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Tämän pro gradu-tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategista 

verkoston kehittämistä rakennusalalla maalausaliurakoitsijayrityksen 

näkökulmasta. Tavoitteena oli vastata miten aliurakoitsijayritys voisi 

strategisesti kehittää verkostojaan ja muodostaa kokonaiskäsitys 

rakennusalan nykyisestä kilpailuympäristöstä ja hahmottaa 

rakennusalan verkostoympäristöä. 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen teoriaosa käsittelee strategisen 

verkostoitumisen motiiveita, kuvaa erilaisia strategisia verkostotyyppejä 

sekä nostaa esiin verkostoitumisen haasteita. Tutkimuksen empiirinen 

osa muodostui haastattelemalla Lahden ja lähialueiden 

rakennusliikkeiden keskijohtoa. Tutkimusmetodina käytettiin 

teemahaastattelua. 

Tutkimustulokset osoittavat, että aliurakointia pääasiassa tekevän 

rakennusalan pk-yrityksen on mahdollista kehittää yhteistyösuhteitaan 

ja verkostojaan strategisesti. Strateginen vertikaalinen yhteistyö on 

helpommin mahdollista erikoistumalla. Lisäksi joustavuus, sitoutuminen 

ja luottamus ovat olennaisia arvoa lisääviä ominaisuuksia alalla. 
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The main objective of this master’s thesis was to analyze the 

possibilities of strategic network development in the construction 

business from a painting subcontractor’s point of view. The aim of this 

study was to find out how a subcontractor could strategically manage its 

networks and to analyze the current business environment in the 

construction business and to describe the network environment in the 

construction business. 

This qualitative study has a theoretical part which examines the motives 

behind strategic networking, describes different types of strategic 

networks and highlights the challenges in networks. The empirical part 

of this study was carried out by interviewing managers of big 

construction companies from Lahti region. Thematic interviews were 

used in order to collect the data. 

Findings of this study show that it is possible for an SME subcontractor 

to develop its cooperation relationships and to manage its networks 

strategically. Strategic vertical network management is easier when 

subcontractor has specialized skills. Flexibility, trust and commitment 

produce value in the construction business. 
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1. JOHDANTO 

 

Nyky-yhteiskunnan yrityksillä on yhä enemmän kustannuspaineita. 

Varsinkin rakennusalalla aliurakoitsijana toimivat pienyritykset saavat 

jatkuvasti olla varpaillaan laskemassa hintojaan toimittajasuhteiden 

katkeamista vältellessä. Kustannuksia on koko ajan tarkkailtava ja 

säästötoimia on tehtävä. Rakennusalalla suuri uhka kotimaista työvoimaa 

käyttäville pienyrityksille ovat Virosta ja Keski-Euroopasta saapuvat 

rakennusmiehet. Pahimmillaan he voivat tehdä työn puolet halvemmalla 

kuin suomalainen työmies.  

Toimeksiantajana toimii koko Suomen alueella, mutta pääasiassa Lahden 

alueella toimiva maalausalan pk-yritys.  Kyseessä on yritys, jonka 

liikevaihto on keskimäärin ollut miljoonan euron luokkaa ja se työllistää 

keskimäärin 10 ihmistä vuodessa.  Lahden ja lähialueiden kilpailutilanne 

on tiukka, pääsääntöisesti aliurakointina tapahtuva toiminta perustuu 

hintakilpailuun ja alalla on paljon pieniä kilpailijoita. Yhteistyösuhteita 

pitäisi pystyä kehittämään strategisesti, jotta saisi kilpailuetua muihin. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Verkostoajattelun lähtökohtana on verkostoyhteiskunta jossa verkostot 

ovat avoimia rakenteita, jotka voivat laajentua ilman rajoituksia. Verkostot 

ovat vastauksia tiedon määrän lisääntymiseen, teknologian kehittymiseen 

ja globalisaatioon perustuvaan ympäristöön. (Castells 2000) 

Markkinoinnin verkostoajattelun perustana pidetään ajattelua, että 

markkinoinnin luonne on muuttunut radikaalisti. Markkinoinnin tulokset, 

yhä enenevässä määrin, mitataan yritysverkostojen välisessä kilpailussa, 

eikä niinkään yritysten välisessä kilpailussa. Yritykset, jotka ovat mukana 

strategisissa verkostoissa hyötyvät tulevaisuudessa niistä hyvin. (Achrol & 

Kotler 1999). 
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Rakennusala on pitkällä aikavälillä käyttänyt muuta teollisuutta 

huonommin aineettomia investointeja ja innovaatioita strategisina 

kilpailukeinoina. Syy siihen on se, että rakennusalalta ovat puuttuneet ja 

vieläkin pääsääntöisesti puuttuvat kannusteet kilpailla osaamisella, 

innovaatioilla tai T&K:lla. Ei ole nimittäin löytynyt teknisiä esteitä monien 

muiden alojen tyypillisiin kilpailukeinoihin kuten modulointiin tai 

strategisten kumppanuuksien hyödyntämiseen myös rakennusalalla. 

Tällöin esimerkiksi toistettavuutta ja tuottavuuden kasvua pystyttäisiin 

lisäämään pitkän aikavälin tähtäimellä ja myös tehokkuus lisääntyisi 

mahdollistaen todellisen hintakilpailun alalla. (Ahonen ym. 2008) 

1.2 Tutkimusongelmat ja alaongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia strategista verkoston kehittämistä 

rakennusalalla maalausaliurakoitsijayrityksen näkökulmasta. Tavoitteena 

on vastata, miten aliurakoitsijayritys voisi strategisesti kehittää 

verkostojaan ja muodostaa kokonaiskäsitys rakennusalan nykyisestä 

kilpailuympäristöstä ja hahmottaa rakennusalan verkostoympäristöä. 

Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin (tutkimusongelmiin):  

Miten rakennusalan pk-yritys voi strategisesti kehittää verkostojaan?  

Tutkimuksessa vastataan myös seuraaviin alaongelmiin:  

1. Mitkä tekijät ajavat rakennusalan yrityksiä verkostoitumaan?  

2. Minkälaisista toimijoista ja verkostoista rakennusalan pk-yritysten 

verkostoympäristö muodostuu?  

3. Mitkä ovat strategisen verkostoitumisen haasteet? 

Tutkimuksessa käytetään haastatteluista saatavaa empiiristä aineistoa. 

Tavoitteena on löytää konkreettisia toimintaehdotuksia yrityksen verkoston 

kehittämiseksi. 
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1.3 Kirjallisuuskatsaus 

 

Tieteellinen kirjallisuus verkostoista on ollut Varamäen (2006,76) mukaan 

hajanaista ja hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että eri tieteenalat ovat 

keskittyneet eri painopisteisiin ja näin ollen käsitteet, teoriat ja tulokset 

tutkimuksista ovat olleet erilaisia eikä tiedon kumuloituminen ole ollut 

mahdollista. Markkinoinnissa on hänen mukaansa keskitytty lähinnä 

kahdenvälisten ostaja-myyjä- ja markkinointikanavasuhteiden 

tarkasteluun.   

Vesalainen (2006) tutkii verkostoitumista eli yritysten välistä yhteistyötä 

kahdenvälisinä vertikaalisina suhteina. Myös IMP (Industrial Marketing and 

Purchasing) -koulukunta perustuu siihen, että tutkijat ja managerit 

ymmärtävät pitkäaikaisen vuorovaikutuksen aktiivisten ostajien ja myyjien 

välillä (Ford et al. 2006). 

Jarillo (1988) näkee verkoston strategiselta kannalta, kilpailuetu 

saavutetaan yhteistyöverkostolla. Pääidea on nähdä yritykset ei-

itsenäisinä toimijoina ja nähdä, että tuotteen tai palvelun tuotantoon voi 

käyttää integroitua kumppaniyritystä tai yritysverkostoa. Verkosto on 

ylivoimainen organisaation toimintamuoto, kun yritys pystyy luomaan 

verkoston, jossa omat ydinkyvykkyydet pidetään itsellä, pystytään 

ulkoistamaan funktioita tehokkaimmille kumppaneille ja alennetaan 

transaktiokustannuksia. Tässä teoriassa on pääosassa keskusyritys, joka 

luo verkoston ja on proaktiivisessa roolissa siinä. (Jarillo 1988).  

Verkostoitumista strategisena, tavoitteellisena toimintana on tutkinut myös 

Gulati (1998), joka korostaa sosiaalisten suhteiden monimutkaista 

vaikutusta strategisiin alliansseihin/verkostoihin. Suurin etu 

verkostoitumisesta on hänen mukaansa pääsy kilpailijan tai verkoston 

resursseihin. Samalla hän kuitenkin korostaa sosiaalisten suhteiden 

olevan täydentäviä elementtejä strategisen verkoston toiminnassa ja 

tulevaisuuden menestymisessä.  
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Verkostossa oppimista on käsitelty melko paljon kirjallisuudessa. Toisaalta 

tutkimukset kertovat eri teollisuudenaloihin kuten bioteknologiaan, 

tietotekniikkaan sekä useisiin tehdastuotannon aloihin kohdistuvista 

haasteista. (Toiviainen 2006, 22) 

Pesosen ja Muurisen (1994,150) mukaan varsinaisissa verkostoteorioissa 

sosiaalisen vuorovaikutuksen viitekehys on pääosassa. Varamäen 

(2006,178) mukaan voidaan yleistää verkostotutkimuksen teorioiden 

korostamat käsitteet kolmeen pääryhmään: verkostojohtamiseen, sosio-

psykologiseen ja strategiseen ulottuvuuteen. 

Partasen (2008, 28) mukaan strategisten verkostojen teoria on todella 

lähellä alliansseja koskevaa kirjallisuutta (esimerkiksi Gulati (1998), joka 

käyttää termejä lähes rinnakkain) ja hänen mielestään selkein ero 

allianssikirjallisuuteen on siinä, että alliansseja tutkittaessa tutkitaan vain 

yritysten kahdenvälisiä verkostosuhteita. Vastaavasti strategisen 

verkostotutkimuksen tavoitteena on yrittää analysoida useampia tai jopa 

kaikkia kohdeverkoston tai -yrityksen toimijoita (Partanen 2008, 28).  

Suhdemarkkinointi tuo verkostotutkimukselle hieman toisenlaisia 

vaikutteita. Suhdemarkkinointi perustuu markkinoinnin sosiaalisen 

vaihdannan teoriaan, jonka tausta on sosiaalipsykologiassa ja sen 

ihmisten välisten suhteiden tutkimuksessa. Mittilän (2006) mukaan 

kyseistä vaihdannan teoriaa aloitettiin soveltaa myös 

organisaatiokäyttäytymisen tutkimukseen jo 1980-luvulla. 

Suhdemarkkinointi käänsi tutkijoiden ja käytännön kentän mielenkiinnon 

kohti asiakassuhteita ja muita suhteita poispäin perinteisestä 4P-

ajattelusta. Suhdemarkkinoinnin teoriassa korostuu molemminpuolinen 

kanssakäyminen sekä ymmärryksen ja luottamuksen kasvu. Olennaista on 

myös kanssakäymisen kautta kehittyvä eri osapuolten tuntemus siitä, että 

on mahdollista jakaa tärkeitä strategisia tietoja ilman tietojen väärinkäytön 

pelkoa. (Mittilä 2006) 

Yrittäjyystutkimuksen verkostoajattelun päälähtökohtia ovat ihmisten 

väliset sosiaaliset suhteet (Granovetter 1985; Äyväri 2006). On todettu 
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yrittäjien verkostoituvan eri lailla riippuen liiketoiminnan strategisesta 

suuntautumisesta (Ostgaard & Birley 1994). Pk-yritysten menestyksellisen 

verkostoitumisen seurauksena on todettu olevan tietoisesti muodostettuja 

yritysten kilpailuasemaa parantavia rakenteita, joihin pienempikin yritys voi 

vaikuttaa (Larson 1991). 

Wincentin (2006) mukaan strategisen verkostoajattelun näkökulmasta pk-

yrityksiä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän (myös Street & Cameron 2007. 

Hoangin ym. (2003) mukaan tarvitaan lisää sellaisia tutkimuksia, jotka 

mahdollisesti tuovat uusia ideoita aihepiiriin.  Strategisesti kehitettyihin 

verkostoihin ja niiden johtamiseen on keskitytty paljon vähemmän kuin 

muihin verkostosuuntauksiin (Möller & Svahn 2003b).  

 Lin ym. (2005) painottavat pk-yritysten strategisen verkoston 

muodostamisen tärkeyttä toimialoilla, joissa kilpailu on kovaa. Lisäksi pk-

yritysten strategista verkostoitumista on käsitelty yritysten markkinoiden 

laajentamisen kansainvälistymisprosessien yhteydessä (Lu & Beamish 

2001). Hitt ym. (2001) yhdistäisivät yrittäjyysnäkökulman ja strategisen 

näkökulman strategisen yrittäjyyden [’strategic entrepreneurship’] 

käsitteeksi, jotta pystyttäisiin tutkimaan menestyviä yrittäjyysstrategioita. 

1.4 Teoreettinen viitekehys  

 

Kuvassa 1 esitellään alustavan viitekehyksen. Tavoitteena on verkoston 

toimijoiden haastattelujen avulla saada selville miten rakennusalan pk-

yrityksen verkostoa voi kehittää strategisesti. Kuten kuvasta nähdään, 

tutkimus lähtee liikkeelle yrityksen omien tarpeiden ja resurssien 

hahmottamisesta ja etenee verkoston strategisiin kehittämisehdotuksiin. 

Tämä tutkimus pohjautuu strategisten verkostojen teoriaan ja lähtökohtana 

on verkostojen ja verkostoitumisen tarkastelu strategisena proaktiivisena 

toimintana (vrt. Partanen 2008, 51). Tavoitteena on tietoisesti kehittää 

verkostoa (Möller & Rajala & Svahn 2003). Työn teoreettisessa 

viitekehyksessä pk-yrityksen verkostoympäristössä keskitytään 
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toimialakohtaiseen tilaaja-toimittajasuhteeseen (Anchrol & Kotler 1999). 

Lisäksi kartoitetaan ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä. 

 

Kuva 1 tutkimuksen viitekehys  

1.5 Rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella verkostoja strategisen näkökulman 

kautta. Strategisten verkostojen teoria on tärkeässä osassa tutkimuksen 

viitekehyksessä. Tutkimuksessa käytetään Möllerin ym. (2004) luomaa 

strateginen verkko-termiä rinnakkain strategisten verkostojen yhteydessä.  

Tavoitteena on myös tarkastella strategista verkostoitumista rakennusalan 

pk-yrityksen näkökulmasta joten viitekehykseen liittyy myös strateginen 

yrittäjyys. Myös suhdemarkkinoinnin teoriaa käsitellään niiltä osin kuin se 

on tutkimuksen näkökulman kannalta olennaista. 
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Yleisesti ottaen tutkielma on tehty rakennusalan pk-yrityksen 

näkökulmasta. Toimeksiantajana toimii maalausalan yritys, jonka 

näkökulmasta koko rakennusalaa tarkastellaan.  

 

1.6 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Verkostomaisuus = Yritystenväliset suhteet ovat tulleet läheisemmiksi, 

pitkäkestoisemmiksi ja syvemmiksi, verrattuna mitä pelkkään 

markkinaehtoiseen vaihdantaan edellytettäisiin. Kahdenvälinen suhde on 

verkostojen perusyksikkö.  Verkostomaiseen yhteiskuntaan kuuluu 

monenlaista yritysten välistä yhteistyötä, verkottumista julkisen/yksityisen 

sektorin välillä ja toimialaklustereita. (Vesalainen 2006, 10) 

Vertikaalinen verkostoituminen = Markkinointikanavassa peräkkäin 

olevien jäsenten välinen suhde. Esimerkiksi tilaaja-toimittajasuhde. 

(Raatikainen et al 1994,158). Tässä myös käy esimerkkinä rakennusliike 

pääurakoitsijana ja maalausliike aliurakoitsijana. 

Verkosto = Joukko taloudellisia toimijoita, joiden kaikkien yksittäisten 

toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksiin vaikuttaa joukon toiminta ja 

olemassaolo. Joukko voi muodostua esimerkiksi asiakkaista, myyjistä ja 

kilpailijoista. Toimijoiden välisten kytkösten sekä toimijoiden toimintojen ja 

voimavarojen yhdistämisen sisäistäminen on tärkeää verkoston 

ominaisuuksien ymmärtämisen kannalta. (Tikkanen et al.2007,180) 

Verkko = Möller, Rajala ja Svahn (2004) ovat tehneet tutkimuksissaan 

eron verkoston ja verkon välille. Heidän määritelmänsä mukaan verkko on 

verkko-organisaatio, jonka muodostaa tietty yritysjoukko. Se rakennetaan 

tietoisesti ja sille on asetettu tavoite. Verkon tavoite ohjaa selkeästi sen 

toimintaa ja kehittämistä/kehitystä. Verkon jäsenillä on selkeästi määritellyt 

roolit ja vastuut tietyistä sovituista toiminnoista.  

