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Kandidaatintyö käsittelee kahden yrityksen välistä yhteistyösuhdetta yritysver-

kostossa. Nykyisessä verkostoitumiseen kannustavassa yritystoiminnassa yhteis-

työsuhteiden merkitys on kasvanut ja samalla yrityksille on muodostunut tarve 

luokitella yhteistyösuhteitaan.  

Työssä havaitaan kumppanuuden kasvattavan suosiotaan, mutta sen erilaiset 

muodot luokitellaan usein vain yhteistyöksi. Työn tavoitteena on selventää yh-

teistyön eri käsitteitä sekä luoda konkreettisia toimintaesimerkkejä tyypillisim-

missä yhteistyökohteissa.  

Aluksi työssä on eritelty erilaisia yhteistyösuhteita sekä tutkittu kumppanuuden ja 

liittouman käsitteitä. Tämän jälkeen työ havainnollistaa yhteistyösuhteiden 

toimintaa tyypillisimmissä kohteissa toimitusketjua. Viimeisessä osiossa käsitel-

lään tarkemmin yhteistyösuhteiden ohjauskeinoja. 
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1 JOHDANTO 

 

Työ on osa tekniikan kandidaatin tutkintoa ja se suoritetaan keväällä 2014. Aiheena työssä on 

kahden yrityksen välinen yhteistyösuhde ja sen hallinta. Selvityksessä perehdytään aiheeseen 

kirjallisuudesta löytyvien lähteiden avulla. Ensimmäisenä työssä ovat keskeisimpien käsit-

teiden määrittelyt, jonka jälkeen esitellään yritysten välillä havaittavissa olevat yhteistyö-

muodot. Työn kolmas osio käsittelee yhteistyötä konkreettisten esimerkkien avulla. Lopuksi 

esitellään yhteistyön koordinointikeinoja, joilla yrityssuhdetta voidaan ohjata tavoittelluksi. 

Työhön saa käyttää plagioinninesto-ohjelmaa. 

 

Muuttuvassa kilpailuympäristössä paine verkostoitua ja tehdä yhteistyötä lisääntyvät jatku-

vasti. Yhteistyön käsitteet ja niiden tunnistaminen on usein hankalaa. Työn aihe valittiin 

selventämään verkostoitumisen käytännön osa-alueita. Työ painottuu esittämään konkreettisia 

toimintamalleja; kuinka yhteistyö on yleensä toteutettu yrityksessä ja sen toiminnoissa. 

Yhteistyösuhteiden hoitaminen on tärkeää, eikä sitä tule väheksyä. Työn loppuun kootut 

yrityssuhteiden tärkeimmät ohjauskeinot ja niiden konkretisointi käytäntöön toimivat perus-

tana toimiville yrityssuhteille. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoite on esitellä konkreettisesti yritysyhteistyön muotoja sekä suhteiden koordinointi-

keinoja. Aihetta lähestytään kirjallisuuskatsauksen avulla, mutta lisäksi työ esittelee aiheeseen 

liittyviä esimerkkitapauksia. Tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisia yhteistyösuhteita yritysten välillä on havaittavissa? 

2. Missä toiminnoissa yritykset tyypillisesti tekevät yhteistyötä? 

3. Mitä käytännön keinoja on olemassa yhteistyön ohjaamiseksi? 

 

Työssä esitellään todellisia esimerkkitapauksia, joita kirjallisuudessa on esitelty yritysten 

välisestä yhteistyöstä ja sen edistämisestä. Työn on määrä auttaa yrityksen johtoa hahmot-

tamaan yrityksensä yhteistyösuhteita eri toiminnoissa, kuten hankinnassa ja jakelussa. Tunnis-

tettujen yhteistyömuotojen avulla työ pyrkii kuvaamaan tyypillisimpiä yhteistyön sovellus-
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kohteita yrityksessä. Yhteistyötä syventävien koordinointikeinojen esittely toimii tukena 

päätöksentekoyksiköille ja yhteistyösuhteiden hallinnoijille.  

 

1.2 Työn rajaukset 

 

Vaikka työn lähtökohtina ovat yrityksen verkostoituminen ja sen myötä syntyneet suhteet, 

tämä työ keskittyy vain kahden yrityksen väliseen suhteeseen. Työ ei käsittele siten 

esimerkiksi toimittaja-toimittaja-suhteita ollenkaan, vaan työ rajautuu toimittaja-yritys-

suhteeseen. Työ ei ota kantaa yrityksen toimialaan tai myytäviin tuotteisiin vaan löydetyt 

tulokset oletetaan yleispäteviksi. Jatkotutkimuksen kannalta tämä on tärkeää, sillä erilaiset 

markkinat ja yritykset toimivat ominaispiirteidensä kautta. Seuraavaksi esitellään pääkäsit-

teitä, joista selvitystyö on lähtenyt liikkeelle. 

 

1.3 Työn lähtökohdat ja tärkeimmät käsitteet 

 

Toimitusketju on Gattornan ((toim.) 2009, s. 45-46) määritelmän mukaan väylä, jota pitkin 

tuotteet tai palvelut kulkevat keräten arvoa ja hintaa matkallaan, kunnes lopulta päätyvät 

loppuasiakkaalle. Toimitusketju on yhdistelmä prosesseja, toimintoja, yrityssuhteita, organi-

saatiorakenteita ja teknologiaa, jotka mahdollistavat lopputuotteen olemassaolon. On 

olemassa eri seikkoihin keskittyviä toimitusketjuja ja toimitusketjutyypin merkitys yritys-

suhteita muodostettaessa on otettava huomioon. Toiset toimitusketjutyypit keskittyvät kustan-

nustehokkuuteen tai nopeaan reagointiaikaan (Lean ja Agile), kun taas jatkuvan täydennyksen 

toimitusketjussa (Continuous replenishment) pääpaino on yritysten välisissä suhteissa. Jatku-

van täydennyksen toimitusketjussa pidetään yllä hyviä yrityssuhteita tärkeimpiin asiakkaisiin, 

jolloin kysynnän ennustettavuus on tärkeässä asemassa. (Gattorna (toim.) 2009, s. 48-52, 54-

57) Yritykset käyttävät usein toimitusketjun hallintaan ERP (Enterprise Resource Planning) -

järjestelmiä (Gattorna (toim.) 2009, s. 45-46; Hopp 2003, s. 1-2), joista yleisimpiä ovat 

SAPin, Oraclen tai Inforin tarjoamat tuotteet. Edellisten lisäksi myös ajanhallintajärjestelmät 

ovat hyödyllisiä toimitusketjun ohjauksessa (Rushton, Croucher & Baker 2010, s. 511-512). 

 

Markkinoiden kilpailun kiristyessä yritykset eivät enää menesty toimimalla yksin. Asiak-

kaiden vaatimukset ovat monipuolistuneet ja tulleet yhä ainutlaatuisemmiksi. Muuttuneisiin 
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tarpeisiin pyritään vastaamaan yhteistyön avulla. (Bowersox, Closs & Stank 1999, s. 105) 

Kumppanuussuhteita on aikaisemmin tutkittu makrotason tai toimialan kannalta. Yksittäisten 

yritysten välistä yhteistyötä on tutkittu vielä melko hatarasti. (Sakki 2003, s. 131) Yritysten 

välinen vastuunjako pohjautuu asiakasmarkkinoiden tarpeeseen. Asiakastarpeiden ymmär-

täminen ja riskien tunnistaminen onnistuvat parhaiten useamman toimijan yhteistyössä. Kun 

osa omista toiminnoista jaetaan yhteistyöyrityksille, voi tuotteen tai palvelun laatu parantua ja 

toiminta tehostuu. (Haapanen, Vepsäläinen & Lindeman 2005, s. 28) Vastuunjako edellyttää 

avointa tiedonvaihtoa kumppanien välillä (Bowersox et al. 1999, s. 110) sekä sitoutumista 

yhteiseen päämäärään (Sakki 2003, s. 32). Jaettu informaatio luo luottamusta yhteistyökump-

paneiden välille, joka on olennaista yrityksen antaessa toimintoja toisen yrityksen toteu-

tettavaksi. Olennaista vastuunjaossa on riskien ja hyötyjen jakaminen kumppanin kanssa. 

