulukuntien (TQM, 

TBM, tai lean management) periaatteisiin, vaan pyritään katselemaan 

asiantuntijaorganisaation asemaa tässä ajattelumallissa. Edellä esitetty kuva on 

esimerkki periteisestä tuotantoteollisuus-lähtöisestä ajattelumallista ja sen 

YDINprosesseista. Se ei sinällään kuvaa juuri asiantuntijaorganisaation 

sijoittumista prosessikaavioihin kovinkaan hyvin. Huomioitavia ja tarkasteltavia 

asioita lähdettäessä sijoittamaan asiantuntijaorganisaation ja sen asiakkaiden 

välisiä prosesseja ovat: 

 

1) Asiantuntijaorganisaatiot harvoin hoitavat yritysten ydinprosesseja, 

pikemminkin voitanee sanoa niiden hoitavan päinvastoin juuri 

ulkoistettuja tai hankittavia tukitoimintoja, tai osia ydin- tai 

tukiprosesseista 

2) Asiantuntijaorganisaatioiden hoitamat toiminnot ovat kuitenkin usein 

ratkaisevan tärkeitä asiakkaan prosesseissa (vrt. taloushallinnon ja 

kirjanpitopalvelut, ICT-toiminnot, asianajajapalvelut, tai 

ympäristökonsultointi) 

3) Tarjottujen palveluiden asiakkuus on usein asiakasyrityksen sisäistä 

asiakkuutta 

4) Lopputuotoksen laatu ja tehokkuus on hyvin usein riippuvainen 

toimittajan ja asiakkaan tiedonvaihdon tehokkuudesta 

5) Asiakkaan tekninen osaaminen ko. palveluun liittyen saattaa olla 

riittämätön sen tehokkaaseen kehittämiseen ja näin ollen riittämätön 

rakentamaan tarvittavia kehitysprosesseja 

 

Avainasemaan nouseekin tietämys siitä, mitkä ovat asiakkaan prosessit sen 

toiminnon tai osakokonaisuuden ympärillä, joita asiantuntijaorganisaatio tarjoaa. 

Lisäksi tulisi tarkastella erityisesti niitä oman yrityksen tukiprosesseja, jotka 

koskettavat asiakasta esimerkiksi taloushallinnon puolella laskutus tai prosessit 
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alihankintaan liittyen. Oleellinen ero on pyrkimys pitkäjänteisempään 

yhteistyöhön, joka puolestaan vaatii siirtymistä toimintojen tarkastelemisesta 

näkemään prosessit laajemmin. Karkeasti on kyse seuraavan kuvan kaltaisesta 

tilanteesta eli toimittajan vastuusta asiakkaan prosesseissa (Suunnittelusanomat 

03/2004). 

 

Kuva 8. Asiakkaan ja toimittajan työnjako yhteisessä arvoketjussa (Vesalainen 

2004, s153) 

 

2.2.3.5 Yritysten välinen rakenteellinen sidonnaisuus 

 

Alihankintasuhteita tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin suora korrelaatio 

liiketoimintasuhteessa olevien yritysten ”suhdekohtaisten” investointien ja 

muiden yleisesti pitkäaikaisiin suhteisiin ja kumppanuuksiin assosioitavien 

suhteiden ominaisuuksien (suhteen pitkäikäisyys, molemminpuolinen luottamus 

jne.) välillä. Suhdekohtaisilla investoinneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

liiketoimintasuhteeseen tehtyjä investointeja, joita on vaikea siirtää toiseen 

suhteeseen. Tämänkaltaisia investointeja ovat esimerkiksi asiakkaan aineettomat 

investoinnit omaan henkilöstöön toimittajan järjestelmien opetuksessa, tai 

vastaavasti vaikkapa toimittajan tekemät investoinnit järjestelmiinsä niiden 



 

 

36  
 
 
sovittamiseksi yhtenäisiksi asiakkaan järjestelmien kanssa. Tältä pohjalta tässä 

tutkimuksessa luotiin portfolio-matriisi alihankintasuhteiden luokista. 

 

 

 

Kuva 9. Alihankintasuhteiden luokittelu (Sloan Management Review / Bensau, 

1999, s. 36) 

 

Tutkimuksessa syntyneestä jaottelussa esiintyvässä ”strateginen kumppanuus” – 

suhteissa huomattavien suhdekohtaisten investointien lisäksi todettiin, että 

esimerkiksi informaation vaihto tapahtui raporttien ja yhdessä standardisoitujen 

toiminnanohjaus menetelmien tukemana. Myös yhteensopivien ICT-tekniikoiden 

käyttö esimerkiksi ostotoimintojen ja laadunohjauksen alueilla oli laajaa (Bansau, 

Sloan Management Review, 1999). 

 

Oman merkityksensä liiketoimintasuhteen kehittämiseen tarjoavat juuri yritysten 

väliset rakenteelliset linkit. Nämä linkit voidaan jakaa kolmeen peruselementtiin, 

jotka yhdessä, tai erikseen luovat yritysten välille rakenteellisia sidonnaisuuksia. 

 

1) rajapintarakenteet 

2) yhteiset ja integroidut järjestelmät 
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3) yhteiset ja integroidut prosessit 

 

Varsinkin yritysten prosessisuuntaisen organisoitumisen tuloksena on usein 

jonkin asteista rakenteellista integroitumista. Tätä prosessiajatuslähtöistä kehitystä 

on pyritty tarkastelemaan tarkemmin edellisessä kappaleessa, eikä siihen mennä 

enää tässä yhteydessä enempää. Tosin, koska eri elementit ovat myös toisiaan 

täydentäviä, ei niitä voi käsitellä täysin toisistaan irrallisina. 

 

Rajapintarakenteilla tarkoitetaan yritysten välille synnytettyjä toimintarutiineita 

ja käytäntöjä, jotka muuttuvat rakenteellisiksi elementeiksi. Tällaisia ovat 

esimerkiksi erilaiset kehitystiimit, vastuuhenkilöparit, tuotannon viikkopalaverit, 

työntekijöiden koulutuspäivät asiakkaan palvelussa tai muut vastaavat 

toimintamallit, joissa yritysten henkilöt ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

keskenään. Mitä rakentuneemmat ja moninaisemmat nämä rajapinnan rakenteet 

ovat, sitä enemmän yritykset ovat sitä kautta sidoksissa toisiinsa (Vesalainen 

2002, s. 43).  

 

Kyse on siis yhteisestä näkemyksestä työn organisoimiseksi palvelemaan 

mahdollisimman tehokkaasti juuri tämän liiketoimintasuhteen tarpeita. Tässä työn 

organisoitumisen tehokkuudessa täytyy tietenkin ottaa huomioon sen operatiiviset 

ja strategiset puolet, eikä jättää tarkastelua koskemaan vain projektitoimivuuden 

etuja. Näitä rajapintarakenteita tukemaan ja jopa mahdollistamaan puolestaan 

tarvitaan sekä luottamusta, että sosiaalista pääomaa, joita käsiteltiin aiemmissa 

kappaleissa. Toisaalta erilaiset määritellyt rajapintarakenteet saattavat toimia 

luottamusta tukevana tai sitä luovana elementtinä.  

 

Yritysten välisillä yhteisillä järjestelmillä tarkoitetaan puolestaan erilaisia yhteisiä 

tieto-, tuotannonohjaus-, ja esimerkiksi laatujärjestelmiä. Lisäksi yrityksillä voi 

olla samanlaisia suorituskyvyn arviointimenetelmiä tai vaikkapa laatu-/ 
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toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvia asiakkaan suorittamia auditointeja, jotta 

yrityksen olisivat samankaltaisen ohjauksen piirissä (Vesalainen 2002, s44). 

 

Kuten molemmista edellä esitetyistä rakenteellisten linkkien osa-alueista näkyy, 

ovat ne läheisesti liitoksissa myös edellisessä kappaleessa käsiteltyihin 

prosessiajattelun periaatteisiin. Yritysten välisistä prosessien yhdistämisistä tai 

limittämisestä nousee jo itsessään myös tarve esimerkiksi organisaatioiden 

kommunikointimenetelmien ja tapaamisrutiinien määrittelyyn sekä esimerkiksi 

prosessien seurantajärjestelmien yhdenmukaistamiseen. Toisaalta näitä kahta 

elementtiä tulisi myös tarkastella itsenäisinä osina ja määritellä niissä esiintyviä 

mahdollisia kehityskohteita. Seuraavassa on esimerkkejä näiden kahden osa-

alueen sisältämistä mahdollisuuksista: 

 

a) Rajapintarakenteet 

i. Ylemmän- ja teknisenjohdon tapaamisrutiinit 

ii. Toimittajan rooli teknisessä kehitysorganisaatiossa 

iii. Tilaus-toimitus prosessin koordinointi 

iv. Työntekijä-tason yhteistyö 

 

b) Järjestelmä integraatio 

i. Tilaus-toimitus prosessin hoitaminen (itseohjautuva�erillinen 

tilaus) 

ii. Sähköinen tiedonsiirto 

1. Tilausmenettely 

2. Resurssienhallinta 

3. Raportointi 
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4. Arkistointi 

5. Tiedonkeruu asiakkaalta 

iii. Kustannusseurantajärjestelmät (mahdollisesti nk. open-books-

periaatteen toteuttaminen) 

iv. Yhteistoiminnan tavoite- ja seurantajärjestelmät 

v. Laadun-/toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Kuten jo aikaisemmin on sanottu, tulee osa näistä huomioitavaksi mietittäessä 

yritysten prosessien kehitystä. Osa saattaa puolestaan tulla hyvinkin esille 

arvioitaessa erilaisia kustannushyötyjen tai tehokkuuden jakamiskeinoja. 

Kuitenkin on aina muistettava, että yritysten välille rakennettava integraatio lisää 

puolestaan helposti byrokratiaa ja jäykkyyttä – asioita joita verkostoitumisella 

juuri yritetään vähentää - ja näin erilaiselle sidonnaisuudelle löytyy 

kannattavuuden kehityksessä rajansa. On hyvä pitää mielessä, ettei verkoston tai 

yrityssuhteen formalisoituminen ja byrokratisoituminen ole sama asia kuin 

organisaation sisäinen byrokratisoituminen verkoston aidon asiakasohjautuvuuden 

seurauksena ja sitä tulisi näin ollen olla helpompi kehittää järkevästi. 

 

2.2.4 Kumppanuuden kannattavuus 

 

Tämän työn rajauksissa todettiin, ettei tässä työssä tulla arvioimaan 

liiketoimintasuhteen syventämisen (tai kumppanuuden) kannattavuutta. Tarkoitus 

oli löytää teoriatarkastelun pohjalta niitä keinoja, joilla asiakassuhdetta voitaisiin 

viedä eteenpäin. Niin kuin aikaisemmin kuitenkin todettiin, täytyy 

liiketoiminnassa tapahtuvan kehitystyön tavoitteena ja edellytyksenä aina olla 

jonkinlainen lisäarvo. Näin ollen tässä kappaleessa tarkastellaan niitä 

mekanismeja ja tekijöitä joista mahdollinen lisäarvo voi liiketoimintasuhteen 

kehitystyössä syntyä. 
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2.2.4.1 Erilaiset kannattavuuskriteerit 

 

Liiketoimintasuhteen syventämisestä mahdollisesti syntyvän lisäarvon lähde 

riippuu hyvin paljon siitä, mitkä olivat lähtökohdat ja mihin suuntaan suhdetta 

ollaan viemässä. Hyvin usein ensimmäisenä, ja liian usein ainoana, lisäarvon 

lähteenä nähdään transaktioteorian mukaisten vaihdantakustannusten 

pienentyminen. Vaihdantakustannusten tarkastelu on varmasti yksi oikea paikka 

etsiä kannattavuuden parantumista liiketoimintasuhteessa. Aikaisemmin on 

esitetty transaktioteorian perusteet hierarkioista ja markkinoista ja yrityksen 

pyrkimyksestä minimoida kokonaiskustannuksensa ottaen huomioon teorian 

mukaiset tuotanto- ja toisaalta vaihdantakustannuksensa. Teoria ei kuitenkaan ole 

täysin mekaaninen, vaan siitä löytyy inhimillisen toiminnan rajoitteita (rajoitettu 

rationaalisuus ja opportunismi). Seuraavassa on esitetty transaktioteorian 

elementit ja niiden yhteydet. 
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Kuva 10. Transaktiokustannusanalyysin elementit ja niiden keskinäinen yhteys 

(Vesalainen 2004, s.24) 

 

Yhteistyön hyödyt täytyy osata tarkastella kuitenkin huomattavasti laajemmin. Jo 

tarkastelemalla aiemmin läpikäytyjä kumppanuuden perusedellytyksiä, voidaan 

todeta hyödyn realisoitumiselle löytyvän useita lähteitä ja mekanismeja. 