Kompetenssi (osaamisalue) = Organisaation kyky käyttää resurssejaan 

ja kyvykkyyksiään toistuvasti ja koordinoidusti. Tätä kykyä käytetään 
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organisaatioiden strategisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä kilpailuedun 

tavoittelemiseen tai ylläpitämiseen. (Tikkanen et al. 2007, 167) 

Kyvykkyys = Toimintamalli tai rutiini, joka on toistettavissa. Sen avulla 

tuotetaan ja toimitetaan tuotteita ja palveluita asiakkaille. Saatavilla olevat 

resurssit ovat pohjana tälle toimintamallille tai rutiinille. (Tikkanen et al. 

168). 

Arvotoiminto = Strategisten verkkojen viitekehyksessä arvotoimintoja 

ovat kaikki ne toimenpiteet jotka edesauttavat tuotteen tai palvelun 

valmistumista ja toimittamista loppuasiakkaalle. (Möller ym. 2004, 18) 

Tarjooma = Loppuasiakkaalle tehty kokonaisuus, joka sisältää varsinaisen 

ydintuotteen sekä ydintuotteen hyödyntämiseen ja käyttöönottoon 

tarkoitettuja järjestelmiä ja/tai palveluita. Esimerkiksi älypuhelimen ostossa 

voidaan koota yhteispaketti, johon sisältyy älypuhelimen käyttöönotto, 

tiettyjen ohjelmistojen asennus sekä mahdolliset tukipalvelut. (Möller ym. 

2004, 19) 

Verkoston strateginen kehittäminen = Tässä tutkimuksessa verkoston 

strateginen kehittäminen tarkoittaa rakennusalan liiketoimintaympäristön ja 

verkostoympäristön analyysiä, rakennusalan pk-yrityksen verkostoaseman 

ymmärtämistä sekä arvoa tuottavien toimintojen tutkimista. Näiden 

vaiheiden perusteella pyritään luomaan liiketoiminnan 

kehittämisehdotuksia. (Mukaillen Valkokari ym. 2006 ja Möller & Halinen 

1999) 

1.7 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne on seuraavanlainen: Ensimmäisessä luvussa on 

johdanto ja käydään läpi taustatietoja tutkielmasta. Ensimmäisessä 

luvussa käydään läpi tutkimuksen tausta, esitellään tutkimusongelmat ja 

esitellään alustavasti toimeksiantajayritystä. Toisessa luvussa 

tarkastellaan verkostojen teoriaa ja pyritään luomaan teoriapohja 

empiiriselle osuudelle. Tarkoitus on käsitellä verkostoteoriaa enemmän 
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strategisen näkökulman kautta. Myös pk-yrityksen näkökulma on 

tutkimuksessa olennainen.  Kolmannessa luvussa tarkastellaan 

verkostoitumista pk-yritysten näkökulmasta ja tässä luvussa käsitellään 

myös yrittäjämäistä markkinointia ja suhdemarkkinointia. Tutkimuksen 

neljännestä luvusta alkaa empiirinen osuus, jossa tarkastellaan 

rakennusalan pk-yrityksen verkoston strategisia 

kehittämismahdollisuuksia. Viimeisessä viidennessä luvussa käydään läpi 

johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset. Johtopäätöksissä pyritään 

rinnastamaan löydettyä empiiristä aineistoa aihealueen kirjallisuuteen. 
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2. PK-YRITYSTEN VERKOSTOT JA NIIDEN STRATEGINEN 

KEHITTÄMINEN 

 

2.1 Verkostoitumisen motiivit ja hyödyt 

 

Tässä luvussa ja seuraavissa alaluvuissa käsitellään verkostoitumisen 

taustaa sekä hyötyjä. Näkökulma on strateginen ja myös pk-yrityksen 

näkökulma huomioidaan. 

2.1.1 Verkostot 

 

Verkostoyhteiskunta on muuttanut nopeasti käsitystämme yrityksistä. 

Liiketoimien globaalisuus, kiristyvä kilpailu ja teknologioiden 

monimutkaisuus on nopeuttanut resurssien linkittymistä monikansallisten 

yhtiöiden välillä, puhumattakaan pk-yrityksistä. Tästä on seurannut 

todellinen riippuvaisuus muista, sillä yhdelläkään yrityksellä ei ole enää 

varaa olla eristäytynyt muista. Oppiminen suhteiden kautta on 

äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden menestyksen kannalta. (Möller & 

Halinen 1999).  Myös Dyer ym. (1998) korostavat suhteita yritysten välillä 

ja niiden yhä tärkeämpää osaa yritysten voittojen analysoinnissa. 

Yhteistyöstrategiat ovat osoittautuneet niin tehokkaiksi, että näitä 

strategioita pitäisi Nielsenin (1988) mukaan käyttää monissa erilaisissa 

olosuhteissa. Hänen mukaansa organisaatioiden välinen yhteistyö voi 

parantaa tehokkuutta ja voi antaa lukuisia niin lyhyen aikavälin kuin 

pitkänkin aikavälin etuja.  

Kilpailuympäristön muuttuessa yritysten välisestä kilpailusta yhä enemmän 

kilpailuun verkostojen välillä on yritettävä löytää uusia tekijöitä, jotka 

kohentavat verkoston kilpailukykyä. Tämän seurauksena verkoston 

ulkoista liiketoimintaympäristöä ja ympäristön muutoksia pitäisi seurata 

yhä tarkemmin koko verkoston näkökulmasta. Verkoston tulee jatkuvasti 

asemoida itseään markkinoilla ja yritettävä sopeutua muutoksiin. Myös 
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ennakoiminen ja muutosten tuomat uudet mahdollisuudet on 

hyödynnettävä. (Valkokari ym. 2006, 48) 

Olluksen ym. (1998, 3) mukaan myös perinteisillä aloilla voi dynaamisten 

alojen lisäksi saada merkittävää taloudellista hyötyä verkostoitumisesta. 

Se nimittäin antaa mahdollisuuden olla nopeampi, joustavampi, 

asiakassuuntautuneempi ja tehokkaampi kuin perinteiset 

toimintamenetelmät. Se on keino muodostaa monipuolinen kilpailuetu ja 

joissain tapauksissa keino kasvaa taantuvilla markkinoilla. Toisinaan se on 

keino muovata markkinoita ja luoda uusi kilpailuasetelma markkinoilla. 

Verkostotoiminta on hienovaraista ulkoistamista, joka jatkuvan ja kovan 

kilpailuttamisen sijaan vaatii pyrkimystä pitkän aikavälin yhteistyöhön. 

(Ollus ym. 1998,3, 7) 

Ford ym.  (2006) korostavat liiketoimintaverkostojen olevan epävakaita, 

sillä ne kehittyvät jatkuvasti teknologian kehittyessä. Kun vanhat ongelmat 

on ratkaistu, uusia ongelmia ilmestyy. Verkostoissa voi erottaa kolme 

eniten vaikuttavaa tekijää; yritysten dynamiikka, suhteiden dynamiikka ja 

verkoston dynamiikka. Yritykset kohtaavat kiristyvää kilpailua monesta eri 

suunnasta, mikä tarkoittaa painetta alentaa kustannuksia joka saralla. 

Loppuasiakkaiden paine alentaa hintojaan pakottaa toimittajat alentamaan 

omia kustannuksiaan, mikä vaikuttaa muihin toimittajiin koko verkostossa. 

Kustannuspaineet saattavat merkitä myös pitkäaikaisten suhteiden 

katkaisemista kustannushyötyjen toivossa. (Ford et al. 2006) 

Myös Valkokari ym. (2006, 48) korostavat verkostojen rakenteiden ja 

yritysten välisten suhteiden olevan dynaamisesti jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Myös toimintaympäristö vaikuttaa 

rakenteiden ja suhteiden kehittymiseen. Toisaalta verkostojen hyötyjen 

saavuttaminen ei ole itsestään selvää ja niiden saavuttaminen vaatiikin 

tietynlaisten organisatoristen verkostokyvykkyyksien kehittämistä (Möller & 

Svahn 2003).  

Verkostoihin vaikuttaa myös globalisaatio, mikä tarkoittaa laajempaa 

kilpailijoiden ja kilpailevien teknologioiden määrää. Myös informaatiota on 
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nykyisin enemmän saatavilla. Tiedonsaannista seuraa se, että yritykset 

samanaikaisesti lähentyvät toisiaan. Lähentymisestä huolimatta yrityksillä 

saattaa olla samaan aikaan sekä tarvetta että mahdollisuuksia etsiä uusia 

suhteita.  Molemmat ilmiöt johtavat verkostojen monimutkaisuuteen ja sitä 

kautta muutokseen ja epävakauteen yrityksissä, suhteissa ja verkostoissa. 

(Ford et al. 2006). Valkokari ym. (2006,48) korostavat, että tällaisissa 

tilanteissa täytyy olla yhteneväiset tavoitteet niin verkostoilla kuin yrityksillä 

ja verkoston tavoitteiden sekä toimintatapojen pitää olla toisiaan tukevia.  

 

2.1.2 Verkoston strateginen kehittäminen 

 

Tärkeätä verkoston strategisessa kehittämisessä on yrityksen kyky 

tunnistaa, arvioida, rakentaa ja ylläpitää asemaansa yhteistyösuhteissa 

(Möller& Rajala 1999). Lähtökohtaperiaatteena voidaan pitää sitä, että 

verkoston hallintaan ja tarvittaviin kyvykkyyksiin vaikuttaa organisaation 

muodostaman verkoston tavoite. Kun strategista verkostoa käytetään 

tavoitteena inkrementaaliset parannukset jo olemassa oleviin 

kyvykkyyksiin ja toimintoihin tarvitaan Möllerin ym. (2003) mukaan 

läheisempää ja ennen kaikkea luottamukseen perustuvia verkostosuhteita. 

Möller ym.(2003b). 

Verkoston strateginen kehittäminen lähtee liikkeelle kyvykkyyksien 

määrittelystä. Kehittämällä erityisiä verkostokyvykkyyksiä yritykset 

pystyvät siirtämään monimutkaista tietoa, mutta myös kehittämään 

yhdessä uusia resursseja tietoisesti rakennettujen liiketoimintaverkostojen 

kautta. ( Möller ym. 2003) 

Möllerin ym. (2007) mukaan strategisissa verkostoissa on olennaista se, 

miten ne pystyvät tuottamaan arvoa. Verkoston arvojärjestelmään 

kuuluvat ne tietyt arvoa tuottavat toiminnot, joita verkoston jäsenet 

toteuttavat. 
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Thorellin (1986) mukaan yritysten pitää huomioida strategisessa 

suunnittelussaan myös verkostonäkökulma saadakseen uusia näkökulmia 

yrityksen rakenteeseen, strategiaan ja suorituskykyyn. Hänen mielestään 

verkosto voidaan nähdä vaihtoehtona vertikaaliselle integraatiolle ja 

diversifikaatiolle tai uusien asiakkaiden hankintainstrumenttina. 

Verkostoajattelu korostaa myös pitkän aikavälin ajattelua hektisen heti 

voittoa-ajattelun sijaan. Thorellin mielestä verkostoajattelu tuokin 

konventionaalisten markkinointistrategian elementtien (4P) vierelle 

vähintään 3 uutta ulottuvuutta; vallan, vaikutusvallan ja luottamuksen. 

(Thorelli 1986) 

Valta on keskeinen käsite verkostoanalyysissä ja se tarkoittaa kykyä 

vaikuttaa toisten toimintaan ja päätöksiin. Vaikutusvalta-termiä Thorelli 

käyttää ilmaisemaan, että valtaa oikeasti käytetään. Kolmas ulottuvuus, 

luottamus on tulevaisuuteen tähtäävä konsepti. Se voidaan määritellä 

olettamuksella tai luottamuksella A:n puolesta siitä, että jos A tai B kokee 

hankaluuksia toiminnoissaan, B:n voidaan olettaa tekemään se mitä A 

tekisi B:n resursseilla. (Thorelli 1986) 

Ahlström-Söderling (2003) on laatinut kysymyksiä, jotka pk-yritysten olisi 

huomioitava ennen strategisen verkoston luomista: a) Mikä on yrityksen 

visio? b) Mikä on yrityksen tavoite verkostoon liittymisessä c) Onko 

yhteistyön visio niin selvä, että on itsestään selvää että konsensus 

vallitsee kiinnostuneiden yritysten kesken? d) Vastaavatko verkoston ja 

yrityksen visiot toisiaan? e) Tunnetaanko toimijat muista yrityksistä f) Jos 

ei tunneta, kuinka kauan yrityksellä on varaa luottamuksen 

rakentumiseen? g) Ovatko muut osallistuvat yritykset rahoituksellisesti 

tarpeeksi vahvoja? f) Onko oman yrityksen rahoitustilanne tarpeeksi 

vahva? 

2.1.3 Pk-yritysten verkostoituminen 

 

Mcgowanin (2000) mukaan verkostoituminen voi auttaa yrittäjiä 

kehittämään liiketoimintaansa monella tavalla, mutta hänen mukaansa 
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verkostojen ja verkostoitumisen käyttö liiketoimintatavoitteiden 

saavuttamiseen strategisen markkinoinnin aihealueella on alkanut 

herättää tutkijoissa erityistä kiinnostusta (Cooper & Mcgowan 2008).  

Verkostoituminen voi tarkoittaa pienyrityksille monenlaista hyötyä. 

Dennisin (2000) mukaan verkostoituminen johtaa yrityksen tuotteiden 

imagon paranemiseen ja asema laajentaa markkinoita on parempi. Lisäksi 

verkostot hänen mukaansa antavat mahdollisuuden toimia laajemmilla 

markkinoilla. Yhteistyö verkostojen kautta mahdollistaa pienten yritysten 

toimimisen kovenevilla globaaleilla markkinoilla sekä myös innovaatioiden 

kehittämisen (Hanna & Walsh 2002). Verkoston jäsenet jakavat yhteiset 

tavoitteet ja ne mielletään usein keinoina saavuttaa yhteisesti hyödyttäviä, 

usein taloudellisia tavoitteita. Kuitenkin kollektiivisesta toiminnasta voi 

saada myös muunlaista hyötyä, kuten tiedon jakamista ja parhaiden 

käytäntöjen vakiinnuttamista. (Dennis 2000) 

Ruohomäen ym. (2003,16) mukaan pienten ja keskisuurten yritysten 

keskinäinen verkostoituminen on alkuvaiheessa ja yhteiset 

kehittämisprojektit ja yhteisten strategisten visioiden luominen ovat 

harvinaisia asioita.  Vanhaverbekenin (2001) mukaan usein pk-yritysten 

menestymättömyys on selitettävissä verkostoitumisen 

hyödyntämättömyydellä. 

Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten verkostoitumiseen vaikuttavat 

monet seikat. Ruohomäen ym.  (2003, 16) mukaan verkostoperustaisen 

yhteistyön organisointi ja koordinointi vaatii näkemystä ja johtajuutta. 

Lisäksi yrityksissä ei ole tarpeeksi tietoa verkostoitumisen hyödyistä, 

riskeistä ja kustannuksista. Myös kaikenlaiset käytännön seikat saattavat 

rajoittaa kiinnostavien ja luotettavien partnereiden hakemista. Lisäksi 

luottamuksen ja yhteisen tietopohjan luominen vaatii Ruohomäen 

ym.(2003,16) mukaan aikaa, oppimista ja erilaisten asenteellisten 

vaikeuksien ylittämistä.   

Kirjallisuudessa moni pienyritysten verkosto on vertikaalisesti 

integroituneita toimitusketjuja ja vain harvemmin on olemassa kilpailijoiden 
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välisiä verkostoja. Ne lähinnä liittyvät pikemminkin alihankintaan, eivätkä 

esimerkiksi yhteisiin t& k-hankkeisiin. (Hanna& Walsh 2002) Toisaalta 

vertikaalisen sekä horisontaalisen yhteistyön onnistuneesta 

hyödyntämisestä ovat esimerkkeinä Pohjois-Italian sekä Saksan 

lounaisosan Baden-Wurttenbergin alueiden teollisuuden kilpailullinen 

vahvuus. Vahvuus pohjaa niin lähekkäisiin sijainteihin kuin yhteistyön ja 

kilpailun yhdistämiseen. Yritykset kilpailevat kovasti toistensa kanssa, 

mutta samaan aikaan täydentävät toisiaan joko vertikaalisen tai 

horisontaalisen yhteistyön kautta. (Schmitz 1992) 

 

2.1.4 Verkostoitumisen tavoitteet 

 

Verkostoyhteistyön pitäisi olla houkuttelevaa niin yksittäisen 

verkostoyrityksen kuin koko verkoston kannalta. Yksittäisen yrityksen 

haaste on pystyä vastaamaan eri verkostojen vaihteleviin tavoitteisiin. 