Tarkat sopimukset siitä, kenelle kustannukset kuuluvat ja kuka on oikeutettu mihinkin 

tuottoihin, estävät ristiriitojen syntymisen. Tilanne on optimaalinen, kun molemmat osapuolet 

hyötyvät yhteistyöstä ja tavoitteet ovat yhtäläiset. (Bowersox et al. 1999, s. 112-113)   

 

Verkostomainen toimintatapa tarkoittaa liiketoimintaa, jossa yritysjoukko kytkeytyy toi-

siinsa erilaisilla yrityssuhteilla. Tällöin yritysten tieto, osaaminen ja arvot yhdistyvät lisäarvoa 

synnyttäväksi toiminnaksi (Saarnilehto, Vesalainen & Annola (toim.) 2013, s. 246). Koska 

yritys ei voi toimia täysin omavaraisesti, joutuvat yritykset väkisin kosketuksiin toistensa 

kanssa (Seppälä 2003, s. 75). Hakanen, Heinonen ja Sipilä (2007, s. 15) kuvailevat yrityksien 

pyrkivän “hyödyntämään toistensa vahvuuksia win-win-hengessä”. Verkostomaisessa toimin-

nassa on sekä operatiivisia että strategisia tasoja, jolloin yritys voi keskittyä joko ylläpitämään 

olemassa olevaa liiketoimintaa tai synnyttää uutta (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 246). 

Kullakin yrityksellä on oma liiketoimintaverkostonsa. Verkostomalli voi olla toimiva, mutta 

sen kopioiminen omaan yritykseen sellaisenaan ei ole kannattavaa. Seuraava esimerkki esit-

telee kaksi erilaista toimintaverkostoa: 

 

“IKEA:n kehittämä malli painottuu hankintaverkostoihin, mutta jakelu pidetään vahvasti 

omassa omistuksessa omaan myymäläkonseptiin investoimalla. Nokia taas pitää itsellään 

brändin, tuotekehityksen ja asiakashallinnan, mutta verkostoituu niin jakelussa, valmistuk-

sessa kuin hankinnassakin.” (Haapanen et al. 2005, s. 52) 
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Kuten Nokian esimerkki osoittaa, yritysten liiketoimintaverkostot ja yrityssuhteet eivät pysy 

muuttumattomina ikuisesti (Seppälä 2003, s. 78; Bask 1999, s. 86-88). Muun muassa yritys-

kaupat, hankintojen kilpailuttaminen ja asiakassegmentin vaihtaminen muokkaavat verkostoa 

rajusti. Tätä kutsutaan verkoston resurssien, toimijoiden tai tapahtumien muuttumiseksi. (Sep-

pälä 2003, s. 76-78) Verkostossa toimimiseen ja sen muuttumiseen liittyvien riskien analy-

sointiin tehtyjä työkaluja on esitelty kirjassa Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin 

(Ruohomäki, Anttila, Heikkilä, Hentula, Kansola, Leino, Paro & Salmi 2011, s. 34-38). 

 

Yritystoiminnan koordinointi tarkoittaa toiminnan osaprosessien ja toimintojen yhteen liittä-

mistä niin, että kaikki toiminnan osa-alueet toimivat keskenään. Onnistuneella koordinoinnilla 

vältetään toimijoiden väliset ristiriitatilanteet. (Huczynski & Buchanan 2013, s. 782) “For a 

relationship to exist, a certain coordination of activities is necessary”, toteavat Hertz ja 

Macquet artikkelissaan julkaisussa Third Party Logistics - Finnish and Swedish Experiences. 

Lausunto ehdottaa, että koordinoimattomia yhteistyösuhteita ei voida kutsua yhteistyöksi. 

Yhteistyöyritysten välisen toiminnan koordinointi on havaittu olevan tehokkaampaa mitä 

enemmän yritysten toimintatavat ja tekniset toiminnot ovat yhdentyneet. Yhteistyön 

syventäminen ja toimintojen yhtenäistäminen vaativat pitkällä aikavälillä ohjausta. (Ojala & 

Jämsä (toim.) 2006, s. 31-32) Yrityksillä on mahdollisuus valita tilanteeseensa sopivimmat 

ohjausmuodot useista erilaisista koordinointikeinoista, joista esimerkkeinä Huczynski ja 

Buchanan (2013, s. 782-783) esittävät säännöt, hierarkian, tiedonjaon, erilaiset työryhmät ja 

yhteyshenkilöt.  
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2 YHTEISTYÖSUHTEET VERKOSTOMAISESSA TOIMINNASSA 

 

Nykyään liittoumat, kumppanuudet ja verkostoyhteistyön moninaiset vaihtoehdot ovat menes-

tymisen edellytyksiä (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 119). Sakki (2003, s. 175) on havain-

nut yritysten vuosituhannen vaihteesta alkaen keskittyvän ydinkyvykkyyksiinsä, jolloin paine 

kansainväliseen verkostoitumiseen ja yritysyhteistyöhön on kasvanut. Ajalle on tullut tyypil-

liseksi toimintojen ulkoistaminen, kolmannen osapuolen palveluiden hyödyntäminen sekä 

yritysliittoumien korostaminen muun muassa toimittajasuhteissa. (Sakki 2003, s. 175) 

 

Yhteistyön avulla yritykset tavoittelevat kilpailukykyä ja tehokkuutta (Sakki 2003, s. 130), 

mitkä eivät olisi saavutettavissa yhden yrityksen voimin (Hakanen et al. 2007, s. 135-141; 

Ming, Grabot & Houé 2014). Käytännössä yhteistoiminnalla vähennetään esimerkiksi varas-

tointitarvetta, kun toimituksen, hankinnan ja varastoinnin osa-alueet toimivat toimitusketjun 

jäsenten välillä. Pienet varastotasot aikaansaavat kustannussäästöjä kaikille yhteistyön osa-

puolille. (Rushton et al. 2010, s. 28) Jayaram ja Tan (2010) totesivat tutkimuksessaan Supply 

chain integration with third-party logistics providers, että resurssikeskeisille yrityksille 

yhteistyösuhteessa luottamuksen ja sitoutumisen kehittäminen on kolmannen osapuolen 

tapauksessa merkittävässä roolissa tehokkuuden parantamiseksi. Aiemmin erityisesti pienillä 

yrityksillä on ollut vaikeuksia toimivan toimitusketjuyhteistyön saavuttamisessa, mutta 

tilanne on muuttumassa (Rushton et al. 2010, s. 29). 