Tarkastelemalla esimerkiksi Ståhle ja Laennon (2000) esittämää jakoa erilaisista 

kumppanuuksista havaitaan heidän myös erittelevän erilaista lisäarvoa kustakin 

kumppanuuden mallista. Operatiivinen kumppanuus luo heidän mukaansa 

taloudellista lisäarvoa, taktinen kumppanuus tarjoaa toiminnan tehostamisen ja 

uuden oppimisen mahdollisuuden ja strateginen kumppanuus puolestaan 

mahdollisuuden nostaa liiketoiminta uudelle tasolle. Vaikka tästä käy hyvin 

selväksi, että on olemassa erilaista lisäarvoa, on erittely sinällään vielä aika 

epämääräinen. Oleelliseksi tekijäksi kirjallisuuden pohjalta nousee juuri, mihin 

suhdetta ollaan viemässä ja mistä liiketoimintasuhteen syventämisen tavoitteet 
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löytyvät. Seuraavassa on yritetty eritellä hyödyn realisoitumisen mekanismeja 

hieman yleisemmällä tasolla (Ellram, Journal Of Supply Chain Management 

1995). 

 

 

Kuva 11. Analyysimalli hyötyjen realisoitumisesta (Vesalainen 2004, s.48) 

 

1) Tuotantokustannuksilla tarkoitetaan asiakkaalle valmistettavaan 

tuotteeseen (palveluun) suoranaisesti liittyviä muuttuvia kustannuksia. 

2) Vaihdantakustannuksilla tarkoitetaan keskinäiseen kaupankäyntiin ja 

vaihdannan organisoimiseen liittyviä kustannuksia, kuten tarjous/tilaus 

käytännön, laadun, toimitusaikojen seurantaan, esimerkiksi 

poikkeustilanteisiin  liittyvät toimet. 
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3) Pääomakustannuksia syntyy vaihdantasuhteeseen silloin, kun 

osapuolet investoivat yhteistyökäytännön vaatimiin osaamiseen tai 

reaalisiin hyödykkeisiin. 

4) Strategiset hyödyt ovat erilaisia suhteessa syntyviä ja osapuolille 

tulevaisuuden tuottopotentiaalia luovia hyötytekijöitä, kuten 

kasvupotentiaali tai tuotekehitysprosessin kehittäminen. 

 

(Vesalainen 2004, s.50) 

 

Kuten Tilastokeskuksen katsauksessa käy ilmi, vakiintuneilla 

liiketoimintasuhteilla haetaan kustannustehokkuutta, kasvua ja kilpailukykyä. 

Nimenomaan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä koettiin tärkeiksi motiiveiksi 

oman tietotaidon puute, innovaatioiden kehittäminen ja uuden tai erikoistuneen 

teknologian hyödyntäminen (Tilastokeskus katsaus 2004/6). Lisäarvo voidaan 

käytännönkin tasolla nähdä syntyvän hyvin erilaisissa paikoissa.  

 

2.2.4.2 Kannattavuuden mittaaminen 

 

Liiketoimintasuhteen syventämisestä syntyvän hyödyn tai lisäarvon mittaaminen 

on edellä esitetystä johtuen haastava tehtävä. Varsinkin asiantuntijapalveluiden 

kohdalla, jossa mittaaminen on vaikeaa jo pelkästään tuotettujen palveluiden 

luonteen vuoksi. Lähtökohdaksi täytyy ottaa juuri lisäarvon syntymisen odotettu 

lähde, ja lähteä purkamaan mittaamisen kohdetta sitä kautta. Toisaalta jos 

kumppanit molemmat uskovat hyötyä realisoituvan, mutta mittaaminen palvelisi 

vain Win/Win ajattelun toteutumisen varmistamista, on yksi keino Open-Books 

tyylinen avoimuus hinnoittelussa ja kustannusten tarkastelussa. Ohessa on 

esimerkki työtehoseuran menestystekijöiden mittaristosta. Tämänkaltainen 

tarkoitusta varten koottu mittaristo on yksi keino mitata liiketoimintasuhteen 
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kehittämisen tuomaa lisäarvoa, kun se on räätälöity ja ottaa huomioon osapuolien 

yhteisesti asettamat tavoitteet (Vakaslahti 2004). 

 

Taulukko 4. Työtehoseuran menestystekijät ja mittarit (Lönnqvist, Mettänen 

2003, s.97) 
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2.3 Liiketoimintasuhteen kehityspohja ja seurantamalli 

 

Edellisissä kappaleissa on käyty läpi verkostoitumista ja kumppanuutta 

käsittelevää teoriaa. Tutkimustavoitteena oli löytää teoriatarkastelun pohjalta 

oleelliset tekijät liiketoimintasuhteen kehittämisessä. Alan kirjallisuuden pohjalta 

nostettiin viisi pääkohtaa, jotka puolestaan pyrittiin jakamaan selventäviin osa-

alueisiin siten, että ne tarjoaisivat paremman mahdollisuuden empiriaosiossa 

arvioida kutakin päätekijää. 

 

1) Yritysten välinen luottamus 

a. Luottamuspohja 

b. Yritysten arvojen kohtaaminen 

c. Oman henkilöstön sosiaaliset taidot 

2) Yritysten sosiaalinen pääoma 

a. Inhimillinen pääoma 

b. Suhdepääoma 

c. Rakennepääoma 

3) Yritysten välinen vaihdanta 

a. Fyysinen suorite 

b. Lisäarvopalvelut  

c. Vaihdannan kaupallinen prosessi  

4) Yritysten väliset sidonnaisuudet 

a. Rajapintarakenteet 

b. Järjestelmäintegraatio 
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5) Yritysten väliset prosessit 

a. Toimittajan prosessit osana asiakkaan prosesseja 

b. Vaihdannan taloushallinnon prosessit 

 

Lisäksi kaikkiin tarkasteltaviin kohtiin pyrittiin löytämään joko mittari, tai 

sanallinen asiantilakuvaus ja näin myös miettimään kehitysmahdollisuuksia. 

Liitteessä 1. esitetty matriisi on empiriaosuudessa käytetyn, edellä esitetyn teorian 

pohjalta rakennetun synteesin malli. Vaikka matriisi rakentuu hieman 

mittaristomallin tyyliin, ei sitä voida kuitenkaan sellaisena tulkita. Kysymyksessä 

on eräänlainen ohjenuora niistä asioista, jotka ovat nousseet merkittävimpinä 

esiin. Lisäksi mallia voidaan käyttää apuvälineenä rakennettaessa yritykselle 

kirjattua kumppanuus- tai asiakaskehitysohjelmaa. 
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3 Toimiala- ja asiakassuhdekatsaus 

 

3.1 Kohdeyrityksen toimialakatsaus 

 

Kohdeyrityksen toimialan määrittely ei ole aivan yksiselitteistä. Yritys määrittelee 

itsensä ”ympäristöalan konsulttiyritykseksi, joka tuottaa asiakkaidensa 

ympäristöhallinnan tarpeisiin tietoa, toimintamalleja ja palveluita”. Käytännössä 

tämä tarkoittaa asiakkaiden erilaisten ympäristöongelmien kuten saastuneiden 

maa-, ja pohjavesialueiden tutkimista ja kunnostusta, kunnostusmenetelmien 

suunnittelua, erilaisten seurantaohjelmien hoitamista sekä ympäristöauditointeja. 

 

Yleinen toimialan määrittely onkin hieman hankalampaa. Ympäristöala on 

rakenteeltaan monimuotoinen ja pirstaleinen. Tilastoissakin ympäristötoiminta 

hajautuu monille eri toimialoille. Hyvin kuvaavaa on, että puhuttaessa yleisesti 

ympäristöalasta, nostetaan osassa tarkasteluista esimerkiksi teollisuusyritysten 

oma ympäristölähtöinen tuotannon kehitys osaksi laajempaa ympäristöalaa. Myös 

esimerkiksi maisemasuunnittelu tai jätehuolto käsitellään ympäristöalaan 

kuuluvana, ja aivan oikein niin, mutta eivät tässä yhteydessä ainakaan toistaiseksi 

liity tarkasteltavan kohdeyrityksen toimialaan juuri mitenkään. Teknillisen 

korkeakoulun Lahden keskuksen tekemässä Ympäristöosaamisen 

Verkostoitumisstrategia Päijät-Hämeessä (Balk et al. 2002), on ympäristötoimiala 

jaettu neljään osaan: 

 

1) Ympäristöteknologia, joka on erilaisten laitteiden ja muiden 

teknologisten tuotteiden valmistusta. Liiketoiminta on yritykseltä 

yritykselle. 
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2) Ympäristökonsultointi, joka on liiketoiminnan neuvonantoa 

ekotehokkaille yrityksille. Usein kyseessä on ylemmän liikkeenjohdon 

strategiakonsultointia, jossa ympäristönäkökohtien avulla pyritään 

saamaan kilpailuetua asiakasyrityksessä. 

3) Ympäristön huolto ja hyödynnys, jota ovat mm. kierrätys, 

elinympäristön säilytys sekä huoltotoimet. 

4) Ympäristötuotteiden valmistus, millä tarkoitetaan kuluttajille 

suunnatut ympäristöystävälliset ja – tietoiset tuotteet. 

 

Tarkasteltaessa yllä olevaa jaottelua, voidaan todeta ympäristökonsultoinnin 

osuvan lähimmäksi kohdeyrityksen tarjoamia palveluita ja tuotteita. Luokan 

määritelmä ei kuitenkaan sellaisenaan riitä kattamaan kaikkia niitä osa-alueita, 

joita kohdeyritys ja sen kilpailijat tuottavat asiakkailleen. Lähinnä kuvauksesta jää 

puuttumaan kokonaan asiakkaiden käytännön ongelmien hoitamiseen 

suuntautunut toimiala. Tätä toimintaa saattaisi kuvata paremmin määritelmä 

ympäristötekninen konsultointi, jolla tarkoitettaisiin em. ekotehokkaille yrityksille 

suunnattuja ympäristönhallinnan palveluita, toimintamalleja, tietoa ja käytännön 

sovelluksia. 

 

Yhden hyvän suunnan toimialasta ja siellä vaikuttavista toimijoista antaa 

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto (SKOL) ry:n tekemät 

toimialaryhmittelyt, niiden kuvaukset ja niissä toimivat jäsenyritykset (SKOL 

jäsenluettelo 2005). Toimialaryhmittelyä tarkasteltaessa voidaan kohdeyrityksen 

kilpailijat (SKOL ry:n kuuluvat jäsenet) löytää Ympäristösuunnittelu- 

toimialaryhmän alta. Ryhmä määritellään seuraavasti: 

 

Ympäristösuunnittelun ja -johtamisen asiantuntijapalvelut, luonnonvarojen hoidon 

suunnittelu, biologiset tutkimukset, ympäristövahinkojen ja – vaikutusten 

arviointi ja torjuntasuunnittelu, ekologisen tiedon tekniset sovellukset, 
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ympäristönsuojelun suunnittelu, kiinteiden jätteiden huollon suunnittelu, 

ilmansuojelututkimukset, järvien kunnostussuunnittelu, pohjaveden suojelu. 