Yhteistyön tehokkuus vaatii, että verkostossa toimimista tukevat yrityksen 

sisäiset toimintatavat. Varsinkin yhteistyön syventyessä on olennaista, että 

verkoston ja yrityksen tavoitteet sekä toimintatavat ovat samansuuntaiset 

ja verkostokumppaneiden kesken yhdessä sovittu. Pitkän aikavälin 

yhteistyön kehittäminen ja syventäminen vaatii vankkaa näkökantaa siitä, 

missä verkostoissa ja kenen yhteistyökumppanien kanssa on kannattavaa 

tavoitella strategisen yhteistyön tasoa ja kenen kanssa taas ei. (Valkokari 

ym. 2006, 31) 

Taulukko 1 esittää Valkokarin (2006) laatimat verkostoitumisen tavoitteet. 

Hän jakaa tavoitteet kahteen osaan: toiminnan ja kannattavuuden 

parantamiseen sekä uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Tavoitteet 

voidaan rinnastaa verkostoitumisen hyötyihin, sillä Mallidi ym. (1999) 

mainitsevat alla mainittuja tavoitteita pk-yritysten verkostoitumisen 

hyödyistä puhuttaessa. Heidän mielestään tärkeimmät verkostoitumisen 

hyödyt ovat a) uusille markkinoille pääsy, b) parempi tuottavuus, c) 

parantunut reagointikyky, d) parantunut resurssien käyttö toimintojen 

päällekkäisyyksien poistumisen kautta. 



22 
 

 

TAULUKKO 1. Verkostoitumisen tavoitteet (Valkokari 2008) 

VERKOSTOITUMISEN TAVOITTEET 

Toiminnan ja kannattavuuden 

parantaminen 

Uusien mahdollisuuksien 

löytäminen 

Ydinkyvykkyyksiin 

panostaminen 

Kustannusten lasku 

Yhteisen informaationjaon 

käytäntöjen aloittaminen 

Joustavuuden lisääminen 

toimintaan 

Suurempien kokonaisuuksien 

hallinta 

Syvempi asiakasyhteistyö ja 

yhteys loppuasiakkaisiin 

 

Markkinavoiman kasvu ja markkina-

alueen laajennus 

Resurssien ja kyvykkyyksien 

yhdistäminen 

Uudenlaiset liiketoimintamallit ja 

ansaintalogiikat 

Uusien teknologioiden jalostaminen 

yhteistyössä (uusilla toimialoilla) 

 

 

2.1.5 Suhdemarkkinointi 

 

Vargon  & Luschin ( 2004)  mukaan markkinoinnissa olisi siirryttävä 

uuteen  asiakaskeskeiseen ajatteluun. Heidän mukaansa 1980-luvulta 

2000-luvulle vallinnut ajattelutapa markkinoinnista sosiaalisena ja 

kansantaloudellisena prosessina on jälkeenjäänyttä ja nykyisin pitäisi 

markkinointiajattelua muuttaa asiakaskeskeisemmäksi. Heidän mielestään 

nykyajattelussa pitäisi olla keskiössä aineettomat toiminnot, kuten tieto, 



23 
 

taidot sekä painotus interaktiivisuudessa, suhteissa ja suhteiden 

luomisessa. Markkinoinnin roolin tulisi olla ydinosaamisen tunnistaminen 

ja kehittäminen ja niiden muuntaminen arvolupauksiksi, jotka tarjoavat 

potentiaalista kilpailuetua. Näin ollen markkinoinnin tulisi johtaa yritystä 

määritellä ja rakentaa eri toimintoja yhdistäviä liiketoimintaprosesseja. 

Markkinoinnin tulisi olla yrityksen strategisen suunnittelun ydin. (Vargon 

ym. 2004) 

Nykyisin kilpailu ei tapahdu pelkästään yritysten välillä, vaan strategisten 

verkostojen välillä. Näissä strategisissa verkostoissa lukuisat yritykset 

tekevät yhteistyötä ja verkostot kilpailevat keskenään, esimerkiksi 

autoteollisuudessa käytetään paljon alihankkijoita. Näin ollen 

suhdemarkkinointi on noussut tärkeään asemaan markkinoinnin saralla. 

(Hunt ym. 2006) 

Huntin ym. (1994) mukaan suhdemarkkinointi viittaa niihin kaikkiin 

markkinointitoimenpiteisiin, joiden tavoitteena on rakentaa, kehittää ja 

ylläpitää menestyksekkäitä yhteistyösuhteita niin tavarantoimittajien, 

kilpailevien yritysten kuin tilaajien välillä. Verkoston koolla ei heidän 

mukaansa oikeastaan ole merkitystä. Koko verkoston menestyminen 

vaikuttaa jokaiseen verkostossa olevaa. Suhdemarkkinointistrategioita 

käyttävät yritykset ymmärtävät pitkäaikaisten yhteistyösuhteiden 

merkityksen ja niiden ylläpitämisen tärkeyden menestyksekkäässä 

liiketoiminnassa. (Hunt ym. 2006).  

 

Suhdemarkkinoinnin teorian lähtökohtana ovat yritysten resurssit 

(resource-advantage theory). Ne ovat kokonaisuuksia, joiden avulla yritys 

pystyy tarjoamaan tehokkaasti tuotettaan tietylle segmentille. Ne voivat 

olla rahallisia, konkreettisen fyysisiä (esimerkiksi laitteet), lakiin perustuvia 

(esimerkiksi tavaramerkit), henkilöstön osaamiseen perustuvia, 

organisaation kyvykkyyteen perustuvia, teknologiaan perustuvia tai 

suhteisiin perustuvia. (Hunt ym. 2006) 

 



24 
 

2.1.6 Suhdemarkkinoinnin osatekijät 

 

Huntin ym. (2006) mukaan suhdemarkkinointiin vaikuttaa kahdeksan eri 

osatekijää. Ne ovat: 

 Suhteet [relational factors] 

 Resurssit [resource factors] 

 Kilpailukyky [Competence factors] 

 Sisäinen markkinointi [internal marketing] 

 IT [Information technology] 

 Tarjooma [market offering] 

 Historialliset tekijät [Historical factors] 

 Lait [Public policy factors] 

 

2.1.7 Markkinointi ja yrittäjyys 

 

Markkinointi ja yrittäjyys ovat perinteisesti olleet kaksi erillistä 

tutkimusaluetta kauppatieteellisessä tutkimuksessa. Kuitenkin suurempi 

tietoisuus yrittäjyyden ja innovaatioiden vaikutuksesta markkinointiin ja 

markkinoinnin vaikutuksista menestyvään yrittäjyyteen on johtanut 

yrityksiin yhdistää nämä kaksi tutkimusalaa yrittäjämäiseksi 

markkinoinniksi (entrepreneurial marketing). Kiinnostus mukailla 

markkinointia pk-yrityksille sopivaksi samalla tiedostaen yrittäjän 

ratkaisevan roolin markkinointitoiminnoissa on suurin kannustin yrittävän 

markkinoinnin teorian kehittämisessä.  (Stokes 2000) 

Stokesin (2000) mielestä menestyvät yrittäjät toteuttavat markkinointia 

tavalla, joka saattaa näyttää ristiriitaiselta perinteisiin malleihin verrattuna. 

Itse asiassa on hyvin tavallista, että varsinkin pienissä yrityksissä verkostot 
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liikkuvat henkilökohtaisen tason ja liiketoimintatason välillä (Gilmore & 

Carson 1999).  

Stokes (2000) huomauttaakin, että yrittäjät uskovat epävirallisista 

verkostoista saatavan informaation riittävän pitämään yrittäjät ajan tasalla 

yritystensä menestyksestä kilpailijoiden suhteen ja auttavan yrityksiä 

reagoimaan uusiin kilpailullisiin uhkiin.  Hänen mukaansa yrittäjät ovat 

avoimia uusille ideoille ja mahdollisuuksille, jotka tulevat henkilökohtaisista 

ja organisaatioiden välisistä verkostoista.   He esimerkiksi ovat selvillä 

markkinatilanteesta keräämällä ajantasaista tietoa epämuodollisista 

toimialan toimijoista koostuvista verkostoista, eikä niinkään toteuttamalla 

muodollisia markkina-analyyseja. Stokes korostaa, että hänen mukaansa 

on mahdollista kehittää erilaisia markkinointikäytäntöjä jotka palvelevat 

yrittäjiä paremmin kuin perinteisemmät markkinointimallit. (Stokes 2000). 

Gilmoren ym. (1999) mielestä tavalliset markkinointitekniikat ovat 

sopimattomia pk-yrityksille. Myös Chastonin (1997) mielestä pienyritykset 

voivat parantaa suorituskykyään omaksumalla yrittäjämäisiä 

markkinointitapoja. Gilmoren ym. (1999) mielestä pk-yritysten 

markkinointiin ja päätöksentekoon vaikuttaa olennaisesti neljä tekijää: 

yrityksen tunnuspiirteet, yrittäjän ominaisuudet, yrityksen 

elämänkaarivaihe ja toimialan normit. Näitä edellä mainittuja tekijöitä 

liimaa yhteen verkostot ja yrittäjien luonnostaan tapahtuva 

verkostotoiminta.  

Verkostoituminen voi yrittäjyyskontekstissa olla kompetenssi tai kyky, jota 

voidaan kehittää ajan ja oppimisen myötä. Lisäksi verkostoitumisesta 

voidaan jalostaa proaktiivinen osa markkinointia. (Gilmore ym. 1999). 

2.2 Verkostotyypit ja toimijat rakennusalalla  

 

Seuraavissa luvuissa ja alaluvuissa käydään läpi strategisen 

verkostoteorian tutkimuksen kannalta olennaisimmat verkostotyypit. 

Lisäksi käydään läpi strategisen verkostoitumisen haasteita sekä 

rakennusalan verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
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2.2.1 Verkostoasemat, arvotoiminnot ja verkostoroolit 

 

Möllerin ym. (2004) mukaan yritysverkostoja voidaan luokitella Eastonin 

(1992) näkemyksien kautta. Verkostot voidaan nähdä muun muassa 

rakenteina ja asemina.  

Verkostot ovat järjestelmiä, jotka tuottavat arvoa ja ne muodostuvat 

yritysten ja niiden toimijoiden hallinnoimista arvotoiminnoista. Nämä 

arvotoiminnot ovat toimintoja tai toimintoketjuja ja näiden avulla 

monenlaisista raaka-aineista, tavaroista ja tietämysresursseista syntyy 

tuotteita sekä palveluita asiakkaille. Yritysverkosto muodostuu, kun 

organisaatiot ja niiden suhdeketjut ovat toiminnoiltaan kytköksissä 

keskenään. (Möller ym. 2004, 223) 

Verkoston rakennetta määrittää arvotoimintojen ja toimijoiden riippuvuus 

keskenään. Verkosto on sitä kiinteämpi, mitä erikoistuneempia osaamisia 

tuotannossa verkoston toimijoilla on.  Erikoistuneet toimijat ovat näin 

tiukasti kytköksissä ja muodostavat kiinteän verkoston. Jos on paljon 

samankaltaista osaamista omaavia yrityksiä, jotka ovat helposti 

keskenään vaihdettavissa, on verkoston rakenne löyhä eikä keskinäistä 

riippuvuutta synny. Tällöin liiketoimintaa leimaa enemmän 

markkinaehtoisuus. (Möller ym. 2004, 223) 

Kiinteisiin verkostoihin on vaikea liittyä toimijoiden aktiviteettien 

keskinäisen sopeuttamisen vuoksi. Löyhiin verkostoihin on helpompi liittyä, 

koska asiakkaat ja on helpompi vaihtaa kuin kiinteissä verkostoissa. 

Kilpailukykyisempi hinta tai laadullisesti paremmat arvotoiminnot 

mahdollistavat rakenteeltaan löyhiin verkostoihin pääsyn. (Möller ym. 

2004, 224) 

Positiot ja roolit ovat olennaisia kun kuvataan yrityksen verkostoasemaa. 

Yrityksen vaikutusvaltaan vaikuttaa sen arvotoimintojen merkittävyys 

muille verkoston toimijoille. Merkittävyys määräytyy arvotoimintojen 

suojattavuuden ja yleisyyden mukaan. Lisäksi merkittävyyteen vaikuttaa 

se, kuinka tärkeitä yksittäisen arvotoimintojen avulla tuottamat palvelut tai 
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tuotteet ovat koko verkoston tarjoomille. Nämä tarjoomat menevät 

loppuasiakkaille. (Möller ym. 2004, 226) 

Yrityksen rooleihin verkostossa vaikuttaa se, miten yritys käyttää 

asemaansa verkoston arvojärjestelmässä. Toisin sanoen yrityksen 

pyrkimykset vaikuttavat siihen, miten muut toimijat suhtautuvat yritykseen 

verkostossa. Nämä pyrkimykset voivat olla dominoivan aseman tavoittelua 

tai enemmän yhteistoimintaan suuntautumista. Nämä rooliodotukset 

vaikuttavat muiden verkoston toimijoiden käyttäytymiseen. (Möller ym. 

2004, 226) 

Yrityksen verkostoasema ja suhteiden lukumäärä ja niiden luonne 

vaikuttavat siihen, miten yritys pystyy muodostamaan käsityksen 

verkostosta ja alan muutoksista. Tämä hahmottamiskyky on tärkeä 

varsinkin nopeasti muuttuvilla aloilla. ( Möller ym. 2004, 227) 

 

2.2.2 Verkostotyyppejä 

 

Möller & Rajala (2004, 204) jakavat strategiset verkot kolmeen eri 

ideaalityyppiin perustuen  niiden arvojärjestelmien päämäärätietoisuuden 

asteeseen sekä tiedon roolin merkitykseen. Kuten kuva 2. alla osoittaa 

tyypit ovat perusliiketoimintaverkostot, liiketoiminnan uudistamisverkostot 

ja uutta liiketoimintaa luovat verkostot.   
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KUVA 2. Strategisten verkkotyyppien luokittelu (mukaillen Möller ym. 

2004,204) 

 

 

Nykyiset eli perusliiketoimintaverkot voivat olla vertikaalista yhteistyötä 

hyödyntäviä tilaaja-toimittajaketjuja tai horisontaalisia markkinaverkkoja. 

Näillä on tyypillisesti suhteellisen vakaa rakenne. Lisäksi niiden tavoitteet 

voivat olla tehokkuuden lisääminen arvoketjua integroimalla ja 

koordinoimalla tai yhdistämällä täydentäviä resursseja tarjota parempia 

ratkaisuja asiakkaille.  Horisontaaliset verkot syntyvät, kun kilpailevat 

yritykset tunnistavat heillä olevan tuotteita, jakelukanavasuhteita tai 

asiakaspalvelujärjestelmiä, jotka yhdistämällä on mahdollista saavuttaa 

vahvempi markkina-asema. On syytä kuitenkin huomata, että 

horisontaaliset verkostot ovat harvoin puhtaasti horisontaalisia. Ne 
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nimittäin usein sisältävät vertikaalisesti sijoittuneita tavarantoimittaja– ja 

jakeluyrityksiä. (Möller et al. 2007) 

Liiketoiminnan uudistamisverkot jakautuvat uudistamisverkkoon ja 

asiakasratkaisuverkkoon. Verkoston toimijat muokkaavat nykyisiä arvoa 

luovia järjestelmiä inkrementaalisilla ja paikallisilla innovaatiotoimilla 

tavoitteenaan parannusten saavuttaminen nykyisissä arvojärjestelmissä. 

Tämänkaltaisten verkostojen tyypilliset tavoitteet ovat nykyisten tarjoomien 

uudistaminen vertikaalisessa verkossa tai tiettyjen 

asiakassuuntautuneiden ratkaisujen toimittaminen. Rakenteellisesti 

uudistamisverkot voivat  olla myös vinoja, sisältäen jäseniä niin 

vertikaalisesta kuin horisontaalisesta arvoketjusta (Möller et al. 2007) 

Uutta liiketoimintaa luoviin verkkoihin kuuluvat sovellusverkot, 

dominanttidesign-verkot sekä innovaatioverkot. Näiden tyypillinen tavoite 

on radikaali muutos liittyen vallitseviin arvosysteemeihin ja uudenlaiseen 

ajatteluun vaikuttaminen. Näiden kautta syntyy uusia teknologioita, 

liiketoimintamalleja ja jopa liiketoiminta-alueita. (Möller et al. 2007) 

Lechner & Dowling (2006) puolestaan ovat jakaneet yritysverkostot 

sosiaaliseen verkostoon, maineverkostoon, markkinointiverkostoon, 

kilpailijoiden yhteistoimintaverkostoon ja innovaatio- ja 

teknologiayhteistyöverkostoon. 