 

Perinteisesti yhteistyön on katsottu vähentävän riskejä. Hallikas, Puumalainen, Vesterinen ja 

Virolainen (2005) toteavat, että yhteistyö tuo mukanaan myös uusia riskialueita ja eritasoiset 

yhteistyömuodot sisältävät erilaiset riskit. Seuraavassa on esitelty tässä luvussa läpikäytävät 

yhteistyötasot taulukon muodossa. Laajemmin eri tutkijoiden näkemyksiä yhteistyösuhteiden 

lajitteluperusteista löytyy kirjasta Third Party Relationships in Logistics Services (Bask 1999, 

s. 50-54). 
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Taulukko 1. Työssä tarkasteltavat yhteistyötasot. (Mukaillen Seppälä 2003, s. 23; Webster 1992, s. 5-

7) 

Yhteistyötaso Yhteistyön 

painopiste 

Sitoutuminen Sopimukset Tasa-arvo 

Markkinaperusteiset yhteistyömuodot 

Kertaluontoinen 

yhteistyö 

Kauppatapahtuma Ei 

sitoutumista 

Kauppatapahtuman 

kattava 

 

 

Toistuva yhteistyö Kauppatapahtuma Matala 

sitoutuminen 

Kauppatapahtuman 

kattava 

 

 

Pitkäaikainen 

yhteistyö 

(kumppanuuden 

löyhä muoto) 

Kauppatapahtuma 

ja yhteistyösuhde 

Keskitasoinen 

sitoutuminen 

Pitkäaikainen sopimus, 

joka voi olla 

sisällöltään jopa 

ristiriitainen ja jättää 

osapuolet etäisiksi 

 

 

Ulkoistaminen 

 Pitkä- tai 

lyhytaikainen 

kauppatapahtuma 

Ei 

sitoutumista 

Usein pitkäaikainen 

sopimus, joka voi olla 

sisällöltään jopa 

ristiriitainen 

osakkaiden välillä ja 

jättää osapuolet 

etäisiksi 

Yritykset eivät 

ole 

tasavertaisessa 

asemassa 

Yrityskumppanuus 

Kumppanuus 

(partnership) 

Yhteistyösuhde ja 

yhteinen päämäärä 

Korkea 

sitoutumisaste 

Pitkäaikainen ja 

yksityiskohtainen 

sopimus, sisällöltään 

yhteistyöhenkinen 

Yritykset 

tasavertaisia 

Liittouma 

(alliance) 

Yhteistyösuhde ja 

pitkäaikainen 

yhteinen päämäärä 

Korkea 

sitoutumisaste 

Yleensä tilapäisiä 

sopimuksia, mutta 

hyvin 

yhteistyöhenkisiä 

Yritykset 

tasavertaisia 

 

Organisaation 

sisäinen 

kumppanuus 

(konserni tai  

tytäryhtiö) 

Pitkäaikainen 

suhde 

 

Osapuolien 

välillä 

riippuvuus 

 

Keskinäiset 

sopimukset 

 

Osapuolet eivät 

ole 

tasavertaisia 
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2.1 Markkinaperusteiset yhteistyömuodot 

 

Markkinaperusteinen yhteistyössä yritykset kiinnittävät enemmän huomiota itse kauppatilan-

teeseen kuin yhteistyökumppaniin yritysten välisessä kanssakäyntitilanteessa (Webster 1992, 

s. 6-7). Yhteistyökumppanin valinta tapahtuu pääsääntöisesti hinnan perusteella, joka riittää 

yksinään kaupan syntymiseen. Tämänkaltaisissa yhteistyötilanteissa ei etsitä differoituja tuot-

teita. (Webster 1992, s. 6) Yhteistyön vähiten sitoutuneet tasot ovat markkinaperusteisia 

yhteistyömuotoja.  

 

Seuraavaksi työssä esitellään kertaluontoinen yhteistyö ja toistuva yhteistyö, joissa markkinat 

ohjaavat yritysten välistä toimintaa merkittävämmin kuin osapuolien yhteinen päämäärä. 

Edellisistä kuitenkin vain kertaluontoinen yhteistyötapahtuma voi olla puhtaasti markkinape-

rusteinen, jolloin pääpaino on vain itse kauppatilanteessa ja kauppatavaran hinnassa. (Seppälä 

2003, s. 24; Bask 1999, s. 45-46; Webster 1992, s. 7) 

 

Toistuvat kauppatilanteet ovat seuraava markkinaperusteisen yhteistyön taso. Yritysten välillä 

ei ole jatkuvaa kanssakäyntiä vaan yhteistyötilanteet ovat satunnaisia ja kauppakeskeisiä. 

Yhteistyöyritykset työskentelevät “kädenmitan päässä” toisistaan, jolloin pyritään välttämään 

liiallista tiedonvaihtoa sekä riippuvuutta toiseen yritykseen. Tyypillisiä toistuvia ja sitoutu-

mattomia yhteistyötilanteita ovat kunnossapitoon sekä korjaukseen liittyvät toiminnot. 

(Webster 1992, s. 7) Sitoutumaton yhteistyökumppani pystytään helposti vaihtamaan halut-

taessa (Seppälä 2003, s. 24), kun taas pitkäaikainen markkinaperusteinen yhteistyö alkaa 

lähestyä sitoutumisasteeltaan kumppanuutta. Toistuvaa ja pitkäaikaista toimintaa kutsutaan 

sopimusyhteistyöksi (Webster 1992, s. 7), mutta osapuolien välillä on vain vähän tiedon-

vaihtoa tai yhteistoimintaa (Dyer, Cho & Chu 1998, s. 59-62; Seppälä 2003, s. 24-26). Koska 

kolmessa edellisessä yhteistyötasossa yritykset pitävät toisiinsa etäisyyttä ja ovat vain rajoite-

tussa määrin valmiita sitoutumaan yhteistyöyritykseen, ne ovat enemmän alttiita markkinoi-

den muuttumiselle kuin toisen osapuolen toimille (Webster 1992, s. 5). 

 

On muistettava, että yhteistyösuhteen ei tarvitse aina edetä yritysliittoumaksi eikä edes kump-

panuussuhteeksi. Yrityksen on mahdollista saavuttaa omat tavoitteensa jo markkinaperustei-
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sissa yhteistyösuhteissa. Sitoutuneesta ja joustavasta yhteistyöstä on keskusteltu tarkemmin 

Mölleringin kirjallisuudessa. (Möllering 2002) 

 

2.2 Ulkoistaminen yhteistyömuotona 

 

Ulkoistamisessa yritys hankkii palvelun yrityksen ulkopuolelta (Ruohomäki et al. 2011, s. 96-

97; Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 249). Tällöin voidaan keskittyä yrityksen ydinosaa-

miseen ja ostaa muut palvelut niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Ulkoistamiseen on monia syitä 

(Ruohomäki et al. 2011, s. 46), joista tärkeimpiä ovat kustannukset, hankintojen varmista-

minen, tuotantokapasiteetta tai kilpailuetu (Rushton et al. 2010, s. 216, 538). Viime aikoina 

trkeimmäksi syyksi ulkoistamiselle on noussut yrityksen keskittyminen omaan ydinosaami-

seensa (Kuglin et al. 1998, s. 47-48), mutta samalla yritys tavoittelee aina kustannussäästöjä 

ulkoistetuista toiminnoista (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 60, 73; Saarnilehto et al. (toim.) 

2013, s. 65, 249).  

 

Sakki (2003, s. 208) tiivistää ulkoistamisen hyödyn seuraavasti: “ulkoistamalla muutetaan 

kiinteät henkilöstö- ja tilakustannukset volyymin mukaan muuttuviksi”. Ulkoistamisen 

riskejä, hyötyjä sekä valintaperusteita toimittajan valintaan esitellään kirjassa The Handbook 

of Logistics & Distribution Management (Rushton et al. 2010, s. 533-540).  

 

Ulkoistamispäätöstä tehtäessä yritykselle ei riitä, että se on käynyt läpi vain ulkoistamisen 

hyödyt oman toimintansa eri vaiheille. Yrityksen on edellisten lisäksi suunniteltava millä 

laajuudella ulkoistukset toteutetaan (Rushton et al. 2010, s. 521-522). Oman yrityksen 

ulkoistuksen päätöksentekoketjun pohjana voidaan käyttää esimerkiksi Ruohomäen teok-

sessaan esittelemää esimerkkiä hitsauksen ulkoistamisen päätöksentekoketjusta (Ruohomäki 

et al. 2011, s. 98-99). Ojala ja Jämsä ((toim.) 2006, s. 73) mainitsivat ulkoistamisen olevan 

yrityssuhteena verrattavissa joissakin tapauksissa jopa yrityskumppanuuteen tai liittoutumaan. 