 

Suuri osa edellä mainitulla toimialalla operoivista yrityksistä ilmoittaa 

ympäristösuunnittelun yhdeksi useammista päätoimialoistaan. Muita toimialoja 

joilla nämä yritykset useimmiten myös vaikuttavat, ovat vesihuolto- ja tutkimus, 

yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus, sekä esimerkiksi geotekniikka. Lisäksi 

ympäristösuunnittelu toimialana jakautuu SKOL ry:n tarkastelussa 

yhdyskuntatekniikan ja toisaalta teollisuuden piirissä tarjottuihin palveluihin. 

Erotuksena näissä on, että teollisuuden palveluihin laskettavat toiminnot ovat 

tuotantoprosesseihin liittyviä ympäristöalan palveluita. Toisin sanoen 

yhdyskuntatekniikan piirissä on myös teollisuusasiakkaita, mutta tällöin ostetut 

palvelut liittyvät muihin toimintoihin kuin teollisuusprosesseihin.  

 

Oheisessa taulukossa on vuoden 2004 SKOL ry:n laskutustilastot 

ympäristötekniikan ja sitä lähimmin sivuavien toimialojen laskutustiedot, jotka 

perustuvat jäsenyritysten ilmoituksiin. Yhdyskuntatekniikan puolella 

ympäristötekniikan kotimainen kokonaislaskutus oli noin 20M€.  Teollisuuden 

osalla ympäristötekniikan laskutus oli hieman vajaa 4M€. 

 

Taulukko 5. SKOL laskutustilasto 2004 – ympäristösuunnittelun laskutus 

kotimaassa 

 

 

 

 

 

 Kotimaan laskutus 
 M€ 
Ympäristötekniikka (yhdysk.) 19,93 
Ympäristötekniikka (teollisuus) 3,82 
Vesihuolto- ja tutkimus 15,71 
Geotekniikka 18,77 
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Tilastotarkastelun pohjalta voidaan arvioida kohdeyrityksen toimialalla 

kotimaisen kokonaisliikevaihdon olevan noin 25-35M€. Toisaalta, niin kuin 

edellä on esitetty, on kilpailevien yritysten liikevaihdosta vaikea tarkasti 

määritellä se osuus, jolla ne kilpailevat kohdeyrityksen tarjoamien palveluiden 

kanssa. Seuraavassa taulukossa on otettu esimerkiksi muutamia suurimpia 

ympäristösuunnittelussa mukana olevia yrityksiä ja niiden ympäristösuunnittelun 

sekä kokonaislaskutukset. 

Taulukko 6. SKOL laskutustilasto 2004 – ympäristösuunnittelu osana 

kokonaislaskutusta 

 

Kuten taulukosta käy ilmi, on kohdeyritys omalla toimialallaan kiinni varsin 

kohtuullisella markkinaosuudella. Toisaalta huomiota kannattaa myös kiinnittää 

isoimpien kilpailijoiden huomattavasti suurempaan kokonaisliikevaihtoon, sekä 

laajempaan palvelutarjontaan. Yksi keino vastata tähän on tietenkin tarkempi 

erikoistuminen ja erikoistumisen mukaisen osaamisen kasvattaminen sekä 

asiakassuhteiden kehittäminen. 

 

3.2 Toimialan asiakassuhteiden tarkastelu 

 

Ympäristöalan liiketoimintasuhteista on alettu viimevuosina keskustelemaan ja 

verkostoituminen on nostettu esille erinäisissä aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. 

Vielä enemmän on tutkittu ja tilastoitu muiden toimialaklustereiden 

liiketoimintasuhteita. Ongelma tähän työhön liittyen on juuri ympäristöalan 

Yritys 
Ympäristösuunnittelun 

laskutus Kokonaislaskutus 
 Kotimainen M€ Kotimainen M€ 
Maa ja Vesi yhtiöt 5,1 24,9 
Ramboll Finnland Group 3,7 34,1 
Suomen IP-tekniikka 1,8 4,3 
Ins.Tsto. Paavo Ristola Oy 6,3 9,2 
Suunnittelukeskus Oy 2,2 18 
Golder Associates Oy 3,9  
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laajuus ja monimuotoisuus. On vaikea lähteä tarkastelemaan toimialan normeja ja 

tavanomaisia toimintamalleja, kun jo pelkästään toimialan tai sen piirissä 

tapahtuvan liikevaihdon määritteleminen on hankalaa.  

 

Empiriaosuudessa tarkastellaan kohdeyrityksen ja sen asiakkaan välisen suhteen 

kautta samalla myös kehitysohjelman mukaisten pääkohtien pohjalta 

liiketoimialan suhteiden yleisiä ominaisuuksia. 

 

Tarkasteltaessa kohdeyrityksen asiakassuhteiden tilaustapoja havaitaan että SKOL 

ry:n tilastoissa jäsenyritysten tilaustavat vaihtelevat teollisuuden ja 

yhdyskuntasuunnittelun välillä seuraavasti. 

 

Taulukko 7. Tilaustavat SKOL ry:n jäsenyrityksissä  

Tilaustapa Teollisuus Yhdyskunta 
 % % 
Tarjouskilpailu 27 29 
Tarjouskilpailu arviointikriteerein 10 29 
Suora neuvottelutilaus 10 34 
Vuosi-/ kumppanuussopimus 52 7 
Muu tapa 1 1 

 

Vaikkakaan taulukossa ei ole eritelty erikseen juuri ympäristösuunnittelun osalta 

tapahtuneita tilauksia, on ero yhdyskuntasuunnittelun ja toisaalta teollisuuden 

piirissä tapahtuvien vuosi- tai kumppanuussopimusten esiintymisessä huomattava. 

Tämä on nähtävissä myös kohdeyrityksen tilastoissa, joissa juuri 

teollisuusyrityksien osalta on havaittavissa selkeämpiä pyrkimyksiä kohti 

pidempiaikaisia sopimusmalleja. Tähän saattaa olla monia syitä, eikä niistä 

vähäisimpiä varmastikaan eri asiakkaiden erilaiset tarpeet ja esimerkiksi 

lainsäädäntö, joka asettaa velvoitteita projektien kilpailuttamisesta. 

Ympäristötekniikan konsultit tarjoavat tilaajille näille välttämättömiä palveluita, 

joiden hoitaminen asiakasyrityksen omassa organisaatiossa ei ole luonteensa 
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vuoksi tehokasta. Toisaalta palveluiden laatu ja tehokkuus vaativat jatkuvuutta 

asiakassuhteissa ja yhteistyötä uuden teknologian esittelyssä. Nämä saattavat olla 

syitä, jotka selittävät juuri teollisuuden kiinnostuksen pidempiaikaisiin 

liiketoimintasuhteisiin, niiden pyrkiessä kokonaisvaltaiseen 

kustannustehokkuuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53  
 
 
4 Empiriaosuus 

  

4.1 Lähtökohdat, tarkastelukulma ja case perustiedot 

 

4.1.1 Yritysesittely 

 

Kohdeyritys, Golder Associates Oy, on perustettu 1994. Se kuuluu 

kansainväliseen Golder Associates Corporation konsulttiryhmään, joka on yksi 

maailman suurimmista työntekijöiden omistuksessa olevista yksityisistä 

ympäristö- ja geotekniikan konsulttiryhmistä. Konsernin palveluksessa toimii tällä 

hetkellä yli 90 maassa runsaat 4500 henkilöä ja Suomessa työntekijöitä on noin 60 

kolmessa eri toimipisteessä Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Golder 

Associates Oy:n ydinosaamisalueet ovat: 

 

  – Terveys- ja ympäristöriskien arviointi 

  – Ympäristökatselmukset 

  – Vesistöjen kunnostus ja sedimenttitutkimukset 

  – Maaperän ja pohjaveden tutkiminen ja kunnostus 

  – Kenttä- ja laboratorioanalytiikka 

  – Rakennusten purkutöiden rakennuttajapalvelut  

  – Kaivospalvelut 

  – Ympäristövaikutusten arviointi 

  – Vesistötutkimus 

  – Kaatopaikkaselvitykset 

  – Kulkeutumis- ja altistumismallinnus 
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Maailmanlaajuisesti yrityksen asiakassektorit suhteessa koko liikevaihtoon 

jakautuvat seuraavasti. 

 

 

Kuva 12. Liikevaihdon jakauma asiakassegmenteittäin 

 

Suomessa kohdeyrityksen suurimmat asiakassektorit muodostavat öljy- ja 

kaasuteollisuus, kuljetusala, maankäyttö sekä kaivosteollisuus.  

 

 

 

Öljy&kaasuteollisuus
8%    

Tuotantoteollisuus 
14%    

Yhdyskuntarakentaminen 
14%    

Voimayhtiöt 
4%    

Jäteteollisuus 
8%    

Maankäyttö 
13%    

Valtio
14%    

Maa- ja 
metsätalous 

3%    

 

Kaivosteollisuus 
22%    
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4.1.2 Käytetyt tiedonkeruumenetelmät ja lähestymistavat 

 

Empiriaosiossa sovelletaan teoriaosiossa koottua suhteen arviointiin tarkoitettua 

matriisia. Kuten työn rajauksissa todettiin, arvioinnissa suhdetta tarkastellaan 

kohdeyrityksen lähtötietojen pohjalta. Joissakin osa-alueissa, kuten prosessien 

tarkastelussa, on tietoa kerätty aktiivisesti myös asiakasorganisaatiosta. 

Matriisissa on jokaisen osa-alueessa kerättävän tiedon kohdalla myös kerrottu 

käytetty tiedonkeruumenetelmä. Näitä menetelmiä ovat: 

 

1) Haastattelu, joka toteutettiin kohdeyrityksen avainhenkilöstölle 

 teemahaastatteluna.  

2) Yritystarkastelu, jolla tarkoitettiin kohdeyrityksen järjestelmien 

 (esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä GAIMS), yrityksen 

 omasta toiminnastaan jo entuudestaan keräämän ja arkistoiman  tiedon 

 (julkisen tai yrityksen sisäisen) 

3) Laskentatoimi tarjosi liikkeenjohdon perustunnuslukuja ja 

 asiakaskohtaisia kannattavuuslaskelmia 

4) Asiakaspalautteella tarkoitettiin yrityksen oman 

 toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti kerättyä asiakaspalautetta 

5) Asiakkaan kanssa aiheesta käydyt neuvottelut. 

 

4.2 Luottamus 

 

4.2.1 Osa-alueen merkitys toimialalla 

 

Niin kuin teoriaosiossa todettiin, on luottamus hyvin moniulotteinen 

tarkastelukohde. Yleisellä tasolla voidaan todeta tarkastelun alla olevan toimialan 
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ja tuotettujen palveluiden luonteen edellyttävän usean erityyppisen luottamuksen 

olemassaoloa. Haastatteluissa kävi ilmi, että luottamus on koettu hyvin 

merkittäväksi tekijäksi, etenkin tarkasteltaessa suhteen eteenpäin viemistä. 

Seuraavassa kappaleessa on käyty läpi matriisin kohtiin löydettyjä vastauksia, 

mutta yleisellä tasolla tuli selväksi, että asiakkaalle haluttiin tarjota varma 

luottamus kohdeyrityksen ammatilliseen osaamiseen, vaitiolovelvollisuuden ja 

koskemattomuuden noudattamiseen, ja myös luottamus asiantuntijan 

ammatilliseen moraaliin, eli pyrkimykseen löytää tilaajan etu myös mahdollisissa 

eturistiriita tilanteissa. Haastatteluiden yhteydessä aiheesta syntyi paljon 

keskustelua. Kaikki ei suoranaisesti liittynyt hahmoteltuun matriisiin, mutta 

suurin osa oli hyvin merkittäviä huomioita. Tämä johtunee käsittelyn kohteena 

olevan aiheen subjektiivisesta luonteesta. Luottamusta tarkasteltaessa ei keskitytty 

pelkästään yhden asiakasyrityksen tarkasteluun, vaan keskityttiin tarkastelemaan 

yleisiä käsityksiä kohdeyrityksessä. 