2.2.3 Horisontaalisia yhteistyösuhdetyyppejä 

  

Bengtsson ja Kock (1999) ovat luokitelleet kilpailijoiden väliset 

horisontaaliset yhteistyösuhteet neljään eri tyyppiin.  Ensimmäiseksi tulee 

yhteinen olemassaolo (co-existence), joka tarkoittaa lähinnä tiedonvaihtoa 

ja yleistä vuorovaikutusta, ei niinkään taloudellista vaihdantaa. Kilpailijat 

yleensä tietävät toisistaan, mutta he eivät ole vuorovaikutuksessa 

keskenään.  Psykologisten tekijöiden takia kilpailijat ovat kaukana 

toisistaan. Normit ovat informaaleja ja melko vahvoja, pelisäännöistä ei 

kuitenkaan ole sovittu. Lähinnä on kysymys yhteisestä ymmärryksestä ja 

kilpailijoiden tavoitteet ovat itsenäisesti päätetty. (Bengtsson & Kock 1999) 
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Toisena on yhteistyö (co-operation). Vaihdanta on tässä tyypissä 

säännöllistä, sisältäen niin liiketoimintaa, informaatiota kuin sosiaalista 

vaihdantaakin. Erilaisia sidoksia voi syntyä. Vaikka kilpailijat tekevät 

yhteistyötä, he myös kilpailevat keskenään ja saattavat jopa olla 

luottamatta toisiinsa.  Tämä suhde muistuttaa arvoketjua ja sillä voi olla 

muodollinen tai epämuodollinen rakenne.  Muodollisemmat sopimukset 

voivat tulla kyseeseen. Informaalit sopimukset perustuvat sosiaalisiin 

normeihin ja luottamukseen. Nämä normit ja joskus muodollisemmat 

sopimukset säätelevät vallanjakoa ja riippuvuussuhteita kilpailijoiden 

välillä. Näin ollen konfliktit ovat harvinaisia.  Kilpailijoilla on tässä tyypissä 

yhteisiä tavoitteita ja läheiset suhteet perustuvat funktionaalisiin ja 

psykologisiin tekijöihin. (Bengtsson & Kock 1999)  

Kolmantena tyyppinä on kilpailu (Competition). Reaktio seuraa toimintaa, 

sillä kilpailijat seuraavat toisiaan. Vuorovaikutus on suora ja 

yksinkertainen; kun kilpailija tuo markkinoille uuden tuotteen muut 

seuraavat välittömästi. Valta ja riippuvaisuus jakautuu tasaisesti 

kilpailijoiden kesken, perustuen verkostoasemaan. Etäisyys määräytyy 

funktionaalisista ja psykologisista tekijöistä. Normit perustuvat 

informaaleihin sääntöihin kun hyväksytyt pelisäännöt leviävät verkostossa 

ja siten kilpailijat asettavat tavoitteensa itsenäisesti. Tavoitteet ovat 

tavallisesti rakenteiltaan samankaltaisia ja ne voidaan saavuttaa vain 

hankkimalla resursseja samalta ostajalta. (Bengtsson & Kock 1999) 

Neljäs suhdetyyppi voi sisältää niin taloudellista kuin ei-taloudellista 

vaihdantaa (Co-opetition). Valta suhteen yhteistyöpuolella perustuu 

funktionaalisiin näkökulmiin yhdessä arvoketjun kanssa. Suhteen 

kilpailupuolella valta perustuu toimijan asemaan ja voimaan verkostossa. 

Riippuvuudet vaihtelevat myöskin. Yhteistyössä riippuvaisuus määritellään 

muodollisella sopimuksella tai sitten se perustuu luottamukseen. 

Kilpailussa riippuvaisuus liittyy yrityksen valtaan ja asemaan 

liiketoimintaverkostossa ja se on jakautunut tasapuolisemmin. Konfliktit 

ovat harvinaisia yhteistyössä koska kilpailijat ovat harmoniassa, mutta 

kilpailussa konflikteja muodostuu jatkuvasti. Yhteistyöhön kuuluu selvät 
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normit, jotka osittain perustuvat muodollisiin sopimuksiin. Kilpailussa 

näkymättömät normit ovat osa kilpailuilmapiiriä. Etäisyys tai läheisyys on 

joko funktionaalista tai psykologista ja tavoitteet ovat yhdessä määriteltyjä. 

Kilpailussa tavoitteet ovat usein tiettyyn kohteeseen suuntautuneita. 

(Bengtsson & Kock 1999) 

 

2.2.4 Vertikaaliset yhteistyösuhteet 

 

Vertikaalisiin suhteisiin kuuluvat esimerkiksi tilaaja-toimittajasuhteet sekä 

tavarantoimittaja- ja asiakassuhteet (Möller ym. 1999). Tilaaja-

toimittajasuhteita on tutkittu jo pitkään markkinoinnin alalla (Dwyer et al. 

1987). Silti voidaan sanoa niiden olevan suosittu tutkimusaihe kun niitä 

tutkitaan verkostonäkökulmasta (Möller ym. 1999).  

 

Globaali kilpailu ja yleinen tehokkuuden tavoittelu pakottaa yrityksiä 

parantamaan operationaalista tehokkuuttaan. Tilaajat vaativat lyhyempiä 

ja joustavampia toimitusaikoja kilpailullisilla hinnoilla. Näin ollen yritykset 

ulkoistavat yhä enenevässä määrin niitä liiketoimintojaan, jotka eivät tarjoa 

ydinkyvykkyyksiä. Ulkoistaminen tällaisessa tilanteessa edellyttää 

vahvojen toimittajasuhteiden luomista toiminnoissa, jotka ovat strategisesti 

tärkeitä asiakasyritykselle. (Möller ym. 1999) 

2.2.5 Strategiset allianssit 

 

Strategiset allianssit ovat yhä suositumpia keinoja vastata markkinoiden 

yhä kovenevaan kilpailuun ja viime vuosina on noussut suuri kiinnostus 

tutkia strategisten allianssien muodostamisen toimintoja ja etuja (Dyer, 

Kale & Singh 2001). Yhä enemmän alliansseja muodostetaan suurten 

yritysten ja pk-yritysten välillä (Alvarez & Barney 2001). Strategisten 

allianssien muodostaminen on tärkeä strateginen työkalu kilpailuedun 

saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi alliansseilla voi saavuttaa 

merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi monet yritykset muodostavat niitä 
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hakien parasta laatua tai teknologiaa tai sitten halvinta tuotantohintaa tai 

alempia työvoimakustannuksia. (Wu et al. 2009) 

Tambunan ja Weaver (1998) ovat jaotelleet strategiset allianssisuhteet 

(Strategic Alliance Relationship) 9 eri luokkaan tärkeysjärjestykseen.   

1. Pitkän aikavälin markkinointisopimukset 

2. Sopimusvalmistus 

3. Teknologia-allianssit 

4. Ostaja-tavarantoimittaja-allianssi 

5. Lisensiointi 

6. Yhteisyritys jonkin toisen pk-yrityksen kanssa 

7. Yhteisyritys suurten yritysten kanssa 

8. Pääomainvestoinnit 

9. Kauppayhtiöiden vienninhallinta 

Bucklinin & Senguptan (1993) mielestä allianssien koettuun tehokkuuteen 

vaikuttavat tietyt  tekijät. Heidän mielestään huono projektijohtaminen on 

merkittävin negatiivisesti yhteistyöhön vaikuttava tekijä. Vastavuoroisesti 

tärkeimpiä positiivisesti tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat yhteistyön 

koetut hyödyt sekä onnistuminen oikeanlaisen partnerin valinnassa. 

Alvarez ym.( 2001) listaavat pk-yritysten ja suurten yritysten allianssien 

menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Pienyrityksen kannalta on tärkeää 

ensiksi pystyä tuomaan allianssiin useita teknologioita. Edelleen, 

pienyrityksen on ymmärrettävä suuryritysten tarvitsevan pienyrityksen 

innovatiivisuutta. Pienyrityksen on oltava innovatiivinen, mutta toisaalta 

samanaikaisesti varovainen, koska suuryritys voi yrittää jopa varastaa 

teknologian itselleen. Lisäksi pienyrityksen on pyrittävä hidastamaan 

suuryrityksen oppimista uusista teknologioista. Näin ollen sopimukset 

allianssien välillä ovat myös merkittävässä roolissa. On myös tärkeää 
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muistaa, että suuren yrityksen on helpompi opiskella pienyrityksen 

teknologiset innovaatiot kuin pienyrityksen oppia ja imitoida suuryrityksen 

organisatorisia resursseja ja kyvykkyyksiä. (Alvarez et al. 2001) 

Seuraavaksi käsittellään strategisten allianssien muodoista kilpailijoiden 

välinen yhteismarkkinointi (co-marketing) ja kilpailijoiden yhteistyö (co-

opetition). 

2.2.6 Co-marketing-käsitteestä 

 

Suurin osa strategisiin alliansseihin keskittyneestä tutkimuksesta on 

syventynyt esimerkiksi  T&K yhteistyöhön ja yhteisyrityksiin, mutta ei 

niinkään yhteismarkkinointialliansseihin [co-marketing alliances]. Tämä 

yhteistyötyyppi tähtää markkina-aseman vahvistamiseen yritysten välisen 

yhteistyön kautta. Markkinointitoimintojen koordinoinnin tavoitteena on 

paremman markkina-aseman saavuttaminen sekä kannattavampi 

liiketoiminta ja myynti. (Thoumrungroje & Tansuhaj 2004). Oikean 

partnerin valinta on olennainen tekijä yhteismarkkinoinnin menestyksessä 

(Ahn et al. 2009). 

Yhteismarkkinointiallianssit tarjoavat Bucklin  & Senguptan (1993) mukaan 

yrityksille mahdollisuuden strategiseen etuun. Heidän mukaansa 98 

allianssissa pystyttiin tehokkaampaan toimintaan vähentämällä valtaan ja 

johtamiseen liittyviä epätasapainotilanteita. Harkittu projektivalinta ja 

tarkka potentiaalisten partnerien valinta auttavat myös allianssien 

tehokkuuteen.  Valinnassa tulee huomioida se, että yritysten kannattaa 

verkostoitua samankaltaisten yritysten kanssa. Sellaisten, joilla on 

samanlaiset resurssit, markkina-asema ja kilpailulliset kompetenssit. 

Epätasapaino vallankäytössä tai johtamisresursseissa ovat merkittäviä 

haittoja allianssien toiminnan onnistumiselle. (Bucklinin & Sengupta 1993) 

Vastaavasti projektijohdon avainkysymys on ymmärtää potentiaalisten 

partnerien resurssipohjat ja miten ne epätasapainotilanteessa vaikuttavat 

konfliktin syntymiseen. Jos näyttää kuitenkin siltä, että on syntymässä 

yhteistyötä epätasapainoisten partnereiden kesken, tietyt ongelmat 
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voidaan mahdollisesti välttää laatimalla yhteistyösopimus huolellisesti 

(Bucklin & Sengupta 1993).  

2.2.7 Co-opetition-käsitteestä 

 

Kilpailun ja yhteistyön yhdistävä käsite [Co-opetition] tarkoittaa, että kaksi 

yritystä tekee yhteistyötä joissain toiminnoissa, kuten strategisessa 

allianssissa, ja samanaikaisesti kilpailevat toistensa kanssa muissa 

toiminnoissa. Kyseinen liiketoimintasuhde on hyvin hyödyllinen, sillä yhtiöt 

joissain määrin auttavat toisiaan ja jossain määrin pakottavat toisiaan 

eteenpäin. Kyseiset suhteet ovat monimutkaisia, koska ne sisältävät kaksi 

erilaista vuorovaikutuksen logiikkaa. Mukana olevat yritykset ovat 

suhteessa, joka muodostuu toisaalta vihamielisyydestä johtuen 

vastakkaisista intresseistä ja toisaalta ystävällisyydestä johtuen jaetuista 

intresseistä.  (Bengtsson & Kock 2000). Yhteistyö kilpailijoiden välillä 

kilpailuedun löytämiseksi on tasaisesti kasvava kilpailukeino 

maailmanlaajuisesti (Chin ym. 2008).  

 

KUVA 3. Tyypilliset yhteistyön ja kilpailun yhdistävät toimet (Walley 2007) 

Kyseinen ilmiö voidaan nähdä tehokkaana tapana hoitaa sekä yhteistyö 

sekä kilpailu kilpailevien yritysten kesken. Yhteistyön hyötyjä ovat muun 
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muassa: 1. uusien tuotteiden kehittämisen hinta jakautuu 

yhteistyökumppaneiden kesken. 2. Tuotteiden valmistusajat lyhenevät. 3. 

Jokainen yritys voi vaikuttaa yhteistyöhön omalla ydinosaamisellaan. 

Kilpailu vuorostaan pakottaa kilpailevat yhtiöt kehittämään tuotteitaan ja 

palveluitaan sekä pakottaa mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan. 

(Bengtsson & Kock 2000) 

Esimerkkeinä menestyvästä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä ovat 

Toyota ja General Motors, jotka tekivät yhteistyötä kehittäessään 

uudenlaisia ympäristöystävällisiä moottoreita Amerikan markkinoille (Chin 

ym. 2008). 

2.2.8 Pienyritysten yhteiskilpailu 

 

Morris, Koçak & Özer (2007) ovat tutkineet yhteiskilpailua [co-opetition]  

pienyritysten näkökulmasta. Heidän mukaansa (2007) taipumus jatkaa 

yhteiskilpailua liittyy suoraan parantuneeseen rahalliseen menestykseen ja 

heidän mielestään yhteiskilpailu on koherentti strategia riskien 

pienentämiseen ja resurssien jakamiseen. Luottamalla  kilpailijan tietoon, 

kokemukseen ja verkostoihin, yrittäjä pienentää yrityksen investointeja 

kiinteisiin kuluihin, pienentää oppimiskustannuksia ja johtaa yritystä kohti 

parempaa menestystä epäonnistumisen vähenemisen kautta. (Morris et 

al. 2007)  

Pienyritysten kumppanuudet kilpailijoiden kanssa muodostuvat yhteisen 

hyödyn [mutual benefit], luottamuksen [trust] ja sitoutumisen [commitment] 

kautta. Yhteinen hyöty tulee tärkeäksi kun työskennellään kilpailijan 

kanssa. Erityisesti resursseihin ja tietoon liittyvät hyödyt, joita yritykset 

saavat ja hyödyt jotka liittyvät oletettuun saatavaan markkina-asemaan 

ovat tärkeitä. (Morris et al. 2007). 

Luottamus-dimensioon liittyy olennaisesti se, että pienyritykset 

todennäköisemmin valitsevat kumppanikseen kilpailijoita, jotka mielletään 

rehellisiksi ja luotettaviksi. Luottamukseen vaikuttaa myös tuntemus, että 

kilpailija tulee olemaan lojaalikumppanuussuhteelle.  Lisäksi 
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luottamukseen vaikuttaa olennaisesti myös avoimuus tiedon jakamisessa. 

(Morris et al. 2007). 

Sitoutuminen-dimensiossa on suurin huolenaihe kumppanin 

tarkoituksenhakuisuus. Siihen vaikuttaa suuresti käsitys siitä, että 

kumppani on sitoutunut vahvistamaan suhteen markkina-asemaa eikä 

niinkään omaa markkina-asemaa. (Morris et al. 2007). 

Morrisin ym. (2007) mielestä luottamus- ja sitoutumisdimensioon täytyy 

liittää myös selvä tunne siitä, että molemmat osapuolet oikeasti hyötyvät 

kumppanuussuhteesta. Juuri yhteinen hyöty on heidän mielestään (2007) 

aliarvostettu aikaisemmassa kirjallisuudessa, sillä nämä kolme ulottuvuutta 

on selvässä korrelaatiossa keskenään. Pienyritykset ovat erityisen 

kiinnostuneita saada haltuunsa muuten heille saavuttamattomissa olevia 

resursseja, kuten markkina-asemaa parantavia tietoja. Käsitetty yhteinen 

hyöty näyttäisi olevan suurempi silloin kun oletettu kumppaniyritys on 

pienempi kuin yrittäjän yritys. Toisaalta on huomattava, että luottamus ei 

ole liiketoiminnan parantaja, tosin kuin sitoutuminen ja yhteinen hyöty 

ovat.  Yrityksen ikä saattaa selittää tämän asian, sillä vanhemmat yritykset 

voivat olla kokeneempina varovaisempia.  Varovaisuus saattaa johtaa 

luottamuksen korostamiseen ja siitä saattaa olla tuloksena toiminnan 

pienempi parantuminen luottamuksen puutteessa. (Morris et al. 2007). 