 

Esimerkkinä ulkoistuksesta General Motors myi oman moottorivalmistusyksikkönsä yksikön 

johtajille, jolloin osasto muodosti oman yrityksensä, Allison Engine Company:n. Tällöin 

moottorivalmistajan ei enää tarvinnut palvella GM:n tarkoituksia, vaan se pystyi keskitty-

mään itse omaan ydinosaamiseensa eli helikoptereiden ja hävittäjien moottoreiden valmista-
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miseen.  Samalla GM jatkoi oman ydinosaamisensa parissa, joka on autojen valmistus ja ko-

koaminen. (Kuglin et al. 1998, s. 220-221) 

 

2.3 Yrityskumppanuudet ja -liittoumat 

 

Kaikkea sitoutunutta yritysyhteistyötä kutsutaan usein kumppanuudeksi (partnership). Tosia-

siassa on kuitenkin olemassa useita erilaisia sitoutuneen yhteistyön muotoja, jotka jollakin 

asteella täyttävät kumppanuuden kriteerit. Käytännössä syvemmät yhteistyömuodot tarjoavat 

molemmille yrityksille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseen, mutta kumppanuussuhteen 

muodostumiseksi yhteistyökumppanin toteuttamalla toiminnolla on oltva riittävän suuri ja 

strateginen merkitys yritykselle. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 67) Tässä osassa käsitellään 

kumppanuutta yhtenä sitoutuneen yhteistyön muotona. Perinteisen kumppanuuden lisäksi 

esitellään yritysliittoja (alliance) sekä yhteisyrityksiä (joint venture).  

 

 

Kuva 1. Kumppanuus ja liittouma sijoittuneena toimitusketjuun. (Mukaillen Saarnilehto et al. (toim.) 

2013, s. 24) 

 

Yhteistyö voidaan jakaa vertikaaliseen ja horisontaaliseen muotoon. Samalla toimialalla toi-

mivat yritykset toimivat horisontaalisti ja ne on esitetty seuraavassa kuvassa 1. päällekkäin. 

Kuvassa vierekkäin sijoittuneet ja yhteistyötä tekevät yritykset toimivat vertikaalisessa yhteis-

työsuhteessa. (Hakanen et al. 2007, s. 55-58) Tässä työssä liittoumaa käsitellään horison-

taalisena yrityssuhteena ja kumppanuus vertikaalisena. Lähteestä riippuen liittouman ja 
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kumppanuuden käsitteitä käytetään myös toisin päin. Työssä esitettyä käsitteiden käyttöä 

tukevat sekä Saarnilehto kumppaneineen että Bask kirjoissaan (Bask 1999, s. 49; Saarnilehto 

et al. (toim.) 2013, s. 24). Tämä tilanne on esitetty kuvassa 1. Vastakkaisen näkemyksen 

käsitteistä antavat Haapanen sekä Hakanen kumppaneineen omissa teoksissaan (Haapanen et 

al. 2005, s. 55-57; Hakanen et al. 2007, s. 55-58) 

 

2.3.1 Kumppanuus 

 

Kumppanuus (partnership) määritellään “kahden yrityksen tai organisaation verkostosuhteek-

si, joka on vakiintunut ja tiivis sekä usein virallistettu kirjallisella sopimuksella” (Hakanen et 

al. 2007, s. 77; Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 120). Kumppanuus on aina pitkäaikaisesti 

sitoutunutta ja sitä kannattelevat yritysten yhteiset tavoitteet. Yhteistyökumppaneiden välillä 

on tiedonjakoa, jonka lisäksi yritykset jakavat keskenään riskit sekä tuotot. (Ojala & Jämsä 

(toim.) 2006, s.72; Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 120; Sakki 2003, s. 131; Seppälä 2003, s. 

26–28) Yhteistyö voi kumppaneiden välillä kohdistua lähes mihin tahansa ja toteutustapoja on 

useita. Kumppanien on esimerkiksi mahdollista tehdä kehitysyhteistyötä joko asiakas- tai 

toimittajakeskeisesti. (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 67-72) Yrityksien on myös havaittu 

hakevan sitä enemmän yhteistoimintoja koko toimitusketjun matkalta yrityskumppaneiltaan 

mitä monimutkaisempaa tuotetta yritys tuottaa. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 72-74; Sakki 

2003, s. 131) Tämä johtuu yhteistoiminnan riskien pienenemisestä, kun yritykset määrittävät 

toimivat päämäärät (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 76). 

 

On tärkeää huomata, että kumppanuussuhde on pääasiallisesti vapaaehtoista (Sakki 2003, s. 

130). Siten yhteistyön toimimiseksi sujuvasti vaaditaan kumppaneilta tahtoa työskennellä yh-

dessä. Toisen yrityksen näkemyksien ymmärtäminen ja yhteisten tavoitteiden asettaminen 

luovat pohjan strategiselle kumppanuudelle. Jotta kumppanuussuhteesta voidaan hyötyä 

konkreettisesti, vaaditaan tietojen ja muiden resurssien jakamista. (Bowersox et al. 1999, s. 

64; Stank et al. 2001) Tämän vuoksi kumppanuussuhteessa toimivat yritykset tapaavat 

yhteistyöyritystään myös kasvotusten toisin kuin markkinaperusteisissa yhteistyömuodoissa 

(Dyer et al. 1998, s. 62). Ideaalitapauksessa kanssakäynti hyödyttää molempia osapuolia yhtä 

paljon, lisäksi se kannustaa syventämään yhteistyötä (Ruohomäki et al. 2011, s. 105).  Tyypil-
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lisiä piirteitä kumppaniyrityksien välillä ovat yhteiset toiminnot, tasa-arvoisuus, luottamus, 

sitoutuminen ja joustavuus (Bask 1999, s. 47; Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 72-74). 

 

Yrityskumppanuudessa molempien yrityksien toiminta vaikuttaa suorasti myös kumppani-

yritykseen, jolloin kumppanin valintaan on syytä kiinnittää enemmän huomiota kuin ulkoista-

misessa. Kumppanin valintaan vaikuttavat yrityksen sijainti, kulttuurierot sekä yrityksen koko 

ja rakenne. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 72-76) Näiden lisäksi on vielä tarkastettava 

mahdollisen kumppanin jakeluverkostoa, tuotantokapasiteettia, osaamista sekä taloudellista 

tilannetta (Haapanen et al. 2005, s. 228). 

 

2.3.2 Yritysliittouma 

 

Yritysliittouman (alliance) suurin ero yrityskumppanuuteen verrattuna on yhteistyöstä aiheu-

tuva riski. Kun kumppaneina toimivat yritykset jakavat yhteistyöstä aiheutuvan riskin, 

liittoumissa yhteistoiminnasta muodostuu aina suurempi riski yhteistyötä tekeville yrityksille. 

Riskin kasvu perustuu yhteistyötä tekevien yritysten toimintaan samalla toimialalla. Yhteis-

työyrityksillä ei ole liittoumassa pohjana yhteistä kauppasuhdetta, kuten kumppanuudessa. 

Kauppasuhteen sijaan yrityksillä on yhteinen tavoite, jota liittouman jäsenet yhdessä 

tavoittelevat. Esimerkkinä on molempien yritysten myynninedistäminen liittouman avulla tai 

kehitysyhteistyö. (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 31-36) Toiminnan- ja tuotekehityksessä 

liittouman jäsenet ovat tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 

67-72). 