 

4.2.2 Osa-alueesta kerätty tieto 

 

Taulukko 8. Luottamuksen analysointimallin perusrakenne 

Kriittinen tekijä Tarkastelun kohde Asiantilakuvaus/Mittari Tiedonkeruumenetelmä Informaatio tavoite 

Luottamus Arvojen kohtaaminen näkeekö asiakas alamme 
merkityksen samalla tavalla haastattelu 

   yleinen liiketomintamoraali haastattelu 

     

Määritellä mitkä arvot 
ovat mielestämme 
tärkeitä 
luottamuspohjan 
luomiseen  

  Luottamus pohja kauanko olemme tunteneet haastattelu 
   nykyinen sopimuspohja haastattelu 
   ulkoiset signaalit toisesta haastattelu 
     

Miten avoimeksi 
haluamme suhteen 
rakentuvan 
(sopimusten, avoimen 
hinnoittelun,) 

  Oman henkilöstön 
sos.taid. 

asiakkaan signaalit 
henkilöstöstämme haastattelu 

   suhdetoimintakoulutus 
yrityksessämme haastattelu 

   avainasiakashenkilöstön 
valintakriteerit haastattelu 

Onko yrityksessä 
huomioitu riittävästi 
henkilöstön 
yrityssuhteen 
hoitamiseen liittyviä 
taitoja 
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Arvojen kohtaaminen 

Tarkoitus oli määritellä niitä arvoja, jotka kohdeyrityksessä koettiin tärkeiksi 

luottamuksen rakentamiselle. Tärkeiksi kriteereiksi haastatteluiden pohjalta 

voidaan nostaa:    

- Asiakas kokee tarjoamamme palvelut tärkeiksi ja haluaa myös  

  kehittää niitä  

- Pyrkimys hyviin henkilösuhteisiin 

- Asiakkaan sitoutuminen toimittajaan 

- Yleinen liiketoimintamoraali 

- Asiakkaan puolelta osoitettu luottamus 

 

Kaikki haastatellut kokivat löytävänsä nämä arvot ja toimintatavat myös 

tarkastelun alla olevasta asiakasyrityksestä. Asiakas koettiin helpoksi lähestyä, 

eikä suhteen hoitamisessa koettu mitään ongelmia. 

 

Luottamuspohja 

Kyseessä olevan asiakasyrityksen kanssa on oltu liiketoimintasuhteessa jo yli 10 

vuotta. Käytössä oleva sopimuspohja on sekoitus erilaisia ja eritavalla 

määriteltyjä vuosisopimuksia. Lisäksi tilaus/tilausvahvistus menetelmät yritysten 

välillä ovat kehittyneet varsin kevyiksi.  

 

Asiakas on suurin suomalainen oman alansa yritys, hyvämaineinen ja Suomessa 

toimialallaan toimivista yksi suurimmista. Kohteena oleva asiakasyritys on koko 

liiketoimintasuhteen ajan ollut kiinnostunut kohdeyrityksen tuottamien 

palveluiden ja ympäristöasioidensa hallinnoinnin kehittämisestä. Se on myös 

omassa liiketoiminnassaan ja myymiensä tuotteiden suhteen esittänyt 

ympäristöasiat yhtenä suurimmista tuotekehityksen painopisteistä. Tällöin 
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asiakasyrityksestä saatujen ulkoisten signaalien voidaan hyvin katsoa olevan 

erittäin positiivisia. 

 

Oman henkilöstön sosiaaliset taidot 

Kohdeyrityksen organisaatio muodostuu siten, että kullakin asiakkaalla on 

asiakasvastaava sekä asiakkaan projekteja hoitavat projektipäälliköt. 

Projektipäälliköt käyttävät oman yrityksen resursseja tarpeen ja mahdollisuuksien 

mukaan. Sekä asiakasvastaava, että projektipäälliköt ovat yhteydessä 

asiakasorganisaatioon.  

 

Koska kohdeyritys on kasvanut vuosien varrella ja erityisesti asiakkaidensa 

kasvun mukana, ovat varsinkin asiakasvastaavat huomaamatta ajautuneet 

työhönsä ja uuteen työnkuvaan. Suurin osa heistä koostuu yrityksen 

pitkäaikaisemmista työntekijöistä. Näin ollen heidän valinnassaan ei ole 

tapahtunut mitään varsinaista aktiivista valintamenettelyä. Projektipäälliköt 

puolestaan ovat yrityksessä pidempään työskennelleitä projektihenkilöitä, jotka 

ovat osoittaneet kykynsä hoitaa projektikokonaisuuksia, sekä ovat lisäksi 

alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon omaavia henkilöitä, eli heidänkään 

osalta ei varsinaista valintamenettelyä ole olemassa. Toisaalta voidaan ajatella 

asiakaskontakteihin joutuvan henkilöstön käyvän vuosien mittaa läpi pitkän 

valintaprosessin tehtäviinsä. Kuinka paljon tässä prosessissa on aikaisemmin 

huomioitu henkilöstön sosiaalisia taitoja, onkin aivan toinen kysymys. Yritys 

järjestää sisäistä koulutusta myös projektijohdolleen. Tällaisia koulutuksia ovat 

PM24, Senior Manager Course, Communication Skills ja Client Development 

kurssit ja näillä kursseilla käsitellään sosiaalisten taitojen käyttöä 

asiakaskohtaamisessa. 
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4.2.3 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Jo teoriaosiossa todettiin luottamuksen olevan merkittävä tekijä 

liiketoimintasuhteen kehityksen kannalta. Tämä sama käsitys vahvistui myös 

kohdeyrityksen haastatteluissa ja kehitystyöhön liittyvien läpikäyntien perusteella. 

Samalla luottamus oli varmasti myös kaikkein vaikein aihe määritellä ja mitata 

edes jollakin tarkkuudella. Subjektiivisen luonteensa vuoksi luottamuksesta on 

kaikilla oma käsityksensä, jopa puhuttaessa samasta luottamuksen kohteesta. 

Yhteenvetona kerätystä tiedosta voidaankin sanoa, että sen objektiivisuus jo 

lähtökohtaisesti on hieman kyseenalainen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei 

aihetta voisi ja pitäisi tutkia. Joitakin konkreettisia viitteitä luottamuksen 

olemassaolosta antavat esimerkiksi suhteen kesto ja siihen tehdyt sijoitukset. 

Voidaan sanoa luottamuksen olemassaolon konkreettisten puolien näkyvän 

muissa matriisin ohjelman mukaisissa tarkastelukohteissa ja niiden nykytilassa. 

Toisaalta jos näin on, vahvistaa se puolestaan käsitystä luottamuksen tarpeesta 

liiketoimintasuhteessa.  

 

Pelkän luottamus-osion tarkastelun pohjalta voidaan sanoa suhteen osapuolilla 

olevan kaikki edellytykset luottamukselliseen suhteeseen. Suhde on ollut 

pitkäaikainen, molemmat ovat kehittäneet ja investoineet suhteeseen, erilaiset 

sopimusrutiinit ovat muodostuneet hyvinkin kevyiksi johtuen luottamuksesta 

toisen liiketoimintamoraaliin. Näkemystä luottamuksen olemassaolosta tuki myös 

haastatteluissa kerätyt ei-objektiiviset huomiot, joita haastateltavat antoivat, eli 

toinen sopimusosapuoli koettiin luotettavaksi tunnepohjaisesti tarkasteltuna. 

 

Varsinaisia selkeitä ja konkreettisia kehitysehdotuksia on aiheen 

subjektiivisuuden ja vaikean mitattavuuden vuoksi hankala lähteä erittelemään. 

Yhtenä merkittävänä huomiona on kuitenkin syytä nostaa esille erilaisten 

sosiaalisten taitojen huomioinnin vähäisyys asiakashenkilöstön valinnoissa tai 
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jatkokoulutuksessa. Toisaalta asiantuntijaorganisaatio pyrkii saavuttamaan 

luotettavuutensa ensisijaisesti ammatillisen osaamisensa ja kykyjensä perusteella, 

eivätkä sosiaaliset taidot näyttele tässä aina niin selkeästi yhtä merkittävää osaa. 

 

4.3 Sosiaalinen pääoma 

 

4.3.1 Osa-alueen merkitys toimialalla 

 

Jos myydään osaamista ja asiantuntijaratkaisuja, on tämän osaamisen 

ylläpitäminen ja innovatiivisen ajattelun tukeminen ensiarvoisen tärkeää. Tämä on 

mielletty myös kohdeyrityksessä, jossa koulutukseen panostetaan ja erilaisia 

koulutusmenoja ja – määriä seurataan. Toiminnanohjausjärjestelmän sanelemana 

pidetään huolta tietyn vuosittaisen henkilöstön koulutustason ylläpitämisestä.  

 

Varsinkin ympäristökonsultoinnin alalla korostuu uusien menetelmien ja 

tekniikoiden hakeminen ja innovointi. Tähän ajaa ehkä eniten sidosryhmien hyvin 

eritavalla painottamat intressit ja erilaiset roolit toteutettavissa töissä. Käytettyjen 

menetelmien tulee aina olla kustannustehokkaita, viranomaisten hyväksymiä sekä 

menetelminä että tuottamiensa tuloksien osalta ja tämän lisäksi menetelmien 

toteuttamisella on useimmiten tiukat aikarajat. Lisäksi töiden asettamat 

vaatimukset erilaisten haitta-aineiden ja ympäristöolosuhteiden puolesta 

muuttuvat projektista toiseen.  

 

Tästä johtuen alalla on tärkeää juuri kehityksen kannalta tiiviit suhteet 

asiakkaisiin (tarpeet, toiveet, rahoitus), viranomaisiin (hyväksyntä uusille 

tekniikoille, vaatimukset, lainsäädännön kehityssuunnat), sekä tiedeyhteisöihin ja 

erilaisiin kehitysorganisaatioihin (uudet ideat ja innovaatiot). Luonnollisestikin 

uusien järjestelmien (tietokone- ja esim. riskienhallinta ja – arviointijärjestelmät) 

kehittäminen kuuluu oleellisena osana tähän kokonaisuuteen. 
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4.3.2 Osa-alueesta kerätty tieto 

 

Taulukko 9. Sosiaalisen pääoman analysointimallin perusrakenne 

Kriittinen tekijä Tarkastelun kohde Asiantilakuvaus/Mittari Tiedonkeruumenetelmä Informaatio tavoite 

Sosiaalinen Pääoma Inhimillinen PO koulutusmenot/työntekijä/vuosi Laskentatoimi 

   Käytetyt 
koulutuspäivät/työntekijä Laskentatoimi 

   Yrityksen esittämät julkaisut haastattelu 

   Työntekijöiden hyvinvointi Kyselytutkimus 

     

Miten hyvin 
organisaatiossa 
huolehditaan 
henkilöstön 
inhimillisen pääoman 
ylläpidosta 

  Suhdepääoma pitkäaikaisten asiakkaiden 
osuus Yritystarkastelu 

   Oppilaitoksissa pidetyt 
tilausuudet/vuosi Yritystarkastelu 

   Sidosryhmille pidetyt 
tilaisuudet/vuosi Yritystarkastelu 

   Ulkopuoliset pyynnöt 
luennoitsijoiksi/vuosi Yritystarkastelu 

   Osallistuminen seminaareihin Yritystarkastelu 
   Asiakaspalaute Asiakaspalaute 
     

Miten hyvin yritys 
huolehtii 
näkyvyydestään ja 
yrityssuhteistaan. 
Onko sillä siteitä 
akateemiseen 
maailmaan tai 
osallistuuko se 
yhteiskunnalliseen 
sekä toimialan omaan 
toimintaan 

  Rakennepääoma Investoinnit henk.koht. 
Laitteisiin/työntekjä Laskentatoimi 

   Investoinnit T&K työhön Laskentatoimi 

    Investoinnit teknisiin 
laitteisiin/vuosi Laskentatoimi 

Sosiaalisen pääoman 
käyttöä tukevien 
investointien määrä, 
sekä T&K 
huomioiminen 

          