2.3 Verkostoitumisen haasteet 

 

2.3.1 Verkostossa toimimisen haasteita 

 

Liiketoimintaverkostot ovat Fordin ym. (2006, 10) mukaan suhteellisen 

jatkuvassa muutospaineessa kuten kuva 1. alla osoittaa. 
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KUVA 4. Verkostojen yleisrakenne ja muutospaineet (Ford et al.2006, 10) 

 

Yritykset joutuvat nykyisessä vallitsevassa kilpailuympäristössä 

keskittymään ydinosaamiseen ja sitä kautta luottamaan kumppaneihin,  

jotka täydentävät yritysten tarjoomia. Kustannuspaineet ovat kovempia 

kuin ennen ja teknologinen kehitys asettaa paineita kehittää uusia tuotteita 

yhä nopeammin. (Ford et al. 2006, 11) 

 

Suhteet liiketoiminnassa ovat entistä monimutkaisempia, mutta samaan 

aikaan yritykset ovat riippuvaisia toisistaan. Suhteiden hallinnointi ja niiden 

mahdollinen luokittelu on nyky-yrityksille melko tärkeää menestymisen 

saavuttamiseksi. (Ford et al. 2006, 11;12) 

 

 Verkostojen rakenteisiin ja niiden muodostumiseen vaikuttavat 

globalisaation tuoma kilpailun lisääntyminen sekä se, että tietoa on 

saatavilla yhä enemmän ja nopeammin. Verkostojen ja suhteiden käytön 

kautta lisääntynyt markkinainformaatio vetää verkostojen jäseniä yhteen, 

mutta samalla on mahdollista etsiä uusiakin kumppanuuksia. Tämä johtaa 
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epävarmuuteen ja tulevaisuudessa muutoksiin niin yrityksissä, suhteissa 

kuin verkostoissakin. (Ford et al.2006, 13) 

  

Håkanssonin ym. (2002) mukaan verkoston suuntaa ei voi ennustaa eikä 

verkostotoiminnan seurauksia voi ennustaa, koska eri osallistujat 

reagoivat ja toimivat lukemattomilla eri tavoilla. Strategiseen verkoston 

menestykseen ei ole suoraa vastausta. Perinteinen menneisyyden 

tarkastelu ja optimaalisten ratkaisujen etsiminen ei tuo menestystä 

verkostoympäristössä. Lähtökohtana vuorovaikutukselle verkostoissa 

tulisikin olla uusien kysymysten luominen. (Håkansson & Ford 2002). 

Verkostoitumisen haasteista Mallidi ym. (1999) näkevät verkostoitumisen 

suurimmiksi esteiksi pk-yritysten johdon individualistisen ja itsenäisen 

luonteen sekä uusille yhteistyömuodoille laadittujen selkeiden 

sopimuskehysten puutteen.  

 

2.3.2 Verkostoparadoksi 

 

Håkansson & Ford (2002) ovat tutkineet verkostoja ja he ovat määrittäneet 

”verkostoparadoksin”, ongelmia joita yritykset kohtaavat 

verkostoympäristöissä. Ensimmäinen paradoksi tarkoittaa sitä, että 

verkoston sisällä olevat yritykset eivät ole vapaita toimimaan omien 

tavoitteidensa tai esiin nousevien olosuhteiden mukaisesti, vaan jokainen 

yksittäisen yrityksen mielipide ja toiminta vaikuttaa kokonaisuutena 

verkostoon. Yleisesti ottaen Håkansson et al. hylkäävät Jarillon (1998) 

luoman idean keskusyrityksestä verkostossa. Heidän mielestään mikään 

yritys ei voi toimia keskusyrityksenä verkostossa, eli toisin sanoen saada 

täyttä valtaa verkostossa, vaikka jotkut yritykset voivat näyttää olevansa 

vallassa. Tällainen näkemys voi heidän mielestään olla tulos verkostojen 

luonteen ymmärryksen puutteesta ja muihin verkoston jäseniin 

suhtautumisesta. 

Toinen paradoksi on se, että verkosto on tapa vaikuttaa mutta samaan 

aikaan myös tapa tulla vaikutetuksi. Molemmat tapahtuvat 
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samanaikaisesti. Nimittäin yrityksen suhteet ovat yrityksen strategian ja 

sen toimien tuloksia. Usein suhteet nähdään yrityksen työkaluina ja 

nähdään, että yritys luo omat suhteensa. Kyseinen paradoksi viittaa 

heidän mukaansa siihen, että mahdollisesti ylikorostetaan yrityksen kykyä 

toimia verkostossa ja näin ollen näkemys muuttuu liian egosentriseksi. 

Ratkaisuksi ehdotetaan yrityksen kehittymistä suhteiden avulla ja näin 

ollen muiden kuunteleminen ja heihin reagoiminen ovat keskeisiä toimia.  

Kolmas paradoksi liittyy Håkanssonin ym. (2002) mukaan hallintaan. 

Yritykset yrittävät kontrolloida verkostoa saavuttaakseen omat 

tavoitteensa. Paradoksi onkin tässä se, että mitä enemmän yritys pääsee 

hallitsemaan verkostoaan, sitä tehottomampi ja jäykempi verkostosta 

muodostuu.  

 2.3.3 Rakennusalan kilpailua rajoittavat tekijät 

 

Maalausalan kustannuspaineet ja ulkomainen halpatyövoima on 

konkreettinen uhka kaikille alan yrityksille. Maalausalaa edustava 

Pintaurakoitsijat ry on todella huolissaan talousrikollisuuden ja harmaan 

talouden koventuneesta otteesta rakennustyömailla. Epärehellisten 

yrittäjien takia hinnat painuvat koko ajan luonnottoman matalalle tasolle. 

Etenkin Etelä-Suomessa kilpailu aliurakoista maalaustöissä on näkyvästi 

tiukentunut ja markkinoille on ilmestynyt myös lukuisia ulkomaisia 

toimijoita. Hinta on liian ratkaiseva tekijä tilaajille aliurakoitsijoita 

valittaessa.  (Rakennusliitto 2011a) . 

Rakennusalan kilpailuympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina, 

sillä alalla työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on 

kasvanut erittäin paljon Suomessa. Ulkomaalaisten lukumäärä 

rakennusalalla on kaksinkertaistunut Suomessa neljän viime vuoden 

aikana ja vuodesta 2009 vuoteen 2010 kasvua on kertynyt noin 80 

prosenttia. (Rakennusliitto 2011b)  
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Harmaa talous vääristää rakennusalan kilpailuympäristöä ja siitä seuraa 

valtiolle vuosittain jopa viiteen miljardiin euroon kohoavat 

kokonaisverotulomenetykset. Hämärän toiminnan määräksi on arvioitu 

noin 7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Rakentamisen tiimoilta ei ole 

saatavissa tarkempia lukuja, mutta joka tapauksessa veromenetykset ovat 

alalta useita satoja miljoonia vuodessa. Rikollinen toiminta vääristää 

kilpailutilannetta ja aiheuttaa laatu- ja työturvallisuusriskejä. (Hellink 2011) 

 

Harmaan talouden valvonnasta ja toimenpiteistä sitä vastoin on lukuisten 

arvioiden perusteella todettavissa, että poliisi saa tietoonsa ainoastaan 5-

10 prosenttia talousrikoksista. Yhä suurempi osa Suomessa tapahtuvasta 

talousrikollisuudesta ja etenkin rakennusalan harmaasta taloudesta on 

siirtymässä järjestäytyneen rikollisuuden haltuun. Tämä näkyy varsinkin 

laajamittaisena aliurakointitoimintana, johon liitetään tulojen salausta, 

pimeän ulkomaisen työvoiman käyttöä, pimeiden palkkojen maksamista, 

kuittikauppaa ja tilauspetoksia. (Helsingin kaupunki 2010) 

 

Ahosen ym. (2008,78) mukaan rakennusalan hankintakilpailut käydään 

usein liian hintaperusteisesti kiinnittämättä tarpeeksi huomiota esimerkiksi 

kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Heidän mukaansa urakat ja palvelut 

on hankittu liian pienissä osissa ja tällöin vastuut hämärtyvät eivätkä 

laatujärjestelmät toimi. Asiakkuutta ei ole käsitetty pitkäaikaisena suhteena 

ja järjestelmät asiakkaiden odotuksien huomioimiseen ja asiakkuuksien 

pitämiseen ovat jääneet kehittymättä. Korkean laadun ja 

asiakkuudenhallinnan pitäisi nimenomaan olla rakennusalan kilpailukyvyn 

ja tuottavuuden kehittämisen tärkeimpiä dimensioita. (Ahonen ym. 2008) 

 

2.3.4 Kartellit ja muut kielletyt tiedonjakotoiminnot 

 

Rakennusalaa on pidetty horisontaalisten yhteistyöjärjestelyjen osalta 

kartelliherkkänä alana. Perinteisenä menettelynä voidaan pitää 

tarjouskartellin ja markkinoidenjakokartellin yhdistämistä, jolloin tietyllä 



41 
 

alueella tai tietyssä kohteessa tietty tarjouskilpailuun osallistuva toimija on 

sovittu voittajaksi jo etukäteen. Vastaavasti jossain muualla voittajaksi on 

sovittu jokin toinen toimija. Tällaisia tarjouskartelliepäilyjä esiintyy silloin 

tällöin ja tavallisimmin epäilyt kohdistuvat johonkin suureen julkiseen 

urakkakohteeseen.  (Ahonen ym 2008, 85) 

 

Rakennusalan horisontaalisten ja muiden yhteistyömuotojen toiminnasta 

voidaan sanoa, että alalla on yleistä varsin runsaskin tietojen vaihto. 

Kilpailun ja kilpailuoikeuden näkökannalta ongelmia voi syntyä esimerkiksi 

siitä, että erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kautta tapahtuva ohjeistus tai 

tietojenvaihto saattaa olla osaksi kiellettyä. Lisäksi yhdistysten ja 

järjestöjen toiminta saattaa tarjota sopivan suojan markkinakäyttäytymisen 

yhteensovittamiselle, joka on oikeudellisesti kiellettyä. (Ahonen ym. 2008) 

 

Kiellettyä on pääsääntöisesti täsmälliset myynti- ja markkinaosuustiedot, 

jotka ovat alle 12 kuukautta vanhoja. Lisäksi tietojenvaihto, josta selkeästi 

erottaa yksittäisten yritysten osuuden näistä tiedoista, on kiellettyä. 

Yleinen lähtökohtaperiaate alalla pitäisi olla, että normaalissa 

kilpailukäyttäytymisessä ei pitäisi olla syytä luovuttaa liikesalaisuudeksi 

miellettäviä tietoja kilpaileville yrityksille. (Ahonen 2008) 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, mikä tarkoittaa, että analyysissä eivät 

johtolangoiksi kelpaa tilastolliset todennäköisyydet. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri määrä ja tilastollinen 

argumentointi ei ole mahdollista tai tarvittava. (Alasuutari 1999, 38)  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisimpiin piirteisiin kuuluu 

tarkoituksenmukaisesti valittava kohdejoukko sekä tutkimussuunnitelman 

muokkautuminen tutkimuksen olosuhteiden edetessä  (Hirsjärvi et al. 

2004, 155).  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan aihealuetta monelta eri 

kantilta ja tutkijan tavoitteena on yrittää löytää uusia 

suunnittelemattomiakin seikkoja tutkimusaiheeseen liittyen. Tämän 

seurauksena laadullisessa tutkimuksessa on tärkeätä suunnitelmien 

joustaminen olosuhteiden perusteella ja tutkimuksen suorittaminen 

mahdollisimman realistisissa tilanteissa. (Hirsjärvi et al. 1997, 155)  

 

Kerätyn aineiston tulkinta on tutkielman tärkein vaihe. Tulosten analysointi 

ei ole tarpeeksi kertomaan tutkimuksen tuloksista, sillä tuloksista on 

yritettävä laatia synteesejä. Ne liittävät yhteen pääseikat ja antavat selkeät 

vastaukset asetettuihin ongelmiin.  Johtopäätökset pohjautuvat laadittuihin 

synteeseihin. Tutkijan on mietittävä, mikä on saatujen tulosten merkitys 

alueella jota tutkittiin. Samaan aikaan hänen olisi mietittävä tuloksien 

mahdollista laajempaa merkitystä. (Hirsjärvi et al. 2004, 214–215).  

3.1.1 Teemahaastattelut 

 

Haastattelutyypit voidaan jaotella kolmeen haastattelutyyppiin, 

strukturoituun, puolistrukturoituun ja syvähaastatteluun. Strukturoitu 
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haastattelu on lomakehaastattelu, jossa on selkeät kysymykset ja 

mahdollisesti vastausvaihtoehdot valmiiksi laadittuina. Puolistrukturoitu 

haastattelu eli teemahaastattelu on vapaampi haastattelumuoto 

rakenteeltaan ja voidaan kiteyttää sen olevan lomake- ja avoimen 

haastattelun välimuoto (Hirsjärvi et al. 1997, 197). Avoimessa 

haastattelussa haastattelija ja haastateltava käyvät vapaata keskustelua, 

jota haastattelija ohjailee vain hieman (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). 

Empiirisen aineiston keruutapana käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, 

jolloin haastattelussa on mietitty etukäteen teemat. Niiden lisäksi on 

valmisteltu eksakteja kysymyksiä, jotka jokainen esitetään haastateltaville.  

Tähän tutkimukseen puolistrukturoitu haastattelu sopii erinomaisesti, sillä 

näin voitiin saada tietoa nimenomaan tietyistä asioista, eikä ollut 

tarpeellista eikä  ylipäätään halua antaa haastateltaville liian suuria 

vapauksia itse haastattelutilanteessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006).  

Teemahaastatteluissa haastateltavat tulisi valita harkitusti ja tutkimukseen 

tulisi valita tiettyjä ihmisiä, joita arvioidaan saatavan parhaiten aineistoa 

tutkimuksen kohteena olevista asioista. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006).  

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluun valittiin 5 

henkilöä Lahden ja  lähialueen rakennusliikkeistä. Haastattelut tehtiin 

tammi- ja helmikuussa 2013. Haastattelu oli jaettu kolmeen teemaan. 

Haastattelun ensimmäisen teeman avulla oli tarkoitus hahmottaa 

rakennusalan nykyistä ulkoista toimintaympäristöä, alan ulkoista 

kilpailutilannetta. Toinen teema punoutui enemmän verkostojen ympärille 

ja tavoitteena oli haastatella verkostoteemoista hieman yleisemmin. 

Kolmas teema oli konkreettisin ja siinä pyrittiin pureutumaan 

strategisempaan verkostonäkökulmaan.  

  



44 
 

3.1.2 Aineiston kuvaus 

 

Haastateltaviksi valittiin yrityksiä, jotka toimivat Lahden ja sen lähialueilla. 

Haastateltaviksi valikoitui toimeksiantajan liiketoiminnan kannalta 

strategisesti tärkeitä henkilöitä, joiden kanssa verkostoitumisen 

toimeksiantaja näki tärkeänä. Heiltä pyrittiin saamaan tutkimuksen 

kannalta relevantein tieto. Taulukossa 1 esitellään haastateltujen yritysten 

ja henkilöiden perustiedot. Yritykset esitellään anonyymisti, eikä ole 

olennaista käyttää yritysten ja henkilöiden oikeita nimiä. 

TAULUKKO 2. Tutkimuksessa haastateltujen yritysten esittely.   

Yritys   Haastateltavan titteli Liikevaihtoluokka 

A 

 

Työmaainsinööri 

 

200+ milj.euroa 

B   Laskentainsinööri   10-20 milj.euroa 

C 

 

Työmaainsinööri 

 

30-40 milj. euroa 

D   Vastaava työnjohtaja 200+ milj.euroa 

E 

 

Liiketoimintajohtaja 200+ milj.euroa 

 

Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan suuria ja keskisuuria rakennusliikkeitä, 

jotka toimivat alueellisesti samoilla alueilla kuin toimeksiantajana ollut 

maalausyritys. Rakennusliikkeet olivat kaikki sellaisia, joilta on mahdollista 

tulevaisuudessa saada aliurakointikohteita. Haastateltavaksi valittiin 

rakennusliikkeiden keskijohtoa tai keskijohdossa ihan lähiaikoina 

toimineita henkilöitä. He olivat tutkimuksen lähtökohdalta olennaisia, sillä 

heillä on monipuolisinta kokemusta ja näkemystä rakennusalasta ja alan 

projektijohdosta niin hankinnoista kuin työmaan työnjohdostakin. 

Keskijohtoa haastattelemalla pystyttiin keskustelemaan 
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käytännönläheisesti ja samalla myös verkostoitumaan heidän kanssaan.  

Haastattelut litteroitiin välittömästi haastattelun jälkeen. 