 

Liittouma perustetaan yhteisen strategisen tavoitteen saavuttamiseksi ja samalla pyritään 

luomaan kilpailuetua samalla alalla toimivia yrityksiä vastaan. Hakanen, Heinonen ja Sipilä 

(2007, s. 74) esittävät teoksessaan esimerkkinä liittoumista lentoyhtiöiden ryhmittymät Star 

Alliancen ja Oneworldin. Liittoumissa lentoyhtiöt tavoittelevat myynninedistämistä jäsenl-

entoyhtiöilleen. Tämä toteutetaan tarjoamalla lentoyhtiöiden asiakkaille pisteitä käytettyään 

liittoumaan kuulunutta lentoyhtiötä. Asiakas saa pisteitä ainoastaan jäsenlentoyhtiöistä ja 

riittävästi pisteitä kerättyään hän voi lunastaa lentoyhtiöiden tarjoamia etuja. (Hakanen et al. 

2007, s. 74) 
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Liittoumille on tyypillistä kumppanuusyritysten henkilöstöjen ja tekniikoiden yhteinen kehit-

täminen (Haapanen et al. 2005, s. 61). Yritysliittouman äärimuotoja ovat esimerkiksi 

franchising-yritykset, joissa erillisten yritysten yhteinen myynninedistäminen on viety äärim-

milleen. Tällöin yritysten useat toiminnot, kuten markkinointi, brändi ja hankinta, toteutetaan 

yhteistyössä ja samojen periaatteiden mukaisesti. (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 37) 

Franchising-yrityksistä esimerkkeinä ovat Musta Pörssi, Kotipizza (Saarnilehto et al. (toim.) 

2013, s. 37), R-kioski, Arnolds ja Gigantti. 

 

2.3.3 Yhteisyritys 

 

Yritysliittoumia on eritasoisia ja kehitysyhteistyöliittouman äärimuotona voidaan pitää yhteis-

yrityksiä (joint venture), joissa tuotekehitystyö on siirretty omaksi erilliseksi yhtiökseen 

(Webster 1992, s. 8). Tällöin kumppanuusyritykset luovat kokonaan uuden yrityksen, jolla on 

oma yritysrakenne (Haapanen et al. 2005, s. 55; Webster 1992, s. 8) sekä resurssi- ja tuotanto-

ohjelma, mutta jota strategiset kumppanit kontrolloivat (Haapanen et al. 2005, s. 55). Liittou-

maan verraten yhteisyritys on muodollisempi, vaikka itse yhteisyritys ei velvoita sopimusta 

osapuolten välille (Hakanen et al. 2007, s. 75). Omistusosuudet yhteisyrityksestä selventävät 

yrityksien kehitystoimintaa ja samalla syntyneiden uusien omistusoikeuksien käsittely on hel-

pompaa perustajayritysten kesken (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 36-37). 

 

Webster (1992, s. 8) esittää, että pitkällä aikavälillä yhteisyritys joutuu käymään läpi samat 

ongelmat kuin perustajayrityksetkin. Yhteisyrityksen kasvaessa ja toiminnan kehittyessä 

täytyy pohtia toimintojen ulkoistamista sekä sitä, mitkä olivat yhteisyrityksen alkuperäiset 

ydintoiminnot. (Webster 1992, s. 8) Yhteisyrityksen tarkoitus saattaa muuttua ajan saatossa, 

joten yhteisyritystä perustettaessa kannattaa miettiä toiminnan merkitystä pitkällä aikavälillä. 

 

 

2.4 Organisaation sisäinen yhteistyö 

 

Kumppanuutta ja yritysliittoumia pidetään selkeimpinä osoituksina verkostoitumisesta (Saar-

nilehto et al. (toim.) 2013, s. 110), mutta on olemassa muitakin yhteistyötapoja,  joilla erilliset 

organisaatiot ovat keskenään tekemisissä. Aiemmin näistä esiteltiin ulkoistaminen ja mark-
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kinaperusteiset yhteistyömuodot. Näiden lisäksi on olemassa muita vähemmän tunnistettuja 

yhteistyötasoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi tytäryhtiöissä johtaja toimii 

melko itsenäisesti, mutta emoyhtiö säätelee sen toimintaa ja rajoittaa päätösvaltaa (Iskanius 

2007, s. 120). Emo-tytäryhtiösuhde voidaankin katsoa eräänlaiseksi organisaation sisäiseksi 

yhteistyön muodoksi.  

 

Toinen samankaltainen tilanne on konsernimuotoinen toiminta, joka aiheuttaa epäsymmet-

risen vastuusuhteen toimijoiden välille. Konsernin johto ja tulosyksikkö ovat jatkuvasti tie-

donvaihdossa keskenään ja molempien päätökset vaikuttavat toiseen osapuoleen. Konsernissa 

tarkoituksenmukaista on pohtia, kuinka paljon vastuuta jaetaan organisaation johdolta 

alemmille tasoille. Liiallinen päätösvalta yksiköillä aiheuttaa osaoptimointia yksittäisissä 

tulosyksiköissä. (Lainema 1996, s. 78) Tämän välttämiseksi epätasa-arvoinen yhteistyö on 

perusteltua konsernitoiminnassa.  
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3 TYYPILLISET YRITYSYHTEISTYÖKOHTEET 

 

Tämä kappale käsittelee tyypillisiä yhteistyökohteita toimitusketjussa, mutta näiden esi-

merkkien soveltuvuutta jokaiselle yritykselle ei voida taata. Lopulta jokaisen yrityksen on itse 

lajiteltava yhteistyökumppaninsa eri yhteistyötyyppeihin. Esimerkiksi Pörssiyhtiö Tecnomen 

Oyj lajittelee Hakasen, Heinosen ja Sipilän (2007, s. 142) esimerkissä logistiikan yhteis-

työkumppaninsa asiakaskumppaneihin, ulkoistamiskumppaneihin, tutkimuskumppaneihin ja 

toimittajakumppaneihin. Tulevaisuudessa ulkoistamisen uskotaan syrjäytyvän enemmän 

uusien kilpailevien muotojen, kuten vahvempien yrityskumppanuusien ja liittoutumien, 

logistiikkaan erikoistuneiden palveluyrityksien tai neljännen osapuolen logistiikan edestä. 

(Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 7-8, 53; Rushton et al. 2010, s. 60-61) 

 

Hallikas ja muut (2005) kuvaavat tutkimuksessaan Risk-based classification of supplier 

relationships eräänlaisen jaon toimittajayhteistyöstä. Tutkimustulokset on esitetty kuvassa 2. 

Tutkimus suoritettiin toimittajan näkökulmasta, mutta tulokset ovat informatiivisia myös o-

man yrityksen näkökulmasta. Vain noin neljäsosassa tutkimuksen yrityksissä suoritettiin stra-

tegista toimittajayhteistyötä. Strateginen yhteistyö vaatii niin yrityksen omaa kuin toimitta-

jankin panostusta yhteiseen innovointiin ja kommunikaatioon. (Hallikas et al. 2005) 

 

Ostajan  
kokema riski 

Korkea 

 
Epäsymmetrinen,  
asiakas hallitsee (0 %) 
 

 
Strateginen (24 %) 

Vähäinen 

 
Ei-strateginen (40 %) 
 

 
Epäsymmetrinen, 
toimittaja hallitsee (36 %) 
 

  Vähäinen Korkea 
   

Toimittajan kokema riski 

 

Kuva 2. Erilaisia toimittajasuhteita. (Mukaillen Hallikas et al. 2005) 

 

Erityisesti logistiikkapalveluiden ulkoistamisessa ja yritysten välisessä yhteistyössä on havait-

tavissa neljä tasoa  (Haapanen et al. 2005, s. 255), jotka ovat sovellettavissa yleisesti ulkoista-

misee. Rakennevaihtoehdot on havainnollistettu kuvaan 3. Ulkoistustrendin yleistyminen on 
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aiheuttanut painetta kehittää toimittajasuhteiden johtamista (Hallikas et al. 2005). Kuvassa on 

jaoteltu ulkoistetut yhteistyösuhteet kolmeen luokkaan sen jälkeen, kun yritys on päättänyt 

hankkia toiminnot oman yrityksensä ulkopuolelta. Toisen osapuolen logistiikkapalvelut 

(jäljempänä käytetty 2PL) kuvaavat pelkistettyä ulkoistustoimintoa, jossa palveluntarjoaja ei 

ole yhteydessä toimitusketjuun. Tällaisesta voisi olla esimerkkinä kuljetuskaluston ulkoistus. 