Inhimillinen pääoma 

Niin kuin tarkastelussa on jo todettu, löytyi osa tähän kohtaan valituista 

tunnusluvuista yrityksestä valmiina. Jokaiselle yrityksen työntekijälle 

määritellään kalenterivuoden alussa henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jonka 

laatimiseen hän on itse osallistunut ja jonka sisällön hän on läpikäynyt ja sopinut 

oman ryhmäpäällikkönsä kanssa. Kehityssuunnitelman laatimiseen on olemassa 

määritellyt puitteet, joita noudattaen suunnitelma tehdään: Hyvänä esimerkkinä 

kehityssuunnitelman rajaehdoista on koulutustavoitteisiin liittyvä 10 päivän 

koulutuspäivää/työntekijä/vuosi - minimiehto. Myös koulutusmenoja seurataan 

aktiivisesti ja säännönmukaisesti. Vuonna 2005 yritys käytti noin 400 

euroa/työntekijä henkilökohtaiseen koulutukseen. Yritys on osallistunut 

kuluneiden vuosien aikana noin 10 julkis- tai yhteisrahoitteiseen oman alansa 

tiedejulkaisuun. Koulutuksen suunnittelussa rohkaistaan hakemaan työntekijää 
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itseään kiinnostavia kokonaisuuksia, mutta varsinaisia jatko-opiskeluohjelmia 

yrityksessä ei tällä hetkellä ole. Lisäksi koulutuspäiviksi lasketaan myös yrityksen 

sisäisesti järjestämät viralliset (Golder University-ohjelmaan kuuluvat) 

opintojaksot. Näitä ovat esimerkiksi Golder 101 ja PM24 kurssit. Työntekijöiden 

tyytyväisyyttä seurataan vuosittaisella koko maailmanlaajuisella 

työntekijäkyselyllä. Varsinaisesti kohdeyritys ei ole Suomessa suorittanut 

erikseen vastaavanlaista kyselyä, vaan työntekijät ovat osallistuneet 

kansainväliseen kyselyyn.  

 

Suhdepääoma 

Yrityksen luomat suhteet ovat merkittävässä osassa sen liiketoiminnassa, 

liiketoiminnan kehittymisessä ja kehittämisessä. Kohdeyritys on pyrkinyt 

tietoisesti ylläpitämään pitkäaikaisia ja jatkuvasti kehittyviä suhteita niin 

asiakkaisiin, viranomaisiin, kuin yleisesti toimialan vaikuttajiin. Pitkäaikaisia 

asiakkaita koko asiakaskunnasta on noin 15%. Koko liikevaihdosta pitkäaikaiset 

asiakkaat tuovat noin 80%. Pitkäaikaiseksi asiakassuhteeksi on yrityksessä 

vakiintunut määritelmä, jossa asiakassuhde on kestänyt yli viisi vuotta, joko 

vuosisopimuksella, vuosittain erillisillä tilauksilla tehdyillä toimeksiannoilla tai 

vuositarjoukseen perustuvilla tilauksilla ja toimeksiannoilla. 

 

Erilaisiin toimialalla järjestettäviin seminaareihin yritys on luennoitsijana 

osallistunut vuosittain ja tämä käytäntö on vakiintunut yrityksen yhdeksi 

perustoiminnoksi viestinnän ja asiakassuhdetoiminnan sektorilla Näiden 

osallistumisien tarkoitus on ollut nostaa esiin kohdeyrityksen näkemyksiä 

toimialalla käytössä olevista tekniikoista ja menetelmistä, sekä tuoda näkyvyyttä 

yritykselle. Suurin osa näistä osallistumisista on ollut seurausta järjestävän 

organisaation pyynnöstä. Lisäksi kohdeyritys on osallistunut kurssien 

järjestämiseen AEL:n oppilaitoksissa. Yritys järjestää myös asiakkaille ja muille 
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sidosryhmille tarkoitettuja seminaaritilaisuuksia, sekä oman kansainvälisen 

organisaation kehittämien menetelmien esittelytilaisuuksia.  

 

Rakennepääoma 

Nykyaikaisissa yrityksissä tietotekniikan käyttö on hyvin yleistä kaikilla 

organisaatiotasoilla ja kaikissa erilaisissa työtehtävissä. Tämä sama suuntaus 

näkyy myös kohdeyrityksessä ja tästä johtuen tietoteknisten laitteiden sekä 

erilaisten mobiilien kommunikointi- ja tietoliikennetekniikoiden käyttö on hyvin 

laajaa. Kaikilla teknistä työtä tekevillä työntekijöillä on käytössään kannettava 

tietokone, tähän tarkoitettu mobiili tietoliikennejärjestelmä etätyön 

mahdollistamiseksi. Lisäksi kenttätyötä tekevällä henkilöstöllä on tietyt 

henkilökohtaiset kenttämittauslaitteet ja tarvikkeet. 

 

Yrityksen piirtämössä, joka hoitaa kaiken teknisen piirtämisen, on hyvin laaja 

ohjelmistovalikoima, sekä lisäksi nimenomaan ympäristötekniseen suunnitteluun 

tarkoitettuja ohjelmistoratkaisuja. Kaiken kaikkiaan yrityksen investoinnit 

tietoteknisiin laitteisiin/työntekijä olivat vuonna 2005 noin 2000€. Investoinnit 

ympäristöteknisiin laitteisiin olivat vastaavasti noin 600€/työntekijä.  

 

Tutkimus ja kehitystyön investointeja on vaikeampi määritellä. Usein tämän 

kaltaiset projektit pyritään tekemään yhteistyössä asiakkaan kanssa, joka 

vaikeuttaa kohdeyrityksen oman investoinnin osuuden laskemista. Lisäksi 

kohdeyritys tekee yhteistyötä kansainvälisen organisaationsa kanssa uusien 

menetelmien kehittämisessä ja lanseeraamisessa, jolloin kohdeyrityksen oma 

osuus on vielä vaikeampi erottaa. 
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4.3.3 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Kohdeyritys on mieltänyt sosiaalisen pääoman eri osa-alueet tärkeäksi tekijäksi 

omassa toiminnassaan. Niitä mitataan ja seurataan yrityksessä aktiivisesti ja niitä 

pyritään myös kehittämään ja toimintaan panostetaan osana päivittäistä toimintaa. 

Asiakkaiden kannalta on tärkeää, että heidän asiantuntijapalveluittensa tuottaja on 

alallaan osaava ja kehityksessä mukana oleva vaikuttaja. Tämä takaa heille 

parhaan mahdollisen palvelun siinä toimintansa osa-alueessa, jota 

asiakasorganisaatio itse ei ole kykenevä tai halukas tehokkaasti hoitamaan. Tämän 

tiedon merkitys asiakasorganisaatiolle korostuu mietittäessä suhteen kehittämistä 

ja mahdollisesti tarkastelun kohteena olevien palveluiden ostamisen keskittämistä. 

 

Kuten kerätystä materiaalista kävi ilmi, on kohdeyrityksessä käytössä 

toiminnanohjausjärjestelmän puitteissa määritellyt henkilöstön koulutus- ja 

kehitysohjelmat. Henkilöstön jatkokoulutukseen käytetään sekä aikaa että rahaa. 

Myös suhdepääoman ja rakennepääoman puolella yritys tekee aktiivista työtä 

kehityksen eteen.  

 

Muutamia erityishuomioita tutkimusmateriaalin läpikäynnin yhteydessä tuli 

kuitenkin esille. Inhimillisen pääoman ja erilaisten koulutusohjelmien 

toteuttamisessa olisi syytä pitää huoli siitä, etteivät suunnitellut koulutuspäivät jää 

vain toiminnanohjausjärjestelmän määräämien minimien täyttämiseksi, vaan 

niiden aito inhimillisen pääoman kasvattava vaikutus olisi selkeämmin ohjaavana 

tekijänä koulutuskokonaisuuksia ja koulutuspäiviä suunniteltaessa. Erilaisia 

menetelmiä koulutusohjelman joustavuuden säilyttämiseksi tulisi harkita, kuten 

esimerkiksi sisäisiä julkaisuja, joita henkilöstö tekisi oman 

koulutussuunnitelmassa toteutettujen opintojen pohjalta. Tärkeää tässä olisi saada 

yritykselle lisätietoa työntekijääkin kiinnostavasta aiheesta, eikä niinkään se miten 

tai millä kurssilla tieto on saatu.  
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Sosiaalisen pääoman mittareissa on havaittavissa samaa ongelmaa kuin 

aikaisemmin luottamusta tutkittaessa, eli valittujen mittareiden validiteetti asettaa 

omat haasteensa siitä, kuinka hyvin valittu mittari kertoo mitattavasta kohteesta. 

Se, kuinka hyvin esimerkiksi käytetyt koulutuspäivät työntekijää kohden loppujen 

lopuksi kertovat saavutetusta inhimillisen pääoman hyödystä, on rajallinen. 

Tärkeintä olisi siis pitää mielessä koulutussuunnitelmien perimmäinen merkitys, 

joka on kasvattaa yrityksen ja sen työntekijöiden osaamista. Lisäksi eri 

tutkimuksissakin todettu työtekijöiden hyvinvoinnin ja työilmapiirin merkitys 

juuri asiantuntijaorganisaatiossa tulee muistaa. Jonkinlaista työntekijöiden 

hyvinvointia ja mielipiteitä mittaavia työkaluja tulisi harkita. Siirryttäessä yhä 

kiinteämpään asiakassuhteeseen, voitaisiin myös harkita asiakkaan päästämistä 

mukaan koulutusohjelmien suunnitteluprosessiin, ja näin vastata tarvittaessa 

paremmin asiakkaan kokemiin tarpeisiin.  

 

4.4 Yritysten välinen vaihdanta 

 

4.4.1 Osa-alueesta saatu asiakaskohtainen tieto 

 

Taulukko 10. Yritysten välisen vaihdannan analysointimallin perusrakenne 

Kriittinen tekijä Tarkastelun kohde Asiantilakuvaus/Mittari Tiedonkeruumenetelmä Informaatio tavoite 

Vaihdanta Fyysiset suoritteet Asiakkaan tilaamat palvelut 
eriteltyinä Yritystarkastelu 

   Palveluiden merkitys 
asiakkaan prossseille Yritystarkastelu 

     

Fyysisten palveluiden 
erittely ja nimeäminen. 
Myös alueelinen 
tarkastelu. 

  Lisäarvopalvelut Tarjotut lisäarvopalvelut Yritystarkastelu 

   Mitä muuta teemme 
asiakkaalle Yritystarkastelu 

     

Mitä lisäarvopalveluita 
tarjoamme. 
Mielletäänkö niitä 
sellaisiksi ja onko niitä 
hinnoiteltu 

  Kaupallinen prosessi Asiakkaan osuus 
liikevaihdosta Laskentatoimi 

   Asiakaskunta ABC-analyysi Laskentatoimi 

   Asiakaskohtainen katetuotto Laskentatoimi 

   laskutuksen 
kustannusmuodostuma Laskentatoimi 

    tuotekohtainen kannattavuus Laskentatoimi 

Tämän asiakkaan 
kannattavuus, 
merkitys 
yrityksellemme, mistä 
laskutamme heitä ja 
näiden palveluiden 
kannattavuus. 
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Fyysiset suoritteet 

Yritysten välisen vaihdannan tarkastelu aloitettiin määrittelemällä tarjottuja 

palveluita. Hyvin nopeasti todettiin näiden palveluiden olevan pääsääntöisesti 

ratkaisuja erilaisiin tilaajan ongelmiin ja useimmiten ilman mitään selkeää 

määriteltävää tai ainakaan yksiselitteistä lopputuotetta. Nämä ratkaisut puolestaan 

muodostuivat hyvinkin erilaisista toiminnoista. Lopulliset ratkaisut tilaajalla 

esiintyviin samankaltaisiin ongelmiin vaihtelivat ja niin tekivät ratkaisuun 

käytetyt tekniikat ja toiminnot. Varsinaiseksi tuotteeksi tulkittiinkin kulloiseenkin 

ongelman ratkaisuun käytetty prosessi joka muodostui osavaiheista, kontaktien 

käyttämisestä, tekniikoiden soveltamisesta ja lopullisesta raportoinnista. Kysymys 

oli pikemminkin, mitä tilaajan ongelmia kohdeyrityksessä hoidettiin ja olisiko 

näiden ongelmien hoitamiseen käytetyt prosessit vielä paremmin kirjattavissa ja 

kehitettävissä, myös yhdessä asiakkaan kanssa. Tältä pohjalta lähdettiin 

myöhemmin kehittämään myös yritysten välisiä prosesseja.  