3.1.3 Aineiston analysointi 

 

Hirsjärven & Hurmeen (1991,108) mukaan teemahaastatteluista saatava 

aineisto on usein hyvin monipuolinen. Näin ollen haastattelija on 

pureutunut todella syvällisesti empiriaan. Mitä syvempi keskustelu 

haastateltavan kanssa on ollut, sen monimuotoisempi on purettava 

aineisto. Tämän takia aineiston analysointivaihe voi osoittautua hyvinkin 

työlääksi ja voi viedä todella paljon aikaa. Aineiston analyysi pitäisi aloittaa 

mahdollisimman nopeasti haastattelujen jälkeen. Tapahtumia olisi 

yritettävä tarkastella kokonaisuuden kannalta ja mahdollisimman laaja-

alaisesti, vaikka jotkut tutkimukseen liittyvät ilmiöt ja ongelmat saattavatkin 

vaatia hieman kypsyttelyä. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 108) 

Aineistosta voi Eskolan ym. (1998, 174) mukaan nostaa esiin 

tutkimusongelmaa selittäviä teemoja ja voidaan tehdä vertailua tiettyjen 

teemojen esiintymisestä aineistossa.  Tutkimusongelman kannalta 

olennaisimmat aiheet olisi löydettävä tekstiaineistosta ja sen jälkeen 

laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista analysoida aineistoa 

järjestelemällä ne teemoittain sitaattien kokoelmaksi. Sitaatit ovat usein 

kiinnostavia, mutta teemoittain järjestely vaatii onnistuakseen teorian ja 

empirian yhtyeenlomittumista. (Eskola ym. 1998, 174) 

Käytännön tutkimusongelmien ratkaisemiseen teemoittelu sopii oikein 

hyvin ja tällöin tulokset edesauttavat käytännön intressien saavuttamista. 

(Eskola & Suoranta 1998, 179, 180)  

Laadullisessa tutkimuksessa aineisto pyritään analysoimaan 

mahdollisimman tarkasti ja näin ollen aineiston tieteellisyyttä ei luokittele 

määrä vaan laatu. Näin on mahdollista keskittyä myös melko pieneen 

haastateltavien määrään. (Eskola & Suoranta 1998, 18) 
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3.1.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti tarkoittaa, että tutkimustulokset 

on mahdollista toistaa. Tulosta voidaan tulkita luotettavaksi kun 

esimerkiksi kaksi tutkittavaa pääsee samaan tulokseen. (Hirsjärvi et al. 

2007, 226) Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa kykyä mitata tarpeeksi 

tehokkaasti ja kattavasti sitä, mitä on aikomuskin tutkia. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen toteuttamisvaiheista kohentaa 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelututkimuksessa olisi 

kerrottava paikoista ja olosuhteista jossa empiiristä aineistoa taltioitiin. 

(Hirsjärvi et al. 2007, 227) Tässä tutkimuksessa suurin osa haastatteluista 

tapahtui rakennustyömailla. Oli tärkeää, että haastateltava tunsi itsensä 

vapautuneeksi, sillä tutkimuksen edetessä huomattiin, että haastattelun 

teemat olivat melko haastavia vastattaviksi. Tutkimuksen validiteetin 

kannalta oli näin ollen tärkeää, että haastatteluissa käytettiin myös 

konkreettisempia termejä. Usein esimerkiksi verkosto-termin sijaan 

käytettiin sanaa yhteistyö. Näin varmistettiin, että haastateltavat 

ymmärsivät mistä oli kyse ja haastattelututkimuksen tulokset olivat 

mahdollisimman luotettavia ja relevantteja. 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös haastateltavien valinta. Olisi 

tarkkaan mietittävä, mikä ryhmä parhaiten vastaa tutkimuksen 

ongelmanasetteluun. Lisäksi luotettavuutta määritellessä on huomioon 

otettava koko tutkimusprosessi kaikkine eri vaiheineen. Ei kuitenkaan pidä 

korostaa liikaa kirjaimellista luotettavuuden määrittelyä. Tutkimuksen 

luotettavuuden sopivia ilmaisimia ovat myös tutkijan omat kokemukset ja 

niihin perustuva mielipide tutkimuksen tulosten ja todellisuuden 

yhteensopivuudesta. (Hirsjärvi ym. 1991, 130) 
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4. EMPIIRINEN OSUUS 

4.1 Yritysesittely 

 

Maalausliike Veikko E. Nieminen on Lahden alueen liikevaihdoltaan 

suurimpia maalausyrityksiä. Pääasiassa yritys tekee aliurakointia 

rakennusliikkeille. Yritys on perheyritys, jonka erikoisala on kirkkoremontit. 

Yrityksen palveluihin kuuluvat : 

• Sisä- ja ulkomaalaukset 

• Kirkkojen entisöinnit  

• Kiinteistökorjaukset 

• Kokonaisvaltaiset julkisivutyöt 

• Liike- ja asuinhuoneistoremontit 

• Valtakunnallinen palvelu 

• Suojelukohteiden entisöinnit 

• Tapetointityöt 

• Tasoite- ja maalaustyöt 

• Uudis- ja entisöintikohteet 

• Kattotyöt 

• Kokonaisurakointi (VEN 2013) 

Rakennusalan yritykset ovat jatkuvassa kustannusten alentamispaineessa 

ja varsinkin aliurakointia tekevät yritykset. Tämän vuoksi yrityksessä 

suhtauduttiin tutkimukseen todella myönteisesti. Kaikki liiketoimintaa 

kehittävät näkemykset ovat tervetulleita. Yrityksessä nähtiin, että 

nimenomaan yhteistyösuhteet ja verkostot ovat rakennusalalla tärkeitä ja 

siksi hyviä aiheita tutkimukselle. 

Maalausalan kilpailu on Lahden alueella melko tiukkaa. Kymmenestä 

liikevaihdoltaan suurimmasta yrityksestä ei oikeastaan mikään erotu. 
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Kuvaan 5 on koottu toimeksiantajayrityksen edustajien mielestä Lahden 

alueen kymmenen suurinta ja aktiivisinta maalausyritystä.  

KUVA 5. Lahden alueella toimivat maalausyritykset (Taloussanomat 2013; 

Rala 2013) 

 

Taulukko 2 osoittaa, että mikään yritys ei erotu liikevaihdoltaan. Suurin 

pelkästään Lahden alueella toimiva maalausalan yritys on Maalaustyö 

T.Kuitunen Oy 1,3 miljoonan liikevaihdollaan ja näiden kymmenen 

suurimman kesken 23% liikevaihdon osuudellaan. Toimeksiantaja 

Maalausliike Veikko E. Nieminen Oy kuuluu hieman alle miljoonan euron 

liikevaihdollaan suurimpiin maalausyrityksiin Lahden alueella. Kuva 

osoittaa, että maalausalan markkina on suhteellisen pirstaloitunut eikä 

yksikään yritys ole liikevaihdoltaan määräävässä asemassa. Toisaalta 

Maalaustyö 
T.Kuitunen Oy 

23 % 

Maalausliike 
Veikko 

E.Nieminen Oy 
17 % 

Maalaustyö 
A.Hartikainen Ky 

17 % 

Lujamaalaus 
14 % 

Maalaamo 
Packalén Oy 

9 % 

Lahden 
Kiinteistömaalau

s 
6 % 

Metrohit Oy 
5 % 

Jan 
Saneeraus 

5 % 

Ulko-ja 
Sisämaalaus 

V.Smolander Oy 
4 % 
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pirstaloitunut markkina osoittaa sen, että hintakilpailuun perustuva 

aliurakointi ei mahdollista valtavaa liikevaihdon kasvua. Nimittäin jokaisen 

aliurakkasopimuksen eteen on tehtävä paljon työtä ja näin ollen 

liikevaihdon kasvattaminen ei välttämättä tällaisissa olosuhteissa ole 

mahdollista. Näin ollen, olisikin olennaista kehittää aliurakointiyhteistyötä 

ja ottaa selville arvoa tuottavia kriteereitä, jotka voisivat aliurakointien 

tarjouskilpailuissa kompensoida hintaa.  

 

4.2 Tutkimuksen tulokset 

 

Alla olevissa alakappaleissa esitellään tutkimuksen tärkeimmät tulokset 

aihepiireittäin. 

4.2.1 Rakennusalan pk-yrityksen verkoston strateginen kehittäminen 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategista verkoston muodostamista 

rakennusalalla aliurakoitsijayrityksen näkökulmasta. Tavoitteena oli 

vastata miten aliurakoitsijayritys voi strategisesti kehittää verkostojaan. 

Ensin muodostetaan kokonaiskäsitys rakennusalan nykyisestä 

kilpailuympäristöstä ja sitten hahmotetaan rakennusalan 

verkostoympäristöä.  

Seuraavissa luvuissa analysoidaan tutkimuksen empiirinen aineisto. 

Analyysi etenee teemoittain aloittaen rakennusalan kilpailuympäristön 

analyysistä edeten verkostoympäristön kuvauksen kautta konkreettisiin 

verkoston strategisiin kehittämisnäkökulmiin aliurakoitsijan näkökulmasta. 

4.2.2 Rakennusalan nykyinen toimintaympäristö 

 

Käytännössä jokainen haastatelluista henkilöistä kuvaili rakennusalan 

kilpailutilannetta todella kireäksi. Alalla rakennusurakoiden saanti perustuu 

pääosin kilpailutukseen ja hintapaineet ohjaavat jokaista alalla toimijaa.  
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”Kilpailutilannehan on tosi tiukka, melkein täytyy tahallaan 

unohtaa jotain laskennassa, muuten on ihan pihalla. 

Käsittämätön homma. Kilpailuhan on ihan normaalia, mutta 

kyl tuntuu että täl hetkellä on entisestään, kyl täytyy 

nimenomaan tällä hetkellä löytää käyttönsä ne edullisimmat, 

parhaat tarjoukset pitää saada käsiinsä, ettei siinä anna 

tasotusta.” (Yritys B) 

Kuten yritys B:n edustaja mainitsee, hintakilpailu pakottaa rakennusliikkeet 

miettimään koko ajan kustannuksia.  Kuvaa hyvin alan sisäistä kilpailua 

se, että tarjouslaskennassa jotain ”unohtamalla” on mahdollisuus alentaa 

hintaa ja näin on mahdollista saada rakennusurakka itselleen. Tiukka 

kilpailutilanne aiheuttaa sen, että rakennusliikkeet ovat valmiita 

kustannusten pienentämiseen kaikilla mahdollisilla keinoilla.  

”Kilpailutilanne on tiukka, markkinahäiriköitä on oikeestaan 

aika paljon. Ne sillä katteentiputuksella häiritsee markkinoita.” 

Yritys E 

”Joo, kilpailun kiristymiseen varmaan aika iso rooli 

[ulkomaisilla toimijoilla] .” Yritys B 

Yritys E:n edustaja näki kilpailun kovenemisen liittyvän jopa 

markkinahäiriköihin, jotka tarkoituksellisesti painavat tarjoushinnan niin 

alas, ettei muilla ole edes mahdollisuutta kilpailla sellaisten yritysten 

kanssa. Markkinahäiriköihin liittyy useasti ulkomaisen (halpa)työvoiman 

käyttö, minkä näki myös yritys B:n edustaja. 

4.2.3 Henkilökohtaiset suhteet 

 

Alalla saattaa olla tilanteita, jolloin henkilökohtaisten suhteiden ja 

verkostoitumisen merkitys kasvaa. Esimerkiksi silloin tällöin urakoiden 

kilpailutuksessa saattaa tulla ilmi tilanteita, jossa verkostoitumisella on 

merkitystä. 
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”Henkilökohtaset suhteet ovat tosi tärkeitä, varsinkin meijän 

firmassa. Meil on vielä se vanha tapa, että työmaa aikalailla 

hankkii kaiken mitä työmaalla tarvitaan. Kyllä mä oon sitä 

mieltä, että kyllä mä saan niiltä vanhoilta tutuilta kumppaneilta 

tiukemman hinnan kun sitte se että huutelen maailmalta. 

Varsinkin kun on pienistä urakoista, toi [henkilökohtaiset 

suhteet] on tosi tärkee ja sitten kun on isompi urakka, alkaa 

kokonaismäärätkin kiinnostamaan kaikkia.” Yritys D. 

”Tietenki tavarantoimittaja on sitte oma lukunsa, tuotepuoli 

pitää olla kunnossa ja ne ainaki tykkää markkinoida ja viedä ja 

järjestää ja kehua omia tuotteitaan.” Sekin on eräänlainen 

verkostonsa? ”Joo.” Yritys C 

Tutkimuksen edetessä kävi varsin selvästi ilmi, verkostosuhteet 

tavarantoimittajiin ovat tiiviit ja tavarantoimittajat ovat myös alalla se 

aktiivisin verkostoituja. Toisaalta aliurakoitsijoidenkin pitäisi olla 

aktiivisempia ja verkostoitua rakennusliikkeiden kanssa aktiivisemmin. 

Verkostoituminen saattaa olla tärkeässä roolissa kun rakennusliike 

päättää pienemmän urakan aliurakoitsijasta. Aina ei nimittäin isompia 

aliurakointikohteita ole tarjolla. 

4.2.4 Ulkomainen työvoima ja harmaa talous 

Ulkomainen työvoima ja harmaa talous kiristävät jo ennestään tiukkaa 

kilpailua alalla. Ulkomaisen työvoiman käyttöä ohjaa kuitenkin jollain lailla 

alalle vakiintuneen tilaajavastuulain soveltaminen. Harmaata taloutta 

koskeviin kysymyksiin ei kuitenkaan luonnollisesti vastattu kovinkaan 

myöntävästi ainakaan oman yrityksen puolesta. 

 ” Me noudatetaan tilaajavastuulakia tietenkin ja varmaan 

suurin osa, sitähän valvotaan, mutta varmasti on kilpailua 

vääristäviä tekijöitä mukana. Meiltä se on tavallaan pois jos 

sellasia yrittäjiä on.” Yritys B. 
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”On tullut koko ajan tiukemmaksi alan valvonta, tilaajavastuu 

esimerkiksi. Pitää uudet aliurakoitsijat sitä kautta hyväksyttää, 

sinänsä niinku, rehellisesti sanottuna kaikkea ei ole resursseja 

valvoo, mutta aina kun tulee uus kaveri ni katotaan että 

hommat/paperit on kunnossa.” Yritys A 

”Käytännössä kansallisuudella ei ole merkitystä, ainoastaan 

verovelkapaperit täytyy olla kunnossa ja siihen se joskus 

tökkää sitten. Silloin ei voida ottaa sitä, vaikka se on halvin.” 

Yritys D. 

Alan valvonta on hieman lisääntynyt. Jokainen vastaaja kertoi 

tilaajavastuulain ohjaavan aliurakoitsijoiden valintaa. Toisaalta työvoiman 

alkuperällä ei varsinaisesti vastaajille merkitystä. 

”Tota, voin vastata sillein et ei oikeastaan ole merkitystä 

kansallisuudella, mutta omilla kirjoilla on kotimaista porukkaa.  

Meille on tarjottu kyllä, mut ei ole otettu, mut sit ku tehään 

aliurakkasopimus tietyn aliurakoitsijan kanssa, niiku tossakin 

kohteessa, jossa meillä on suomalainen firma, mutta käyttää 

kuitenki vielä alialiurakoitsijana ulkolaista työvoimaa. Sanon, 

että on tässä ku oon tällä alalla ollut ni olen nähny kaikenlaisia 

tekijöitä, erittäin ammattitaitosia ja varmaan saa sen palkan 

niiku pitääkin, mut semmosiakin on ollu jotka on ollu aivan 

pihalla,eikä sellaset ookkaan pystyneet kauan täällä 

olemaankaan. Mutta yhtiön kantaa en voi sanoa, mutta jos 

verot maksaa Suomeen ja saa TES-sopimuksen mukaista 

palkkaa, ni silloin käy myös ulkomainenkin työvoima, jos 

hallitsee kielen ja kulttuurin.” Yritys C. 

”Totta kai harmaa talous haittaa, uudispuolta mitä minä 

edustan ni tällä hetkellä ei niinkään paha, mutta kyllä toi 

saneerauspuoli on pahin alue rakennusalalla, koska siellä se 

työn määrä ja vaikutus on suuri. Siellä pienet firmat 
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hämärähommilla, sinne jää se kate niin suuremmaksi.” Yritys 

D 

Toisin sanoen ulkomaisella työvoimalla on alalla melko suuri vaikutus ja se 

korostuu vielä sitä taustaa vasten, että valvonta on loppujen lopuksi melko 

vähäistä. Suurin osa vastaajista nimittäin kertoi, että vaaditaan 

aliurakoitsijan paperien (verovelkatodistus, vakuutukset)  olevan kunnossa 

ainoastaan rakennusurakan aloitushetkellä. Tämän jälkeen yrityksillä on 

kuitenkin rajoitetusti resursseja valvoa palkanmaksua, sillä nykyisessä 

kilpailutilanteessa aikataulut ovat valtavan tiukkoja ja myöhästys tietää 

rahallisia tappioita. Myös alialiurakoitsijoiden käyttö vähentää 

mahdollisuutta tarkkaan valvontaan. Harmaan talouden vaikutus 

myönnettiin, mutta haastateltavat eivät sitä kuitenkaan korostaneet kuin 

tietyn tyyppisissä urakkakohteissa.  