 

  

Kuva 3. Logistiikkapalveluiden rakenteet. (Mukaillen Haapanen et al. 2005, s. 255)  
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Kolmannen osapuolen palveluissa (3PL) palveluntarjoaja yhdistää toimitusketjua, kuten kul-

jetusyritykselle ulkoistettu jakelulogistiikan tarjoaja. Ero tukkuliiketoimintaan on tuotteen 

omistuksen pysyminen yrityksellä, eivätkä kolmannen osapuolen yritykset ole vastuussa 

menekistä. (Sakki 2003, s. 31) Neljännen osapuolen palveluissa (4PL) ei ole ainoastaan ul-

koistamistoimintoja, kuten kahdessa edellisessä. Toki 3PL:nkään ei tarvitse olla ulkoistus-

suhde, vaan se voi sisältää kumppanuutta. Kumppanuus kolmansien osapuolten kanssa keskit-

tyy kuitenkin toimintojen ulkoistamiseen. (Chopra & Meindl 2007, s. 427) 

 

Neljännen osapuolen kanssa yhteistyö tähtää koko yhteistyöprosessin johtamiseen. Chopra ja 

Meindl (2007, s. 427) mainitsevat neljännen osapuolen koordinoivan esimerkiksi logistiikka-

palveluiden tarjoajia. (Chopra & Meindl 2007, s. 427) 4PL muodostuu ulkoistuksista. Se 

voidaan kuitenkin luokitella eräänlaiseksi kumppanuudeksi, koska tiedonvaihto ja luottamus 

ovat siinä tärkeässä asemassa. 4PL:stä ja 3PL:n kumppanuuteen asti syventyneistä muodoista 

keskustellaan työssä myöhemmin. Syventämällä yhteistyötä pitkäaikaisemmaksi ja yhden-

tämällä toimitusketjuja yhteistyökumppanin kanssa pyritään aiempaa tehokkaampaan toimi-

tusmalliin. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 8) Tässä työssä käytetään kolmannen ja neljännen 

osapuolen teoriaa jäsentämään erilaisia yhteistyösuhteita. 

 

3.1 Ulkoistaminen toimitusketjussa 

 

Ulkoistaminen on yleinen ratkaisu toimitusketjun yhteistyömuotona, mutta siinä on riskinsä. 

Suurimpana riskinä kolmannen osapuolen käyttämisessä on kustannusten vaikea ennakointi. 

Erityisesti ongelma korostuu, jos toimintoja on ulkoistettu usealle toimijalle yhtä aikaa. Muita 

riskejä ovat yrityksen ja toimittajan kanssakäymisten vähentyminen sekä kolmannen osapuo-

len vallan kasvu (Chopra & Meindl 2007, s. 424-425). Nykyisillä ulkoistusratkaisuilla monet 

yritykset ovat joutuneet pettymään ulkoistuksella saavutettuun palvelutasoon, kustannusten 

ennalta-arvaamattomaan kasvuun tai logistiikkayrityksen sitoutumattomuuteen (Gattorna 

(toim.) 2009, s. 333; Rushton et al. 2010, s. 60-61). Ongelmatilanteet ovat ensisijaisesti 

johtaneet palkkiosidonnaisten ulkoistussopimusten muodostumiseen ja ulkoistusyrityksen 

tarkempaan valintaan (Rushton et al. 2010, s. 60-61). Bask  (1999, s. 74-78) esittää kirjassaan, 

että ulkoistettujen palvelujen laatu kertoo yrityksien välisestä suhteesta. 
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3.1.1 Ulkoistettu hankinta 

 

Perinteisesti yritykset ovat tehneet hankintansa suoraan ostotilauksina toimittajayritykseltä. 

Verkostomaisen liiketoiminnan yleistyminen näkyy nykyisin lisääntyneenä toimittajayhteis-

työnä, erityisesti ulkoistuksina, joilla pyritään toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen 

(Haapanen et al. 2005, s. 230) Ennen ulkoistamista yrityksen tulee pohtia, mitä hankinta-

toimittajasektorin osa-alueita se haluaa parantaa; kaivataanko ulkopuolista varastointitilaa, 

pelkkiä raaka-aineita vai toimittajan teknologista osaamista. Ulkoistusluontoista yhteistyötä 

pohdittaessa ei kustannusta pidä pitää ainoana valintakriteerinä toimittajalle. Esimerkiksi 

myös valitun yrityksen koko vaikuttaa ulkoistussuhteen syvyyteen ja onnistumiseen. Pieni 

toimittaja on usein motivoituneempi tiiviin ja joustavan yhteistyön luomiseen. (Haapanen et 

al. 2005, s. 228-230) 

 

 

Kuva 4. Erilaisia hankintatapoja. (Mukaillen Sakki 2003, s. 202) 

 

Kuten kuva 4. osoittaa, ulkoistaminen on hankinnan ääripää; vastuu toimituksista annetaan 

täysin toimittajalle erilaisten sopimusten puitteissa. Mahdollisia ovat myös osa-alihankinta-

suhteet tuotteiden osalta. Hankinnat perustuvat tällöin toimittajan kanssa tehtäviin vuosi-

sopimuksiin (Sakki 2003, s. 202) ja näissä hankinnan kanssakäyntitilanteissa yritykset ovat 

merkittävästi riippuvaisia toisistaan (Ruohomäki et al. 2011, s. 106). Epäsymmetrisissä ja ei-
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strategisissa suhteissa operatiivisten toimintojen kehittämistä suoritetaan yhteistyössä, mutta 

yhteisiä tavoitteita yrityksillä ei ole (Hallikas et al. 2005). Pitkäaikaiset suhteet kriittisimpien 

toimittajien kanssa auttavat yritystä sitouttamaan toimittajan yrityksen omiin tavoitteisiin. 

Toimittaja voi esimerkiksi panostaa tiettyihin teknologisiin ratkaisuihin, mikäli yritys kokee 

asiakkaansa luotettavana ja pitkäaikaisena. Tällöin pelkkä ulkoistussuhde alkaa saada 

kumppanuuden piirteitä. Seurauksena on yhdessä avoimen kommunikaation kanssa molem-

minpuoliset ja sujuvat materiaalitoimitukset. (Chopra & Meindl 2007, s. 454)   

  

3.1.2 Ulkoistettu jakelu ja varastointi 

 

Jakelun ja logistiikan merkitys on kasvanut toimitusketjuajattelun myötä. Toimivaa tuote-

jakelua voidaan pitää yrityksen kilpailuetuna. Toimiva logistiikka vaikuttaa tuotteen asiakas-

arvoon ja asiakkaalle on merkitystä; onko tuote toivotussa kunnossa, oikeassa paikassa ja 

oikeaan aikaan (Rushton et al. 2010, s. 25). Yrityksellä on useita vaihtoehtoja jakelukanaviksi 

(Rushton et al. 2012, s. 51-54) ja siten myös yhteistyömuodoiksi jakelukanavissaan. Yleisin 

vaihtoehto yritysyhteistyöksi on jakelun ulkoistaminen. Kolmannen osapuolen hoitama 

logistiikka on noussut esille. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 7, 19-20; Rushton et al. 2010, s. 

59) Operatiivisella tasolla osa jakelulogistiikasta, kuten jokin yksittäinen osa tai suurempi ja 

monimutkaisempi prosessi jakelussa on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle (Kuglin et al. 