 

Tarkastelun alla oleva asiakasyritys on yksi kohdeyrityksen suurimmista 

asiakkaista ja samalla yksi sen pitkäaikaisimmista asiakkuuksista. Sen 

hyödyntämät palvelut kattavat suurimman osan kohdeyrityksen tuottamista 

ydinpalveluista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Voidaan sanoa 

kohdeyrityksen palvelutarjonnan kattavan kaikki asiakkaan näihin toimintoihin 

hankkimat palvelut. Palveluiden laajentaminen tapahtuisi siis lähinnä joko 

siirtymisellä tarjottujen ympäristöpalveluiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, tai 

kokonaan uusien palveluiden kehittämiseen ja uusien asiakkaan toimintojen 

hoitamiseen. Kummatkin mahdollisuudet katsottiin molempien osapuolten 

kannalta mahdollisiksi.  

 

Yksi merkittävimmistä puutteista tuotettujen palveluiden osalta oli 

kohdeyrityksen tarjonnan alueellinen rajallisuus. Kohdeyrityksellä ei ole 
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toimipistettä Pohjois-Suomessa, ja toisaalta asiakkaalla on toimintoja myös tällä 

alueella. 

 

Lisäarvopalvelut 

Kun asiakkaan tilaamien töiden prosessit eli palvelut oli selvitetty, tarkasteltiin 

niitä lisäarvopalveluita, joita kohdeyritys tuotti tai voisi tuottaa tälle asiakkaalle. 

Näistä tärkeimmiksi koettiin raportointimenetelmien ja arkistointipalveluiden 

kehittäminen päällekkäisyyksien karsimiseksi.  

 

Kaupallinen prosessi 

Tarkasteltavaan liiketoimintasuhteeseen liittyen em. tuotteiden ja palveluiden 

lisäksi selvitettiin aiemmin ohjelmassa esitetyt kaupallisen prosessin kohdat 

laskentatoimea hyväksikäyttäen. Näillä tunnusluvuilla pyrittiin selvittämään, oliko 

asiakas kaupallisesti tarpeeksi merkittävä suhteen kehittämistä ajatellen, asettiko 

asiakkaan suhteen kehittäminen ja toiminnan laajentaminen kohdeyritykselle 

riskejä liiallisen keskittämisen muodossa ja oliko asiakaskohtainen kannattavuus 

terveellä tasolla ajatellen suhteen kehittämistä. Lisäksi selvitettiin laskutuksen 

kustannusmuodostumaa eli pyrittiin tarkemmin selvittämään, mistä asiakas 

maksoi meille ja mitkä näiden tuotteiden tai palveluiden kannattavuus oli. Näillä 

kahdella viimeisellä palveltiin myös toimintakokonaisuuksien 

laskutusjärjestelmän kehittämisen tarpeita.  

 

4.4.2 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, käyttää tarkastelun kohteena oleva asiakas jo 

pääosaa kohdeyrityksen tuottamista palveluista. Lisäpalveluiden tuottaminen tälle 

asiakkaalle vaatisi osaamisen laajentamista kohdeyrityksen nykyisen 

ydinosaamisen ulkopuolelle. Toinen kehityssuunta ostettujen palveluiden osalta 
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on nykyisten ympäristötoimintojen laajempi hoitaminen ja siirtyminen asiakkaalle 

läpinäkyvämpään ympäristöasioiden hallinnointiin. Molemmat kehityssuunnat 

katsottiin osapuolten toimesta mahdollisiksi.  

 

Lisäarvopalveluissa molemmat havaitsivat mahdollisuuksia päällekkäisyyksien 

poistamiseen. Etenkin arkistointi ja asiakkaan kohdetietokannan kehitystyöt 

nousivat varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Nämä palvelut olisivat myös 

oleellinen osa, mikäli siirryttäisiin asiakkaan ympäristöasioiden hallinnointiin. 

Tämä mahdollistaisi tarpeettoman raportoinnin poistamisen ja samalla 

mahdollistaisi esimerkiksi joustavan projektiseurannan asiakkaalle. 

 

Yritysten vaihdannan kaupallinen prosessi ei tarjonnut yllätyksiä. 

Huomionarvoista oli kuitenkin kohdeyrityksen vähäinen laskentatoimen käyttö 

asiakaskohtaisessa tarkastelussa. Käytännössä kaikki ohjelman mukaiset asiakas- 

tai tuotekohtaiset tunnusluvut jouduttiin rakentamaan alusta. Näiden tietojen 

pohjalta alettiin myös miettiä yhteistoiminnan uusia laskutusperusteita.  

 

4.5 Yritysten väliset sidonnaisuudet 

 

4.5.1 Osa-alueen merkitys toimialalla 

 

Yritysten välisillä toimivilla rajapintarakenteilla mahdollistetaan tehokas ja tarkka 

tiedonkulku organisaatioiden välillä. Tämä informaation kulku ja organisaatioiden 

kyky kommunikoida keskenään muodostaa yhden tärkeimmistä osa-alueista 

asiantuntijaorganisaation kyvyssä palvella asiakkaitaan. Mitä parempaa, oikea-

aikaisempaa, tarkempaa asiakkaalta saatu informaatio on, sitä tarkemmin 

pystytään palvelemaan hänen tarpeitaan. Molemmilla tiedossa olevat 

tapaamisrutiinit, kommunikointimenetelmät ja muut toimintatavat helpottavat 



 

 

69  
 
 
tiedon liikkumista molempiin suuntiin. Ja jos vielä siirrytään asiakkaan jonkin 

toiminnon (esim. ympäristöhallinnan) kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, on kyky 

kommunikoida asiakasorganisaation kanssa ensiarvoisen tärkeää.   

 

4.5.2 Osa-alueesta saatu asiakaskohtainen tieto 

 

Taulukko 11. Yritysten välisten sidosten analysointimallin perusrakenne 

Kriittinen tekijä Tarkastelun kohde Asiantilakuvaus/Mittari Tiedonkeruumenetelmä Informaatio tavoite 

Yritysten väliset sidokset Rajapintarakenteet Ylemmän- ja teknisenjohdon 
tapaamiskäytännöt Haastattelu 

   Kehitystyöhön liittyvä 
organisaatio Haastattelu 

   Yhteydenpitorutiinit Haastattelu 

     

Onko yritysten välisiä 
tapaamisrutiineja 
kirjattu, tarjoaako 
niiden kehittäminen 
lisähyötyä 

  Järjestelmä integraatio Tilaus-/toimitusprosessin 
ohjaus Yritystarkastelu 

   Sähköinen tiedonsiirto Yritystarkastelu 

   Yhteiset ICT-järjestelmät Yritystarkastelu 

   Kustannuseurantajärjestelmät Yritystarkastelu 

   Laatu-/ 
toiminnanohjausjärjestelmät Yritystarkastelu 

        

Mitä 
järjestelmäintegraatiota 
yritysten väliltä löytyy, 
missä halutaan viedän 
kehitystä eteenpäin, 
sekä mitä lisähyötyä 
tama mahdollisesti 
tarjoaa 

     

 

Rajapintarakenteet 

Rajapintarakenteita tarkasteltiin kohdeyrityksessä pidetyin haastatteluin sekä 

aihetta käsiteltiin yhdessä asiakkaan kanssa pidetyissä neuvotteluissa. Yhteinen 

käsitys yrityksillä oli, että varsinaisia sovittuja tapaamismenettelyitä yritysten 

teknisen- tai ylemmänjohdon välillä ei ollut. Tapaamiset toteutuivat tarpeen 

mukaan ja liittyivät varsinkin teknisen henkilöstön osalta projekteihin. Tilanne oli 

sama myös ylemmän johdon osalta. 

 

Lisäksi yritykset huomioivat yhdessä, että mitään yhteistä varsinaista nimettyä, tai 

ohjattua organisaatiota, tai etenemismallia ei ollut tutkimus- ja kehitystyön osalta. 

Myös tällä puolella toimittiin pikemminkin projektien esiin nostamien 

mahdollisuuksien pohjalta ja tätä kautta kunkin projektin henkilöstön 
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aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta, kuin yritysten välisen laajemman 

yhteistyökuvion kautta. Molempien mielipide aiheesta oli, että varsinkin ajatellen 

tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja erityisesti yhteisten prosessien 

tarkastelusta nousseiden kehitysmahdollisuuksien tukemiseksi, tarvittaisiin 

paremmin kirjattuja kommunikointi ja yhteistyömenetelmiä. Lisäksi tutkimus- ja 

kehityspuolelle toivottiin molemmin puolin yritysten välistä selkeää ja 

määrämuotoista yhteistoimintakanavaa. 

 

Järjestelmäintegraatio 

Yrityksillä ei ole vielä merkittävässä määrin käytössä yhteisiä tietotekniikka- tai 

muita järjestelmiä. Kohdeyritys on kehittänyt itselleen jo käytössä olevan intra-

verkon, ja sen laajentaminen tietyille asiakkaille extranet-verkoksi on ollut 

kehityksen alla. Asiakkaan kanssa käydyissä keskusteluissa on noussut esille 

asiakkaan tahtotila paperittomasta raportoinnista, jonka extranet-verkko 

mahdollistaisi. Myös verkon hyödyntäminen asiakkaan ajan tasalla pitämiseksi 

projektitasolla on tällaisen järjestelmän puitteissa mahdollista. Lisäksi tilaus-

/toimitusprosessin siirtäminen verkkoon olisi mahdollista, vaikkakin tämä 

toiminto on jo kehittynyt yritysten välillä varsin kevyeksi ja helpoksi hoitaa. 

Laskutusjärjestelmän asiakas on kokenut raskaaksi ja halusi kohdeyritykseltä 

ehdotuksen laskutusjärjestelmän keventämiseksi ja siirtämiseksi sähköiseksi. 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa yritysten välillä olevan käytössä tietotekniikan 

osalta käytössä kommunikointiin, raportointiin ja laskutus- ym. talousseurantaan 

vasta perustetekniikat. Toisaalta molemmat totesivat nykyiset järjestelmät 

soveltuviksi jo sellaisenaan huomattavasti laajempaan ja sujuvampaan 

yhteistyöhön. 

 

Yrityksillä ei ole laadun-, kustannusseurannan- tai toiminnanohjausjärjestelmien 

yhteneväisyyksiä. Näitä ei kuitenkaan kummankaan osapuolen toimesta katsottu 

tarpeellisiksi. 
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4.5.3 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Varsinaisia tapaamisrutiineita yritysten edustajien välillä ei ollut. Näiden merkitys 

kasvaa, mikäli yhteistyötä kehitetään suuntaan, jossa kohdeyritys alkaa hoitaa 

asiakkaan ympäristöasioita kokonaisvaltaisemmin. Tällöin määritellyt tapaamiset 

tuovat selkeyttä asioiden hoitamiseen ja niiden läpikäyntiin ja ajan tasalla 

pitämiseen molemmin puolin. Nykyisen kaltaisessa, puhtaasti projekti-pohjaisessa 

toiminnassa, nimettyjen rutiinien merkitys ei ole näin merkittävä, mutta toisaalta 

kevyeksi rakennettu yhteinen projektien ”päällä” toimiva hallinnointirutiini 

saattaisi sekin osaltaan selkeyttää molempien osapuolien käsitystä yleistilanteesta. 