”Nykyään mun mielestä toi yhdistyspuoli on jäänyt todella 

pieneksi. Samoin kun mun mielestä ammattiliitotkin on paljon 

pienemmässä roolissa kuin ennen. Nykypäivänä tuntuu, että 

se ei ole enää niin tärkee noi ammattiliitot. Siltä tuntuu niin 

työntekijäpuolella kuin työnantajapuolellakin. Ei kaikki nykyään 

ole rakennusliitossa, vaan ollaan vaan liitytty muihin 

työttömyyskassoihin.” Yritys D 

Harmaan talouden valvonnan resurssien puutteeseen saattaa vaikuttaa 

myös se, että koettiin oman ammattiliiton olevan nykyisin vähemmän 

vaikutusvaltainen kuin ennen. Näin ollen ammattiliiton valvontaa ei koeta 

riittävänä ulkomaisen työvoiman ja harmaan talouden valvontaan. 

4.2.5 Rakennusalan verkostoympäristö 

Rakennusalalla verkostojen käyttö on tärkeässä asemassa. Harvat 

rakennusliikkeet jättävät käyttämättä yhteistyötä aliurakoitsijoiden kanssa. 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin katsomaan verkostoja aliurakoitsijan 

näkökulmasta. Näin ollen, haastateltavat puhuivat usein verkostosta 

tarkoittaen rakennuttajan ja aliurakoitsijan välistä suhdetta. Toisaalta, 
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aliurakoitsijat ovat täysin riippuvaisia rakennusliikkeistä eikä aliurakointia 

olisi olemassa ilman että rakennusliikkeet hyödyntäisivät verkostoja 

urakoissaan. Tässä luvussa pyritään kuvaamaan mistä rakennusalan 

verkostoympäristö muodostuu. 

”Mikään ei kyllä valmistu ilman yhteistyötä. Verkostoa toi nyt 

nimenomaan on alihankkijoiden käyttö ja muu. Ei tuu 

äkkiseltään mitään kohdetta, jonka olis tehny ihan ite.” Yritys 

B 

Verkosto rakennusalalla? :” Verkostohan on, miten mä sen 

ymmärrän ni se on sekä niiku kilpailijoiden firmojen 

periaatteessa, kolleegat, niitten kanssahan tehdään 

yhteistyötä ja sitte yhteistyökumppanit eli täs tapauksessa 

aliurakoitsijat tavarantoimittajat tämmöset, niin ja tilaajat, 

kylhän sitä koko aika on [yhteistyötä]” Yritys E 

 ”Kyllä verkostot on alalla tuiki tärkeitä, me tehdään kvr-

urakoita ja totta kai yhteistyöllä on suuri merkitys. Meillä ei 

millään ole mahdollisuutta tehdä kaikkea itse. Meillä tulee 

putkipuolta, sähköpuolta ym. Ilman muuta tarvitaan. Mehän 

ollaan kaikki riippuvaisia toisistamme. Eihän me saada omaa 

hommaamme valmiiksi ennen kuin se kaverikin saa, kun 

ollaan sidoksissa toisiimme.” Yritys D 

Haastatteluissa kävi hyvin ilmi yhteistyön olennainen merkitys alalla. Alan 

yrityksen verkostoihin kuuluvat tärkeimpinä tavarantoimittajat ja 

aliurakoitsijat. Lisäksi verkostoympäristöön voidaan katsoa kuuluvan 

tilaajat ja kilpailijat. Kuten aiemmin todettiin, ammattiliittojen ja – 

yhdistysten rooli on pienentynyt alalla.  

”Itse asiassa, oikeestaan työmaalla verkosto koostuu kahesta 

hommasta, eli laskennan hankinnan päässä konttorilla on 

oma, eli käytännössä jokin tavarantoimitusverkosto siitä ei 

edes oikeen tiedetä työmaalla muuta ku että ne kamat tulee 
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sinne ja se on siinä. Ne ei ole siinä kuviossa välttämättä 

ollenkaan mukana. Työmaa hankkii. Käytännössä on se 

hankintapuolen verkosto ja sitten on sen mestarin omat 

verkostot, sitten niistä sitten yhdistyy se koko verkosto. 

Tietysti jos jompikumpi keksii uusia yhteistyökumppaneita ni 

sitte voi taas molemmat osapuolet käyttää.” Yritys B 

”Mulle tulee mieleen verkostoista, että työmaalla vastaava 

mestari  on keskipisteenä ja hänellä on ne tietyt kortit 

riippumatta missä työmaa sijaitsee, hän on kasannut aikanaan 

uransa aikana ja hän pitää niistä kiinni. Pikkumuutoksia tulee, 

aina tulee uusia urakoitsijoita ja toimittajia, sitten minun pitäs 

aina löytää uusia. Mutta aina pitäs löytää uusia, muuten 

tiputaan kelkasta, varsinkin iso firma ni yritetään ajatella ison 

firman etuja ja isoja kokonaisuuksia. Toisaalta se on vastaava 

joka pitää oman rinkinsä.” Yritys A 

4.2.6 Verkostojen hyödyt 

 

Haastatteluista kävi selkeästi ilmi, että aliurakointiverkostosta on suurta 

hyötyä. Käytännössä jokainen haastatelluista koki verkostojen käytöstä 

olevan elintärkeää hyötyä. 

”Alihankkijoita käytetään kustannussyistä ja toinen on 

vastuunsiirto, että kaikki takuuasiat ei sitten ole kontolla, 

korjausvelvollinen sitte on se joka sen on tehnyt. ” Yritys B 

”Hintahan noiden verkostojen motiivina on, mä oon aina 

sanonut että yhteistyö pitää olla sellasta, jossa kaikki hyötyy. 

Mä luen yhteistyöksi sitä, että me tehdään me enemmän ku 

yks kohde yhdessä ja täytyy myös sen kaverin saada se 

hyötyä niinkun meidänki, ilman muuta se hintaperuste ja sitte 

se, että mä tiedän mitä mä saan ku mä tilaan sellaselta, jonka 

kanssa oon toiminu aikasemminkin.” Yritys D. 
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Verkostoitumisen hyödyt nähtiin kustannusten alenemisena ja vastuun 

jakamisella. Yritys D:n edustaja ottikin esille myös molemmin puolisen 

hyödyn, mikä tulee myös  esiin myöhemmissä luvuissa. 

Rakennusalaa ohjaa tiukka hintakilpailu ja verkostojen avulla päästään 

jakamaan vastuuta ja kustannuksia. Yleensä verkostossa on monia 

yrittäjävetoisia pienyrityksiä jotka verkostoituvat itseään paljon suuremman 

rakennusliikkeen kanssa. Verkostot ovat kuitenkin todella tärkeitä kaikille 

osapuolille.  Tutkimuksen edetessä kävi selkeästi ilmi, että hinta on alalla 

niin vahva kilpailutekijä, että se ohjaa useimmiten eniten myös verkostojen 

muodostamisprosessia.  

4.2.7 Verkostojen haasteet 

 

Verkostojen käytössä tulee selvästi tietynlaisia ongelmia ja haastatteluista 

kävi ilmi, että varsinkin tiukat aikataulut antavat omat haasteensa 

verkostojen käytölle. 

”Tälläsessa projektissa [rakennusurakassa] tulee väkisin 

sellasta ylimäärästä ja silloin pitää pystyä sopimaan 

molemmin puolin. Kyllä se on melkein niin, että aina tulee 

jotain, koska käyttäjät muuttuu. Se tahtotila muuttuu, kun me 

tehdään alkuperäinen sopimus rakennuttajan kanssa, sitten 

kun tulee käyttäjät mukaan ne sitte haluaa ihan erilaista 

monestikin. Hyvin harvoin urakkasopimuskuvat pätee ihan 

loppuun asti töiden edetessä. Eli aina tulee muutosta, jossakin 

vähemmän jossakin paljon enemmän.” Yritys D 

[Haasteita/Ongelmia]:? ” Aikataulu ja joskus korjausurakoissa 

tulee yllätyksiä, silloin aliurakoitsijan on vaan pystyttävä hyvin 

perustelemaan, että saadaan sitte eteenpäin, täähän on ihan 

selvää.. Ettei hirveästi kinata, näinhän se pitäs olla, yritetään 

just neuvotteluissa ja muissa saada yhteinen sävel tohon 

hommaan. Kuviot selväksi. Parhaassa tapauksessa kaikki on 
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selvää ja pahimmassa tapauksessa niistä saa vääntää 

sitten. ” Yritys B 

Suurin osa haastatelluista näki, että usein rakennusurakoissa tulee 

odottamattomia ongelmia ja niitä pitää vain pyrkiä ratkaisemaan 

joustavuudella puolin ja toisin.  

Ongelmia verkostoissa?:” Jos on sovittu jotain ja sitten ei 

hoidetakaan. Meillä on työmaalla sellanen että pitää valvoa 

urakoitsijoita, mut eihän se nyt ole reilua kytätä, Sit oot pari 

päivää pois ja tuut kattoo mitä ne on tehneet, sit ei olekaan 

tehty mitään, eikä ketään saa kiinni, hommat kasautuu ja 

kertautuu” Yritys A 

Aikataulussa pysyminen on lähes kaikkien haastateltujen mielestä  

olennaisin ongelmia aiheuttava asia yhteistyösuhteissa. 

4.2.8 Rakennusalan pk-yritysten verkostojen vertikaalinen 

kehittäminen 

 

Rakennusalan pk-yrityksen verkoston vertikaalinen kehittäminen liittyy 

aliurakoitsijan ja tilaavan rakennusliikkeen väliseen suhteeseen. Tässä 

tutkimuksessa verkoston strateginen kehittäminen tarkoittaa strategisten 

kyvykkyyksien määrittelyä vertikaalisessa yhteistyösuhteessa. Rahalla on 

niin suuri rooli alalla, että on pakko unohtaa tarjoushinnan alaspäin 

nipistäminen, koska se ei tavallisissa olosuhteissa ole mahdollista.  Kun 

on mukana aliurakkatarjouskilpailussa, tarjoushinnat ovat pääsääntöisesti 

suhteellisen samalla tasolla. Näin ollen, on tiedostettava hyvän 

aliurakointikumppanin ominaisuudet ja pyrittävä kehittämään niitä.  

Taulukossa 4 on nostettu esille haastatteluissa esille tulleita tärkeimpiä 

aliurakoitsijan kriteereitä. kriteerit ovat sellaisia, joita tutkimuksen 

toimeksiantajana oleva maalausaliurakoitsija voi omassa 

verkostotoiminnassaan kehittää ja näin saavuttaa parempaa kilpailuetua 

muihin aliurakoitsijoihin verrattuna. 
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Hinta ei aina ole haastateltavien mielestä se ratkaisevin tekijä 

aliurakoitsijaa valittaessa, usein muutkin kriteerit kompensoivat hintaa. 

Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä pitää mielessä rakennusalan 

ulkoinen toimintaympäristö ja sen aiheuttamat kustannuspaineet.  

TAULUKKO 3. Erittely haastatteluissa ilmi tulleista tärkeimmistä 

aliurakoitsijan kriteereistä 

” Unohetaan se raha siitä, pistetään jotain muuta, Kyl se on työmaalla se 
luotettavuus, joka on vahvin, siel on paljon mitä jää piiloon, aliurakoitsija 
pystyy kuitenki touhuumaan, tekemään paljon vahinkoa, mitä kukaan ei 
huomaa ku vasta paljon myöhemmin.” Yritys A 

”Meillä on omakin laatujärjestelmä, siellä ei taidakaan edes olla 
ensimmäisenä hintaa vaan siellä on se toimitusvarmuus ja aikasemmat 

yhteistyöt vaikuttaa. Niitä kaikkia mitä täs nyt on tullu. ” Yritys B 

 

”Hinta tietenkin ja aikasemmat kokemukset ja tota että just tää mitä 
puhuttiin että pitäs tietää sen urakoitsijan työkanta ja mitä muuta niil on 
menossa ja ne pystyy varmasti toteuttamaan sen homman. Ja tällänen 
taloudellinen tilanne, pitää kautta rantain se saada selville, tilaajavastuu.fi 
näyttää vihreetä valoa, mut se ei välttämättä kerro sitä että siel on kaikki 

kunnossa.” Yritys C 

”Ammattitaito on se ykkösjuttu, kyllä puskaradio kertoo ihan varmasti ja 
vanha kokemus. Me tiedetään että jotkut firmat on hinnaltaan kovempia, 
mutta se laatutaso ja tavallaan se työnteko on niin ammattimaista, vaikka 
maanrakennuksessa monellahan on kaivureita, mutta kyllä työnjäljessä 

on suuria eroja. ” Yritys D 

”Työntekijöiden ammattitaito, työturvallisuusasiat on kyl nykysin ihan 

olennaisimpia, sehän on niinku ihan ykkösjuttua nykyään.” Yritys E 

 

4.2.9 Joustavuus, luottamus ja sitoutuminen 

 

Taulukossa 3. on merkitty kaikki haastatteluissa esiin tulleet hyvän 

aliurakoitsijayrityksen kriteerit. 

 



59 
 

TAULUKKO 4. Yhteenveto aliurakoitsijan kriteereistä vertikaalisessa 

yhteistyösuhteessa 

  Tärkeimmät aliurakoitsijan kriteerit 

  Yritys A Yritys B Yritys C Yritys D Yritys E 

            

            

Joustavuus X X X X   

Henkilöstöresurssit X X X X   

Taloudelliset resurssit     X     

Toimitusvarmuus   X       

Luotettavuus X X X X X 

Aikaisemmat 

kokemukset X X X X X 

Työturvallisuus         X 

Ammattitaito   X   X X 

Laatu X       X 

Sitoutuminen X X X     

Täsmällisyys X   X     

Tavoitettavuus X         

Maksuehdot         X 

Persoona     X X X 

Valmis myös pienempiin 

töihin       X   

 

Kriteereissä on selvästi nähtävissä neljä päädimensiota ja niihin liittyviä 

aladimensioita. Taulukko 2. on näin ollen jaoteltu neljään luokkaan: 1. 

Joustavuus. 2. Luotettavuus. 3. Sitoutuminen. 4. Persoona. Näitä luokkia 

ja niiden alaluokkia käsitellään seuraavissa luvuissa.  
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4.2.10 Aliurakoitsijan joustavuus 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että joustavuus on merkittävimpiä hyvän 

aliurakoitsijan kriteereitä. 

Onko se hinta se, joka ohjaa koko valintaa? ”Tääl on kuitenki 

suhteellisen vähän toimijoita tietyilla aloilla, ei oo kauheesti 

vaihtoehtoja, sillon se vaihtoehto on se, että sul on kotimainen 

tosi joustava ja toinen, joka on siellä lahden toisella puolella, 

se on paljon halvempi,mutta mahdollisesti kankeampi,  silloin 

tietyissä tapauksissa valitsen sen kotimaisen. Pienemmissä 

asioissa se on joustavuus, joka ykköskriteeri, mitä suurempi 

kokonaisuus sitten se on se hinta.” Yritys A 

”Sen voi verrata aliurakoitsijaan, samalla lailla toi toimii. Sit se 

toimii niin, että joustetaan et hyväksytään lisätöinä jotain ja 

näin. Molempiin suuntiin joustetaan, aliurakoitsija tekee ku me 

pyydetään ja me maksetaan korvausta.” Yritys D 

”Joo kyl mä haluisin vuorovaikutusta, totta kai sopimukseen 

on kirjattu tiettyjä asioita, mut sieltä jää aina jotaki pois ja aina 

jotakin yllättävää tulee. Ni mun mielestä niitä asioita pitää 

pystyä keskustelemaan työn edetessä ja muuten että ei 

mekään voida pääurakoitsijana suoraan sanella niitä sääntöjä 

että näin tehään sillä siisti nää kuuluu urakkaan vaan kyl niistä 

niiku keskustellaan ja tota noin mitähän siihen lisäis sitte 

vielä.” Yritys C 

Yritys A:n edustaja näki joustavuuden kriittisenä kriteerinä aliurakoitsijalla. 

Myös suurin osa muista haastatelluista näki joustavuuden erittäin tärkeänä 

kriteerinä. 

 

 



61 
 

4.2.11 Aliurakoitsijan luotettavuus 

 

Toinen suurimmassa osassa haastatteluissa tullut kriteeri oli luotettavuus, 

aliurakoitsijan täytyy olla luotettava ja siihen täytyy voida luottaa. 

”Kyl se on työmaalla se luotettavuus, joka on vahvin, siel on 

paljon mitä jää piiloon, aliurakoitsija pystyy kuitenki 

touhuumaan, tekemään paljon vahinkoa, mitä kukaan ei 

huomaa ku vasta paljon myöhemmin.”  Yritys A 

” Hintahan täs on olennainen, mut niiden lisäks työn laatu, sit 

on nää paperit, liittyy just luotettavuuteen et 

yhteiskuntavelvoitteet on hoidettu. Yritys E 

Kaikki haastateltavat mainitsivat luottamuksen tärkeimpien kriteereiden 

joukossa. Luotettavuuteen liittyy olennaisesti se, että taustat on 

aliurakoitsijayrityksellä kunnossa. Tilaajavastuulain vaatimat paperit 

(verovelkatodistukset, työterveyshuolto, vakuutusasiat, palkka-asiat) on 

oltava kunnossa. 