1998, s. 222-223; Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 7) Rushton ja muut (2010, s. 59, 72) 

toteavat, että jakelun täydellinen ulkoistaminen ei ole yleistä. Moni yritys haluaa olla mukana 

omien jakelu- ja logistiikkatoimintojensa päätöksissä. (Rushton et al. 2010, s. 59, 72) 

 

Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa todettiin yleisimpien ulkoistettujen yhteistyökohteiden 

olevan kuljetus ja varastointi. Muita yleisiä ulkoistuksen kohteita tutkimuksessa olivat esimer-

kiksi tullaus, lastin välitys ja lastaus. (Langley & Gapgemini 2014, s. 12) Huomiotavaa 

jakelulogistiikassa on, että jokainen jakelun osa on ulkoistettavissa erikseen aina varastoti-

loista tuotetarkastuksiin ja työnjohtoon (Kuglin et al. 1998, s. 222-226; Rushton et al. 2010, s. 

520-524), joten on mahdollista hankkia esimerkiksi pelkästään henkilöstö tai 

sesonkiluontoinen kuljetus-apu yrityksen ulkopuolelta (Rushton et al. 2010, s. 155-157, 529-

530). Eri yhteistyöalueita kolmannen osapuolen kanssa on esitelty kuvassa 5. Jakeluyhteistyö 

yritysten välillä on yleistynyt (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 128), sillä tarkoituksena on 
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vähentää kustannuksia sekä lisätä tehokkuutta (Bask 1999, s. 19) vähentämällä jakeluun 

osallistuvia toimijoita. Jakelun oletetaan tehostuvan, kun ainoastaan yksi osapuoli vastaa 

kuljetuksista. Tavoitellut kustannussäästöt eivät aina kuitenkaan toteudu. Tämä siksi, että 

usein jakelukalusto joudutaan säilyttämään molemmilla osapuolilla, jolloin resursseja on 

kaksinkertaisesti. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 11) 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Yhteistyökohteita kolmannen osapuolen yrityksen kanssa. (Mukaillen Ojala & Jämsä (toim.) 

2006, s. 15) 

 

3.2 Kumppanuus lisääntymässä yhteistyön muotona 

 

Verkostoajattelun yleistyttyä sen osa-alueita on alettu soveltaa lähes kaikkiin yritystoimin-

toihin. Kumppanuuden hyödyntämiseksi toimitusketjun eri osissa on laadittu useita näkem-

yksiä ja määritelmiä yhteistyösuhteen jäsentämiseksi. Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun 

julkaisussa logistiikan yrityskumppanuuden määritelmä edellyttää yhteistyöltä pitkäaikai-
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suutta tarkoittaen ainakin yli kolmen vuoden yhteistyösuunnitelmaa. (Ojala & Jämsä (toim.) 

2006, s. 67) Olsen ja Ellram (1997) puolestaan jakavat toimittajayhteistyön kolmeen osa-

alueeseen; yhteiseen kehitystoimintaan, teknologiseen yhdentymiseen sekä yritysten johtamis- 

ja toimintatapojen yhtenäistämiseen (Olsen & Ellram 1997). Ydinasiana edellisissä esityksissä 

on, että 2000-luvulla yritysten välisestä yhteistyöstä on tullut yhä enemmän molempia 

osapuolia sitovaa ja sillä on yhä useammin yhteiset tavoitteet. Yhteistyösuhteet ovat pitkä-

kestoisempia ja niitä varten ollaan valmiimpia tekemään muutoksia omassa organisaatiossa 

useimmiten esimerkiksi tietojärjestelmissä. (Gattorna (toim.) 2009, s. 326-327; Ojala & Jämsä 

(toim.) 2006, s. 10) 

 

Logistiikassa yrityskumppanuuden on osoitettu olevan toiminnaltaan nopeampaa ja virheet-

tömämpää (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 78) kuin markkinaperusteisten yhteistyörat-

kaisujen. Pitkäaikaisessa toimitussuhteessa jakeluverkostojen ennustettavuus lisääntyy, jolloin 

voidaan saavuttaa kustannusetuja pienemmistä varastointimääristä sekä kuljetuksien yhte-

näistämisestä. Erityisesti jakelulogistiikassa yrityskumppanuus on kannattavaa, sillä näin 

saavutetaan kokonaisetua (economies of scale). Samaa ei saavuteta, mikäli jakelu on hajautet-

tu usealle toimijalle. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s.78, 81) Uudet yritysyhteistyösuhteet 

muodostavat ulkoistettujen osien ja yhteistyöajattelun kautta vahvan siteen yritysten välille. 

Aiemmin tällaisia kumppanuusrakenteita osattiin hyödyntää vain nimellisesti. Monimutkai-

sempien yhteistyöratkaisujen yleistyttyä yritykset ovat kuitenkin ymmärtäneet näiden 

todellisen hyödyn. (Gattorna (toim.) 2009, s. 328-329) Esimerkkeinä tällaisista toiminnoista 

ovat JOT- ja express-kuljetukset sekä kaupan jälkeiset palvelut. (Bask 1999, s. 30-31; Ojala & 

Jämsä (toim.) 2006, s. 27)  

 

3.2.1 Tehokkaampia toimitusratkaisuja 

 

Tässä kappaleessa keskitytään tarkastelemaan yhteistyön mahdollistamaa JOT- toimintatapaa 

(juuri-oikeaan-tarpeeseen, englanniksi just-in-time, josta käytetään lyhennettä JIT), jossa 

yhteistyön tavoitteena on nopea reagointinopeus ja täsmälliset toimitukset. Keskiössä ei ole 

toimintojen tehokkuus (Seppälä 2003, s. 30) vaan perusajatuksena on poistaa kaikki ylimää-

räinen odottaminen, kuljetus, varastointi ja ylituotanto (Rushton et al. 2010, s. 25, 161-163). 

Etuna yhteistyössä on erityisesti varastotasojen laskeminen (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 
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11). JOT:ia voidaan pitää yhtenä esimerkkinä yrityskumppanuuden hyödyntämisestä toimitus-

ketjussa, sillä ideaalitilannetta ei voida saavuttaa ilman yrityksien välistä toimivaa tiedon-

vaihtoa ja sitoutumista. Seuraavassa on esimerkki yhteisyrityksestä sekä onnistuneesta kol-

mannen osapuolen logistiikasta, jossa yhteistyöllä on saavutettu toimiva JOT-toimintatapa. 

 

Mitsubishi Motors ja Chrysler Corporation muodostivat vuonna 1988 yhteisyrityksen 

Diamond-Star Motorsin, joka sai toimittajikseen useita Mitsubishin että Chryslerin toimit-

tajia. Diamond-Star Motorsin vähiten arvoa tuottavat osaprosessit ja komponentit kilpailu-

tettiin ja tarjouksen voitti GATX Logistics. GATX Logistics toteuttaa Diamond-Star Motorsin 

logistiikkaa JOT-toimintaperiaatteella ja kaiken toiminnan edellytys on viikoittain lukkoon 

lyöty tuotantoaikataulu, joka mahdollistaa osakomponenttien toimittamisen JIT:n toiminta-

periaatteiden mukaisesti. Diamond-Star ilmoittaa GATX Logisticsille 10 viikon karkean tuo-

tantosuunnitelman ennakkoon, jolloin se voi suunnitella oman tuotantonsa asiakkaan 

kysynnän mukaisesti. Tällaisella yhteistyöllä vältetään ylimääräiseltä varastoinnilta molem-

pien osapuolien toimipisteessä. (Kuglin et al. 1998, s. 230-231) 

 

Logistinen kumppanuus voi olla epävirallista tai kumppanuus on voitu virallistaa sopimuksin 

logistiikkapalvelujen tarjoajan ja hankkija välillä. Virallisemmissa kumppanuussuhteissa 

palvelujen hankkija vastuuttaa logistiikkansa täysin tai osittain palveluntarjoajalle. (Ojala & 

Jämsä (toim.) 2006, s. 29) Toinen yritysten suosima jakelun kumppanuusratkaisu ovat suuret 

DHL:n kaltaiset asialleen ja asiakkaalleen omistautuneet kuljetuspalveluyritykset (mega-

carriers) (Gattorna (toim.) 2009, s. s. 326-327).  Rushton ja muut (2010, s. 532) ennustavat 

uusien jakeluyhteistyön muotojen kehittyvän erityisesti nykyisestä verkkokauppojen välittäjä-

yritysyhteistyössä. 