 

Tutkimus- ja kehitystyö olisi hyvä saada toimimaan myös yritystasolla nykyisen 

projektitason toimintatavan lisäksi. Tähän ei mitään valmista ehdotusta noussut, 

mutta tavoite tulisi olla molemminpuolisesta tiiviimmästä keskustelusta käytössä 

olevista ja kehityksen alle tulevista menetelmistä ja tekniikoista.  

 

Kuten tässä tarkastelussa on todettu, on yritysten välillä huomattavaa potentiaalia 

kehittää yhteisiä tietoteknisiä ratkaisuja. Näistä sähköinen laskutus, intra/extra 

verkon laajennukset raportoinnin, tilaus/toimitus prosessin hoitamisen, ja 

asiakkaalta kerättävän projektitiedon osalta, ovat varmasti selkeimmät paikat 

aloittaa.  

 

Kumpikaan osapuoli ei katsonut tarpeelliseksi laatu- ja 

toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistämistä, mutta kustannusseurannalle tulisi 

harkita yhteistä järjestelmää varsinkin, mikäli käyttöön otetaan uudet 

laskutusperusteet. Tässä voidaan harkita myös siirtymistä open-books- tyyliseen 
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kirjanpitoon, jossa molemmat jakavat toistensa kanssa huomattavasti laajemmin 

tietoa toimintojen ympärillä syntyvistä kustannuksista. Toinen 

seurantajärjestelmä, jota tulisi yhteistyön kehittämisen yhteydessä harkita, on 

jonkinlainen kehityksen tavoite- ja seurantajärjestelmä, jossa seurataan yhdessä 

asetettujen tavoitteiden etenemistä ja pyritään myös seuraamaan saavutettuja 

hyötyjä. Tässä yhtenä vaihtoehtona voidaan pitää tämän työn tuottaman 

tarkastelumatriisin pohjalta rakennettu seuranta- mittaristomallia. 

 

4.6 Yritysten väliset prosessit 

 

4.6.1 Osa-alueen merkitys toimialalla 

 

Aikaisemmin vaihdanta-osiossa sivuutettiin prosessien määrittelyä. Tuossa 

yhteydessä puhuttiin kohdeyrityksen sisäisestä prosessista, jonka lopputuloksena 

oli asiakkaan ratkaistu ongelma. Ympäristökonsultoinnin tuottamat palvelut on 

ensitarkastelulla helppo nähdä juuri näin irrallisina toimintoina tilaajaan 

prosesseista. Jos hieman karrikoidaan, toimiala hoitaa tilaajiensa erilaisia 

ongelmia ja tarjoaa ratkaisuja tilanteiden korjaamiseksi. Tiettyyn pisteeseen asti 

asia on näin myös käytännössä. Kuitenkin kohdeyrityksessä havaittiin yhdessä 

tilaajan kanssa yritystenvälisen prosessien ymmärtämisen olevan ratkaisevassa 

asemassa juuri suhteen kehitystyön kannalta. Toisin sanoen, mikäli asiat 

hoidettaisiin kuten ne on aina hoidettu ei molemminpuolinen laajempi prosessien 

ymmärtäminen olisi välttämätöntä, mutta mikäli asioita haluttiin viedä eteenpäin, 

oli molempien ensiarvoisen tärkeää ymmärtää toistensa prosessit tilattujen 

palveluiden ympärillä. 
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4.6.2 Osa-alueesta saatu asiakaskohtainen tieto 

 

Taulukko 12. Yritysten välisten prosessien analysointimallin perusrakenne 

Kriittinen tekijä Tarkastelun kohde Asiantilakuvaus/Mittari Tiedonkeruumenetelmä Informaatio tavoite 

Yritysten väliset 
prosessit 

Palveluiden asemointi 
asiakkaan prosesseihin 

Asiakkaan prosessien 
selvitys Yritystarkastelu 

   Omien prosessien 
hahmottaminen Yritystarkastelu 

Tarjottujen palveluiden 
liittymäkohdat asiakkaan 
prosesseissa. 

  Asiakkaaseen liittyvät 
tukiprosessit Taloushallinnon prosessit Yritystarkastelu 

   Tarjous/tilausprosessit Yritystarkastelu 
   Alihankinta Yritystarkastelu 
   Tuotekehitys Yritystarkastelu 
        

Kehitysmahdollisuuksien 
selvittäminen esim. 
tuotekehityksessä, 
laskutuksessa, 
tilauskäytännössä, jne. 

          

 

Palveluiden asemointi asiakkaan prosesseihin 

Jotta kohdeyritys voisi ymmärtää paremmin oman roolinsa tilaajan toiminnoissa, 

on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitä toimintoja tilaajalla tapahtui kohdeyrityksen 

tuottamien palveluiden ympärillä. Kohtuullinen käsitys tästä on syntynyt yhdessä 

toimittujen viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Kuitenkin myös tilaaja oli sitä 

mieltä, että mikäli parempaan kokonaisvaltaiseen palveluiden tuottamiseen 

pyrittiin, tulisi heidän antaa kattavammat tiedot omista prosesseistaan lähtien 

ympäristöbudjetin luomisesta ja urakoitsijavalinnoista aina projektikohteiden 

päättämiseen asti.  

 

Toisaalla kohdeyritys oli jo aikaisemmin määritellyt omat palveluntuottamiseen 

liittyvät prosessinsa ja niissä esiintyvät toiminnot. Tämän jälkeen yritykset 

yhdessä ensin arvioivat toistensa käsityksiä esitetyistä havainnoista. Mitään suuria 

yllätyksiä ei tässä vaiheessa ilmaantunut, mutta molemmin puolin huomattiin 

prosessien päällekkäisyyksien ja virtaviivaistamisen ilmeiset paikat prosesseissa 

ja niiden tuomat hyödyt. Tämän jälkeen tilaaja pyysi kohdeyritystä tekemään 

esityksen mahdollisista prosessien kehitysmalleista. Johtuen prosesseissa 

esiintyneistä toiminnoista ja eri osapuolien (viranomaiset, urakoitsijat, konsultit 
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jne.) rooleista ja lukumääristä, prosessien esitysmalliksi valittiin liitteen 2. 

mukainen malli. Tämän mallin pohjalta rakennettiin prosessikaaviot kaikista 

niistä tapahtumista ja toiminnoista joita kohdeyrityksen tuottamien palveluiden 

ympärillä tapahtui.  

 

Asiakkaaseen liittyvät tukiprosessit 

Edellä kuvattu prosessien kehitystyö vaati erittäin paljon läpikäyntiä ja 

analysointia, mutta analysointityön tuloksena syntyi hyviä, selkeitä ja yritysten 

välistä suhdetta edistäviä kehitysmahdollisuuksia. Tukiprosesseihin liittyen 

käytiin tilaajan kanssa läpi ohjelmassa mainitut kohdat. Taloushallinnon kohdalla 

todettiin laskutusjärjestelmän olevan liian raskas ja siihen päätettiin puuttua. 

Toisaalta esimerkiksi tarjous/tilaus menetelmä oli jo valmiiksi hyvin kevyt ja 

toimiva eikä tarjonnut varsinaisia kehityskohteita. Osapuolet eivät myöskään 

katsoneet tarpeelliseksi yhdessä kehittää kohdeyrityksen alihankintatoimintaa, 

niin kauan kun se tapahtui yrityksen oman toiminnanohjausjärjestelmän 

mukaisesti. Kuten aiemmassa kappaleessa todettiin, ei yritysten välillä ollut 

mitään varsinaisia menetelmiä tai prosesseja tuotekehityksen eteenpäinviemiseksi. 

 

4.6.3 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset  

 

Prosessiajattelun ja prosessien kuvaamisen hyöty tuli ehkä suurimpana 

yllätyksenä tässä työssä sovelletuista matriisin osa-alueista. Tämä saattaa olla 

pääosin seurausta tuotettujen palveluiden luonteesta. Molemminpuolinen 

ymmärrys tilattujen ja toimitettujen palveluiden luonteesta kasvoi merkittävästi ja 

tämä puolestaan helpotti keskustelua mahdollisista kehityssuunnista siirryttäessä 

asiakkaan ympäristötoimintojen hallinnointiin. Kuten teoriaosiossa todettiin, 

liittyvät yritysten väliset prosessit sekä järjestelmäintegraatio keskeisesti toisiinsa. 

Näille molemmille osa-alueille on yhteistä myös se, että niiden kirjaaminen ja 

kuvaaminen selkeyttävät tilannetta, mikäli toimittajalle annetaan suurempi vastuu 
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ja läpinäkyvyys palveluissa näin lisääntyy. Molemmat toisin sanoen tietävät 

minkä toimintamallin mukaan asiat on käsiteltävä, eli vaikka esimerkiksi 

asiakkaan puolelta projektin hoito saattaa tilauksen jälkeen hävitä toimittajan 

organisaatioon entistä pidemmäksi aikaa ja ”syvemmälle”, tietää hän edelleen 

mitä prosessin solmupisteissä tapahtuu sekä mikä on vastuujako päätöksissä. 

Sama pätee luonnollisesti toimittajaan, jolla voi olla vapaammat kädet hoitaa 

tilaajan asioita, mutta vastavuoroisesti selkeämmin kirjatut velvollisuudet 

yhteydenpidosta tai informoinnista. 
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5 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen luvussa 4 on käyty läpi analysointimatriisin soveltamisesta 

saadut tulokset ja päätelmät. Matriisin perusteella muodostuneet käsitykset ja 

erityishuomiot on tarkemmin eritelty kutakin osa-aluetta yksityiskohtaisesti 

kuvaavissa edellisin luvun kappaleissa. Tarkastelussa tehtyjen havaintojen 

perusteella seuraavassa on käyty ensin lyhyesti yhteenvedonomaisesti kukin osa-

alue läpi ja tämän lisäksi arvioitu mallin yleistä toimivuutta ja sen käytettävyyttä 

ja soveltuvuutta asiantuntijaorganisaation työkaluksi. 

 

5.1 Tulosten yhteenveto 

 

Asiantuntijapalveluita tarjoavassa yrityksessä toiminnan perustan lähtökohta on 

aina luottamus. Käytännössä tämä johtaa siihen, että luottamusta pidetään osittain 

itsestäänselvyytenä ja sen analysoimista tai ymmärtämistä syvällisemmin ei nähdä 

tarpeelliseksi. Tässä esitetyn tarkastelun kautta on mahdollista tuoda esille uusia 

näkökulmia ja ainakin avata keskustelua luottamukseen vaikuttavista tekijöistä ja 

sen mahdollisista yhteyksistä käytännön toiminnan ja työn kehittämiseen. 

Yrityksen välisen luottamuksen osalta voidaan todeta, että kaikki tässä 

tutkimuksessa esiin tulleet tulokset viittaisivat siihen, että yrityksillä on olemassa 

hyvin toimivat luottamukselliset suhteet omiin sidosryhmiinsä. Tarkasteltava 

yritys ja asiakasyritykset ovat olleet liiketoimintasuhteessa jo kauan ja omaavat 

riittävän samansuuntaiset liiketoiminta-arvot. Tarkasteltavan yrityksen ja 

sidosryhmäyritysten henkilöstöt puolestaan luovat perustan tälle luottamukselle 

joka näkyy ennen kaikkea keskustelun avoimuutena.  

 

Kohdeyrityksessä sosiaalinen pääoma ja sen kehittäminen on huomioitu varsin 

kattavasti. Jatkossa on kuitenkin tarvetta painottaa tämän osa-alueen edelleen 



 

 

77  
 
 
kehittämistä ja muistettava sen vahvasti korostuva merkitys nimenomaan 

asiantuntijanorganisaatiossa. Kohdeyrityksen kasvaessa riski sen sosiaalisen 

pääoman ja henkilöstön koulutuksen urautumisesta ja väljähtämisestä kasvaa ja 

seurauksena voi olla henkilöstön vastaavanlainen kyllästyminen ja jämähtäminen 

nykymenetelmiin tai luovan innovatiivisuuden katoaminen. Kuten aikaisemmin 

on huomioitu, henkilöstön työssä viihtyminen on merkittävässä osassa luovuuden 

ja innovatiivisuuden kuten myös perinteisen työssä jaksamisen ylläpitämisessä. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna henkilöstön mielipiteiden keräämiseen 

käytettäviä menetelmiä voisi jatkossa vakavasti harkita. Erityistä huomiota voisi 

kiinnittää asiakkaiden tarpeiden vielä parempaan, täsmällisempään ja 

systemaattiseen arviointiin henkilöstön koulutuksen suunnittelussa. 