4.2.12 Aliurakoitsijan sitoutuminen 

 

Sitoutuminen nousi haastatteluissa esille neljäntenä olennaisena arvoa 

tuottavana aliurakoitsijan ominaisuutena. 

” Yhteistyökyky ja luotettavuus on kyllä hyvän aliurakoitsijan 

merkkejä, minkähän mä valitsisin mitä näitä nyt tässä on tullut 

esiin. Sitoutuva vois olla hyvä, mutta sehän on vähän sama ku 

noi kaksi muuta, mut se on hyvä.  

”Hommahan perustuu siihen, että homma on toiminu aiemmin 

ja toimii vastakin. On tehty semmonen sanaton sopimus, jos 

mä haluun et joku tulee käymään ku tarvii vinkkiä johonki se 

tulee eikä veloita siitä mitään, se on vaa niinku ylimääränen 

palvelu. Suhteet ja luottamus, tavallaan se on ylimääränen 
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palvelu mitä sä saat ku ollaan hoidettu hyvin hommat ja voi 

käyttää asiantuntija apuna. [Suhteet ja luottamus ja niinku 

sitoutumista?] :” Kyllä, siihen se perustuu.” 

Sitoutuminen tuli haastatteluissa esille ominaisuutena, että ollaan valmiita 

auttamaan ilman korvaustakin. Tämän tekee mielenkiintoiseksi 

myöhemmin esille tulevat havainnot pitkäaikaisista yhteistyösuhteista. 

Rakennusliike odottaa vastikkeetonta työtä aliurakoitsijalta, mutta samaan 

aikaan oikeastaan vain erikoisosaaminen  mahdollistaa pitkäaikaisemman 

ja kiinteämmän yhteistyön aliurakoitsijan kanssa. 

4.2.13 Persoona 

 

Neljäntenä tärkeänä havaintona nousivat esille persoonakysymykset. 

Rakennusliikkeille on olennaista, että henkilökemiat toimivat 

aliurakoitsijoiden kanssa. 

”Kyllä ammattitaito on tärkeä ja sitten kanssakäymisen täytyy 

toimia. Kyllä se on elämässä muutenkin, että joittenkin kanssa 

se homma pelaa hyvin ja joidenkin ei. Kyllä sieltä vaan 

valikoituu ne hyvät tyypit, eikä nipoteta joka pikku asiasta, 

koska se on se tälläsissä hankkeissa ku tehdään, että 

muutoksia tulee aika paljon. Jos me lähetään joka asiasta 

nipottamaan ja lisätöistä valittamaan, se kyllä vie pohjan siltä 

yhteistyöltä pois. ” Yritys D 

”Kyllä hinta tietysti siinä on iso osuus, mutta kyllä sit myös 

ratkasee se persoona kenen kans tehään töitä. Silloinku 

ammattilaiset tekee keskenään töitä, ni siinä ei yleensä ei ole 

isompaa kinaa.” Yritys C 

Ihmisten välinen vuorovaikutus nousi tärkeänä asiana esiin valtaosan 

haastateltujen mielestä. Jos vuorovaikutus ei toimi, aliurakoitsijaa ei 

välttämättä tulevaisuudessa käytetä uudestaan. 
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4.2.14 Strategiset yhteistyösuhteet 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että lähes kaikki haastateltavat suhtautuivat 

myönteisesti pitkäaikaisempaan yhteistyöhön. Oikeastaan jokaisen 

haastateltavan lähtökohtana on löytää sellaisia aliurakoitsijoita, joiden 

kanssa on mahdollista tehdä pitkäaikaisempaa yhteistyötä. Toisaalta kävi 

ilmi, että esimerkiksi maalausaliurakoitsijan kanssa voi olla vaikeata tehdä 

vuosisopimuksia. 

 ”Tiettyjä erikoisempia on. Mun mielestä ne voi olla mahollisia, 

jos on toimija joka pystyy hoitamaan, on yleensä alueellisia 

sitten. ” Yritys A 

[Onko ollu pidempiaikasempia yhteistyösopimuksia]:” Kyl 

meijän firmalla on ollu aikasemmin esimerkiksi tommosessa 

puhallusvillahommissa. Teoriassa voi olla mahdollisia.” Yritys 

B 

Usein pitkän aikavälin yhteistyösopimuksen solmitaan erikoistuneempien 

aliurakoitsijoiden kanssa. Erikoistuneempia aliurakoitsijoita voisivat olla 

matto- ja lattiaurakoitsijat tai puhallusvillaurakoitsijat.  
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5. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET  

5.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategista verkoston kehittämistä 

rakennusalalla maalausaliurakoitsijayrityksen näkökulmasta. Tavoitteena 

oli vastata miten aliurakoitsijayritys voisi strategisesti kehittää verkostojaan 

ja muodostaa kokonaiskäsitys rakennusalan nykyisestä 

kilpailuympäristöstä ja hahmottaa rakennusalan verkostoympäristöä. 

Rakennusala on hyvin suhdanneherkkä ala ja alalla on todella tiukka 

hintakilpailu. Verkostot ovat alalla elintärkeitä, sillä suhteita tarvitaan 

urakoita tarjottaessa, hankinnoissa ja myös aliurakoitsijoita valittaessa. 

Alan verkostojen yhteistyösuhteissa valtaosa on vertikaalisia tilaaja-

toimittajasuhteita, ehkä alan kartellien pelko vaikuttaa tähän. 

Aliurakoitsijaverkostoa käyttävä rakennusliike saa kilpailuttamalla 

yhteistyön kustannukset alemmaksi ja kriittisiä erikoistuneita 

lisäresursseja. Myös vastuunsiirto (esimerkiksi takuutöissä) on tärkeä 

aliurakoitsijoiden käytön ja verkostoitumisen motiivi.  

Maalausyritys toimii pääasiassa aliurakointikohteissa löyhissä verkostoissa 

ja kuten Möller ym. (2004,216) korostavat, kilpailukykyisempi hinta tai 

laadullisesti paremmat arvoa tuottavat toiminnot mahdollistavat tällaisiin 

verkostoihin pääsyn. Laadullisesti arvoa tuottaa tutkimustulosten 

perusteella eniten aliurakoitsijan luotettavuus, sitoutuminen ja joustavuus. 

Myös aliurakoitsijan persoona vaikuttaa.  

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää verkostoa strategisesti. 

Maalausyrityksen tulisikin pyrkiä Möllerin ym. (2004, 224) korostamiin 

kiinteisiin verkostoihin, jossa toimijat ovat vahvasti kytköksissä ja 

riippuvaisia toisistaan. Näihin verkostoihin pääsyn mahdollistaisi 

erikoistuminen tiettyyn osaamisalueeseen. Tutkimustulosten perusteella 

sopivia erikoistumisaloja olisivat lattiatyöt tai muuraus. Näin myös 

kilpailuympäristö muuttuisi suotuisammaksi eikä hinta välttämättä olisi 

ratkaiseva tekijä aliurakoita neuvoteltaessa, koska kilpailijoita olisi 
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vähemmän. Möllerin ym. (2004, 226) mukaan verkoston tarjooman 

kannalta merkittäviä arvotoimintoja omaavat yritykset ovat verkostoissa 

keskeisessä asemassa. Näin ollen erikoistumalla lattiatöihin tai 

muuraukseen yrityksen verkostoasema paranisi. 

Rakennusalan pk-yrityksen strategisessa verkoston kehittämisessä on 

tärkeää sopia tarkasti vastuut. Odottamattomia ongelmia ilmaantuu melko 

usein rakennustyömailla ja silloin on tärkeää, että yhteistyösopimus on 

tarkasti laadittu jakaen mikä kuuluu aliurakointiurakkaan ja mikä ei. 

Sopimus voi olla laadittu myös epämuodollisesti, tällöin henkilökemiat 

nousevat tärkeään asemaan kiistatilanteissa.  

Aliurakoitsijayritys on tiukasti sidottu ylemmän eli rakennusliikkeen 

vaatimuksiin ja usein joustavuus on kriittinen ominaisuus aliurakoitsijalla. 

Rakennusliikkeissä ei välttämättä katsota hyvällä jatkuvaa kinausta 

aliurakkaan kuulumattomien lisätöiden korvauksista. Näiltä osin tulokset 

tukevat Mallidin ym (1999) luonnehtimista pk-yritysten verkostoitumisen 

haasteista sitä, että pk-yritysten johdon individualistinen luonne saattaa 

aiheuttaa vaikeuksia. Joustavuus saattaa joskus myös vaikuttaa 

rakennusliikkeiden päätökseen valita kotimainen aliurakoitsija. 

Luottamus ja luotettavuus ovat aliurakoitsijayritykselle tärkeitä 

ominaisuuksia, sillä yleensä aikataulut ovat tiukkoja ja niitä on pyrittävä 

mahdollisimman tarkasti noudattamaan. Luottamuksen ja luotettavuuden 

lisäksi sitoutuminen kuuluu Möllerin ym. (2004, 37) korostamiin arvoa 

lisääviä ominaisuuksia, joita olisi pyrittävä korostamaan 

toimeksiantajayrityksen liiketoiminnassa. Myös työntekijöiden ammattitaito 

ja aikaisemmat kokemukset aliurakointiyhteistyöstä parantavat 

luotettavuutta.  

Persoonakysymykset ovat rakennusalalla tärkeitä. Rakennusliikkeiden 

aliurakointiverkostot eivät nimittäin ole täysin staattisia eikä yhteistyö 

välttämättä ole automaattisesti jatkuvaa. Tällöin aliurakoitsijan työnjohdon 

ja rakennustyömaan työnjohdon vuorovaikutus pitää olla ammattimaista ja 
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sujuvaa. Jatkuva valitus aikatauluista ei esimerkiksi ole aliurakoitsijalle 

hyvä ominaisuus.  

Hinta ohjaa ja muokkaa yhteistyöverkostoja. On kuitenkin tärkeää muistaa, 

että usein muut tekijät kompensoivat paljonkin hintaa. Aikaisemmat 

kokemukset, henkilöstö- ja taloudelliset resurssit ja ammattitaito ovat 

esimerkiksi tällaisia tekijöitä.  

Tambunan ym. (1998) nostivat strategisten allianssisuhteiden tärkeimmiksi 

muodoiksi pitkän aikavälin markkinointisopimukset, sopimusvalmistuksen 

ja teknologia-allianssit. Pitkäaikaisempaa yhteistyötä rakennusalalla 

edustavat vuosisopimukset erikoistuneempien aliurakoitsijayritysten 

kanssa. Voidaan sanoa, että tiettyjen alojen aliurakointiyritykset (kuten 

lattia-, matto- ja muurausyritykset) ja tavarantoimittajat ovat paremmassa 

neuvotteluasemassa. Näin ollen aliurakoitsijan olisi erikoistuttava näille 

aloille. Toisaalta rakennusliikkeissä ei haastatteluissa täysin tyrmätty 

ajatusta sitovampaan ja pidempiaikaisempaan yhteistyöhön tavallisemman 

aliurakointiyrityksen kanssa. Toisaalta alan syklisyys on tässä melkoisena 

haittana.  

Rakennusalan verkostojen kehittämisen haasteet liittyvät alan tiukkaan 

hintakilpailuun ja alan suhdanneherkkyyteen.  Saattaa olla hankalaa 

kehittää strategisempia kumppanuuksia, koska rakennusurakoiden saanti 

ei ole koskaan täysin varmaa. Rakennusliikkeetkin joutuvat kilpailemaan 

urakoista. Mallidi ym. (1999) nostivat verkostoissa toimimisen haasteiksi 

pk-yritysten johdon itsenäiset ja individualistiset luonteet sekä uusille 

yhteistyömuodoille laadittujen selkeiden sopimuskehysten puutteen. 

Tutkimuksen edetessä kävi ilmi, että nämä samat ongelmat ovat 

ajankohtaisia myös rakennusalan verkostoympäristössä.  

Haasteisiin voi vaikuttaa parantavasti myös aliurakoitsijan työnjohto. 

Työnjohdon rooli on tärkeä, koska rakennusalalla vallitsee vielä 

vanhakantainen hierarkia. Näin ollen persoonakysymykset ovat olennaisia 

kriteereitä yhteistyökumppaneita valittaessa. Siksi aliurakoitsijayrityksen 

työnjohdon on jatkuvasti oltava valmis antamaan ohjeita omille 
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työntekijöilleen. Voidaan sanoa, että tutkimus tukee Mallidin ym. (1999) 

korostamia individualistisia ja itsenäisiä luonteenpiirteitä. Nämä piirteet 

tulevat esille rakennusurakan ongelmatilanteissa. Lisätöiden (aliurakkaan 

kuulumattomien töiden) korvauksista riiteleminen voidaan rinnastaa 

aliurakoitsijayrityksen johdon itsenäiseen luonteeseen, koska aliurakoitsija 

usein pitää omasta edustaan kiinni. 

Myös aikataulut asettavat omat haasteensa. Tiukasti kilpailutettu ja jaettu 

rakennustyömaa on vaikeuksissa jos jo yksikin aliurakoitsijayritys ei pysy 

aikataulussa. Haastatteluista kävi myös ilmi, että selkeät sopimuskehykset 

olisi luotava jo ennen yhteistyösopimuksen laatimista. Todella usein 

rakennustyömailla ilmenee odottamattomia ongelmia ja tällöin olisi 

pystyttävä sopimaan asioista tarkasti. Odottamattomat ongelmat ovat 

alalla myös tyypillisiä, tällöin saattaa ilmaantua sopimusongelmia, 

varsinkin tilanteissa kun yhteistyösopimusta ei ole laadittu yhdessä käyden 

tarkasti läpi joka yksityiskohta, Toisaalta, odottamattomia ongelmia on 

vaikea ennakoida ja näin ollen vaikea merkitä selkeästi 

aliurakkasopimukseen. 

5.2 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämä tutkimus keskittyi verkostoteoriaan strategisen näkökulman kautta. 

Aineiston analyysissä keskityttiin vertikaalisiin yhteistyösuhteisiin. Olisi 

ollut mielenkiintoista syventyä enemmän verkostojen teoriaan suhteiden 

näkökulmasta. Tässä työssä aihetta sivuttiin, mutta ei ollut kuitenkaan 

mahdollisuutta syventyä kunnolla aiheeseen. Olisi mielenkiintoista tutkia 

suhteiden johtamista tarkemmin rakennusalalla ja tutkia erilaisten CRM-

järjestelmien käyttöä alalla.  

Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla tutkia, mitkä mahdollisuudet 

rakennusalan aliurakoitsijayrityksellä on kehittää verkostoja radikaalisti. 

Olisi mielenkiintoista selvittää minkälaisia innovaatioita ulkopuolelta 

johdetussa kehitysverkossa Lahden alueen maalausaliurakoitsijat 

kehittäisivät ja mitkä edellytykset olisi luoda täysin uudenlaisia 
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liiketoimintamalleja, esimerkiksi laajentua maalausalan 

aliurakoitsijayrityksistä osaamiseltaan monipuolisemmiksi 

rakennusliikkeiksi. 
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LIITTEET 

Haastattelun keskustelurunko 

 

1. Teema: Rakennusalan nykyinen markkinatilanne 

a. Minkälaisena näette yleisesti rakennusalan kilpailutilanteen? 

b. Minkälainen merkitys on mielestänne henkilökohtaisilla 

sosiaalisilla suhteilla? 

c. Suhtautumisenne ulkomaalaista työvoimaa kohtaan 

yrityksessä?  

d. Mikä on mielestänne harmaan talouden merkitys alalla? 

 

2. Teema: Verkostoympäristö rakennusalalla 

a. Minkälaisia verkostoja yrityksellä on?  

b. Miksi käytätte hyväksi verkostoja?  

c. Minkälainen on toimiva verkostoyhteistyösuhde? 

d. Minkälaisia haasteita/ongelmia näette verkostoissa?  

e. Miten verkostoja johdetaan? (Seuranta?) 

f. Miten verkostoja voisi johtaa paremmin/kehittää?  

 

3. Teema : Rakennusalan pk-yritysten verkostojen kehittäminen 

strategisesti 

i. vertikaalinen kehittäminen (RAKENNUSLIIKKEILLE) 

1. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät aliurakoitsijoita 

valitessanne? 

2. Onko teillä ollut pitkäaikaisia 

yhteistyösopimuksia? Voisiko olla mahdollisia? 

3. Olisiko mielestänne mahdollista korostaa myös 

aliurakoitsijoissa laatua ja kotimaisuutta (tai 

alueellisuutta) valintatilanteessa? 

4. Näkemyksenne tarjouskilpailujen kehittämiseen 

niin, että hinta ei ole ainoa määräävä tekijä 

(myös aiemmat kokemukset aliurakoitsijasta 

esimerkiksi vaikuttaisivat) 

5. Millainen on hyvä partneri? 

 

 

 