 

Yritysten välinen nykyinen vaihdanta antaa hyvän pohjan suhteen kehitystyölle. 

Vaihdanta on volyymiltaan varsin huomattavaa ja taloudellisista näkökohdista 

tarkasteltuna vaihdanta on terveellä pohjalla molempien yritysten kannalta. 

Asiakasyritys on jo keskittänyt tarkastelun kohteena olevia asiantuntijapalveluita 

ja toimeksiantoja kohdeyritykselle siinä määrin, että kohdeyritys toimittaa yli 

puolet tilaajan näihin toimintoihin ostamista palveluista. Mahdollisista 

kehitysaskeleista nousi selkeimmin esille ympäristötoimintojen hallintaan 

siirtyminen ja/tai palveluntarjonnan laajentaminen kohdeyrityksen tämänhetkistä 

ydinosaamista sivuaviin toimintoihin. Ratkaistavaksi jää, mikä tarjolla olevista 

kehityssuunnista halutaan valita. 

 

Yritysten välisissä sidonnaisuuksissa päähuomioksi nousi osa-alueen antama 

potentiaali valittavan kehityssuunnan mukaisesti. Mikäli siirrytään toimintojen 

hallinnointiin, tulee tapaamisrutiineja ja raportointia kehittää. Tietoteknisissä 

sovelluksissa on myös selkeitä kohteita, jotka tarjoaisivat molemminpuolista 

hyötyä. Lisäksi kustannus- ja tavoiteseurantajärjestelmät tulee tiiviimmässä 

yhteistyössä miettiä yhteiseltä pohjalta.  
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Yritysten välisten prosessien kuvaaminen helpotti olennaisesti ymmärtämään, 

mitä kaikkea yritysten ja muiden ympäristöprojektien sidosryhmien välillä 

tapahtui. Prosessien läpikäynnistä saatu informaatio auttoi tilaajaa 

läpinäkyvimpien prosessien kehitystyössä. 

 

Mallin matriisin yhteenvetona voidaan yksiselitteisesti todeta, että yrityksillä on 

jo varsin tiiviit suhteet. Edelleen voidaan todeta, että suhteen syventämiseen ja 

jalostamiseen löytyy jokaisesta osa-alueesta myös uusia tapoja ja jokaiselta 

tarkasteltavalta osa-alueelta tulee esille erityyppisiä ja eritasoisia havaintoja ja 

huomioita, jotka auttavat toimintojen suuntaamista ja keskittämistä yhteistyössä 

asiakkaan kanssa. Kun vielä lisätään molemmilla jo selkeästi löytyvä tahtotila, ei 

tämän tarkastelu pohjalta ole mitään syytä olettaa, miksei suhteen kehittäminen 

jatkossakin olisi onnistunutta ja molempia osapuolia hyödyttävä investointi. 

 

5.2 Pohdintaa mallin toimivuudesta  

 

Työn alkuperäinen tarkoitus oli löytää teoriatarkastelun pohjalta käytännön 

keinoja kohdeyrityksen ja asiakasyrityksen liiketoimintasuhteen syventämiseen ja 

kummankin yrityksen yhteistoimintavalmiuksien lisäämiseen nykyisen 

toimintaympäristön analysoinnin kautta pyrkien hyödyntämään olemassa olevia 

kumppanuusteorioita. Tässä onnistuttiin hyvin ja molemmat työhön osallistuneet 

osapuolet sekä kohdeyritys että asiakasyritys olivat tyytyväisiä teoriatarkastelun 

perusteella tehtyihin huomioihin ja mahdollisiin uusiin kehitysnäkökulmiin. 

Tarkastelumalliin kootut liiketoimintasuhteen muodostavat osa-alueet tuntuivat 

kattavan onnistuneesti yritysten suhteessa vaikuttavat perustekijät. Näiden 

perustekijöiden pohjalta osallistuneiden yritysten oli helpompi konkretisoida 

keskusteluaan tulevista kehitysvaihtoehdoista ja -keinoista. Malli toimikin 

eräänlaisena muistilistana tai ohjenuorana keskusteluille, tuoden esiin niitä 
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seikkoja, joihin jatkossa yhteistoimintaa ja toiminnan kehittämistä kannattaisi 

suunnata. 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotus  

 

Teoriapohjalta rakentui viiden pääkohdan arviointi- tai tarkastelumatriisi, joka 

hieman alkuperäisestä tavoitteesta poiketen, rakentui lopuksi 

mittaristomuotoiseksi. Empiriaosion ja aiheesta käytyjen keskustelujen perusteella 

voidaan todeta mallin avulla löytäneen ne päätekijät, joihin kehitystyön perusasiat 

sisältyvät. Edelleen yrityskohtaisella tarkastelulla onnistuttiin löytämään ne 

alakohdat ja tekijät, jotka muodostavat varsinaiset kehitystoimet. Matriisin 

soveltamisessa mittaristomuotoisesti esimerkiksi suhteen kehityksen 

mittaamisessa täytyy kuitenkin huomioida mittariston tuomat perinteiset ongelmat 

eli mittariston: 

 

a) Validiteetti, eli mittarin kyky mitata sitä menestystekijää, jota 

on tarkoitus mitata. 

b) Reliabiliteetti, eli mittarin johdonmukaisuus ts. vaihteleeko 

mittarin antamat tulokset satunnaisesti. 

c) Relevanssi, eli mittarin olennaisuus käyttäjän kannalta 

d) Käytännöllisyys, eli yksinkertaisesti mittarin hyöty-vaivasuhde 

 

Ongelmakohtien pohjalta voidaan käydä runsaastikin keskustelua sellaisten 

aiheiden, kuten esimerkiksi luottamus, mitattavuudesta. Kuitenkin 

samantyyppinen ongelma on myös sosiaalisen pääoman mittaamisessa ja toisaalta 

Balanced Scorecard on jo vuosia sitten lanseerannut inhimillisen pääoman 

mittaamista erilaisten mittareiden avulla. Ei näyttäisi olevan mitään syytä, miksi 

edellä esitettyä mallia ei voitaisi käyttää myös suhteen kehityksen 
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mittaristopohjana tai esimerkiksi yrityksen sisäisen asiakaskehityksen 

apuvälineenä. Suhteen mittaamisen kannalta malli näyttäisi löytäneen 

liiketoimintasuhteen muodostavat perustekijät. Täytyy tosin pitää aina mielessä 

kaikkien mittaristojen perusajatus, eli että mittaristo on juuri niin hyvä kuin siihen 

valitut mittarit ovat ja että sen toimivuus ja hyödyllisyys riippuvat mittaristoa 

soveltavien ja tulkitsevien ihmisten ammattitaidosta. 

 



 
 
LÄHDELUETTELO 
 
 
 
Hannus J. Prosessijohtaminen- Ydinprosesssien uudistaminen ja yrityksen 

suorituskyky 1993. Gummerus Oy.  

ISBN 951-96708-0-7 

 

Larraine S, Goldsmith M, Belasco J. Partnering- The new face of leadership 

2003. AMACOM. 

ISBN 0-8144-0757-9 

 

Lönqvist A, Mettänen P. Suorituskyvyn mittaaminen- Tunnusluvut 

asianuntijaorgansation johtamisvälineenä 2003. Edita.  

ISBN 951-37-3960-0 

 

Möller K, Rajala A, Svanh S. Tulevaisuutena liiketoimintaverkot- johtaminen 

ja arvonluonti 2004. Teknova Oy. 

ISBN 951-817-851-8 

 

Niemelä S. Menestyvä yritysverkosto- Verkostorakentajan ABC 2002, Edita  

ISBN 951-37-3648-2 

 

Piore M, Sabel C. The second industrial divide: Possibilities for prosperity 

1984. 

ISBN 0465075614 

 

Riistama V, Jyrkiö E. Operatiivinen laskentatoimi 1991. WSOY 

ISBN 951-0-20780-2 

 

 



Ruuskanen P. Verkostotalous ja luottamus 2003. Jyväskylän yliopisto. 

ISBN 952-5092-89-5 

 

Schindler P,Thomas C. The Strategic Management of Intellectual Capital and 

Organizational Knowledge 1993. 

ISBN 019515486X 

 

Ståhle P, Laento K. Strateginen kumppanuus- avain uudistumiskykyyn ja 

ylivoimaan 2000. WS Bookwell Oy. 

ISBN 951-0-24601-8 

 

Vakaslahti P. Jalosta liikesuhde kumppanuudeksi 2004. Talentum. 

ISBN 952-14-0810-3 

 

Vesalainen J. Kaupankäynnistä kumppanuuteen 2002. Metalliteollisuuden 

kustannus Oy. 

ISBN 951-817-787-2 

 

Vesalainen J. Katetta kumppanuudelle- Hyöty ja sen jakaminen asiakas-

toimmittaja-suhteessa 2004. Teknova Oy. 

ISBN 951-817-842-9 

 

Blomqvist K, Partnering in the dynamic environment: The role of trust in 

asymmetric technology partnership formation 2002. LTKK. 

ISBN 951-764-638-0 

 

Ruohomäki I, Koivisto T, Huuhka P, Harkki R. Yrityksen 

verkostoitumiskyvyn mittaaminen- verkostoreittaus, Kauppa- ja 

Teollisuusministeriö, Tutkimuksia ja raportteja 8/2003. 

ISBN 951-739-728-3 

 



Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto. Jäsenluettelo 2005. Gummerus Oy 

ISSN 1239-6508 

 

Tsupari Pekka, Sisto Johanna, Godenhjelm Petri, Oksanen Olli-Pekka, Urrila 

Penna. Yritysten Liiketoimintasuhteet- Selvitys liiketoimintasuhteista ja 

verkostoitumisesta Suomessa 2004. Tilastokeskus, Katsauksia 2004/6.  

ISBN 952-467-326-6 

 

Kortekangas Markku, Spolander Matti. Kumppanuusopas. MET-raportti 

2001/2. (Retrieved 23.3.2006) From: 

http://www.teknologiainfo.net/files/Kumppanuus.pdf 

 

Suunnittelusanomat 3/2004, Suunnittelukeskus Oy (Retrieved 10.1.2006) 

From: http://www.suunnittelukeskus.fi/yhtio/lehti0304.pdf. 

 

SKOL Visio. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, Toimialakatsaus 2004. 

(Retrieved 13.2.2006) From: 

http://www.skolry.fi/easydata/customers/skolry/files/lehdet/visio2_2004.pdf 

ISSN 1457-9073 

 

Engeström, Yrjö. Kaksikätinen asiantuntijaorganisaatio. 

Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2006 (Retrieved 20.4.2006) From: 

http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2006/2006b2.pd

f 

 

Balk Anssi, Saarinen Liina, Linnanen Lassi. Ympäristöosaamisen 

verkostoitumisstrategia Päijät-Hämeessä 2002. (Retrieved 1.2.2006) From: 

http://www.dqe.fi/easydata/customers/oske/files/oskeliitteet/ymparistoosaamis

en_verkostoitumisstrategia.pdf 

 

 



 

 

Hyötyläinen R, Ryynänen T, Mikkola M. Ympäristöalan klustereiden 

rakentaminen ja kehittäminen 2004. VTT Tiedotteita.  

ISBN 951-38-6216-X 

 

Bensaou M. Portfolios of buyer-supplier relationships. Sloan Management 

Review 1999. 

 

Ellram L. A managerial guideline for the development an implementation of 

purchasing partnership. Journal of supply chain management 1995. 

 

Olsen R, Ellram L. A portfolio approach to supplier relationships. Industrial 

Marketing Management 1997. 

 

 

 

 

 

 



LIITE I 
 

 



LIITE II 
 

 