 

3.2.2 Toimiva varastojen täydennys 

 

Toimittajayhteistyön mahdollisuutena on parempi varastonohjaus. Siirtämällä varastontäyden-

nysvastuu kokonaan tai osittain toimittajalle voidaan varastotasoja pienentää merkittävästi. 

Toimittajan tai kolmannen osapuolen toimijan keskitetty varastonohjaus auttaa toimittajaa 

tarvelähtöisessä varastoinnissa. (Bowersox et al. 1999, s. 67) Täten pyritään nopeuttamaan 
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varastojen kiertoaikoja ja suunnittelemaan varastontäydennykset entistä tehokkaammin toi-

mittajan osalta. 

 

VMI-malli (Vendor Managed Inventory) on tunnetuin toimittajavastuisen varastoinnin muoto. 

Yritys antaa toimittajakumppanilleen täyden vastuun tuotteidensa varastojen täydennyksestä. 

(Chopra & Meindl 2007, s. 518; Holweg, Disney, Holmström & Småros 2005; Rushton et al. 

2010, s. 210) Varastojen täydennykselle käytetään ajoittain käsitettä VMR (Vendor Managed 

Replenishment), jossa toimittaja suunnittelee varastontäydennyssyklit kokonaisuudessaan. 

Toimittajavastuiselle varastonhallinnalle on tyypillistä, että toimittaja omistaa kumppaninsa 

varastotilat. (Holweg et al. 2005) Yritys saa omistusoikeiden varastossa oleviin tuotteisiin 

vasta ostaessaan ne toimittajalta (Chopra & Meindl 2007, s. 518). Yhteistyössä vastuunjakoa 

toimittajan suuntaan kuvastavat jatkuvat täydennykset, joista käytetään nimitystä CRP 

(Continuous Replenishment Programs). Jatkuvia toimituksia hyödynnetään yleisesti 

toimittajayhteistyössä, lisäksi jakeluyhteistyön puolella. Jatkuvia täydennyksiä voidaan 

suorittaa kolmannelta osapuolelta hankitun palvelun avulla. (Chopra & Meindl 2007, s. 518) 

 

Riskinä toimittajavastuisessa varastoinnissa on puutteellisen kysyntätiedon aiheuttamat reak-

tiot, sillä yritykset harvoin haluavat tai pystyvät antamaan riittävän tarkkaa ennustetta tuot-

teidensa kysynnästä. Mikäli yhteistyösuhde ei ole riittävän avoin, tekevät toimittajat varasto-

täydennykset omien ennusteidensa pohjalta. (Bowersox et al. 1999, s. 82) Kumppanin kysyn-

tätietojen saaminen ei takaa, että toimittaja hyödyntäisi tietoja varastotäydennysten suunnit-

telussa (Holweg et al. 2005). Kysyntätiedon vääristyminen ja toimitusketjun osaoptimointi 

aiheuttaa piiskavaikutusta (Chopra & Meindl 2007, s. 497-498; Hopp 2003, s. 137), jolla tässä 

yhteydessä tarkoitetaan kysyntään reagoimista vääränkokoisilla varastotäydennyksillä. 

Toimiessaan toimittajavastuinen varastointi kuitenkin nimenomaan vähentää varastointipaik-

koja, sillä vastuu siirretään kokonaan yhdelle toimittajalle. Mikäli varastointi on lisäksi 

jatkuvaluonteista, lyhentyvät täydennysvälit ja epävarmuuden aiheuttama toimitusten ylirea-

gointi vähenee. (Haapanen et al. 2005, s. 152) 

 

Varastonohjaus vaatii kumppaneilta avointa tiedonvaihtoa. Tiedot varastotasoista ja toimitus-

aikatauluista toimivat pohjana yhteistyölle. Jotta toimittajayhteistyö toimisi sujuvasti, tulisi 

yrityksen jakaa kysyntäennusteiden lisäksi tuotantosuunnitelmia, tuotetietoja ja markkinointi-



25 

 

 

 

suunnitelman päätöksiä toimittajalle. Näin toimittaja pystyy optimoimaan varastojen täyden-

nyssuunnitelmaansa. (Bowersox et al. 1999, s. 81) 

 

3.2.3 Laajentuminen uusille markkina-alueille 

 

Yrityksen suunnitellessa toiminnan laajentamista kansainvälisille markkinoille tarvitaan uusia 

kolmannen osapuolen yhteistyökumppaneita avuksi riskien ehkäisemiseksi. Uuden markkina-

alueen ja aiempaa monimutkaisempien toimitusketjujen hallitsemiseksi tarvitaan uutta tieto-

taitoa jakelun toteuttamiseksi.  (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 12) Jakelualueen kasvaessa ja 

sen asiakaskunnan muuttuessa yhä kirjavammaksi, on asiakaskunnan mieltymykset tunnettava 

yhä tarkemmin. Laatu ja oikea hinta eivät enää riitä koko asiakaskunnan kriteerien tyydyt-

tämiseen. Yritykset hankkivatkin usein alueen asiakaskuntaa tuntevan yrityksen yhteistyö-

kumppanikseen. Kumppani voi auttaa esimerkiksi ajantasaisen kysyntätiedon keräämisessä 

uudelta jakelualueelta, mikä saattaisi laajenevalle yritykselle muutoin olla hankalaa. 

Konkreettisen kysyntätiedon avulla pyritään esimerkiksi varastotasojen kohtuullistamiseen. 

(Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 12-13) Joissakin tapauksissa myös nykyisellä markkina-

alueella olemassa oleva yrityskumppani nähdään oman markkina-alueen laajentamisen mah-

dollistajana (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 78). 

 

Huhtikuussa 2013 kemikaaliyritys Synthomer teki yhteistyösopimuksen DKSH kanssa. DKSH 

on erikoistunut kemikaalien jakeluun, mutta se tarjoaa myös palveluita uusille markkinoille 

laajentumiseen. DKSH:n on määrä auttaa Synthomeria laajentumaan kasvaville Aasian 

markkinoille kattavan paikallisen jakeluverkostonsa kautta. Samalla DKSH vahvistaa 

asemaansa Aasian markkinoilla ja kasvattaa kannattavuuttaan pitkällä aikavälillä. Yritykset 

kuvailevat sopimusta win-win-tilanteeksi. Kumppanuussopimukseen kuuluvat Synthomerin 

tuotteiden jakelu ja markkinointi sopiville asiakassegmenteille Aasian markkinoilla. (DKSH 

& Synthomer 2013) 

 

Ulkomaankauppaan liittyvä jakelu- ja logistiikkayhteistyö on synnyttänyt uusia suuria ja 

kansainvälisiä ”mega”-kuljetusyrityksiä, jotka ovat erikoistuneet maailmanlaajuisiin jakelu-

verkkoihin. (Bask 1999, s. 10-12; DKSH & Synthomer 2013) Yhteistyö tällaisten yritysten 

kanssa on edullista, sillä pienikin yritys pystyy hyödyntämään ”mega”-kuljetusyritysten koon 
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tuomaa etua suunnitellessaan kuljetusjärjestelmiä. Suurista kuljetusyrityksistä esimerkkejä 

ovat DHL ja Deutsche Post Worldwide Network, jotka ovat yrityskauppojen kautta saavut-

taneet nykyisen asemansa. (Gattorna (toim.) 2009, s. 323-324; Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 

12-13) 

 

3.2.4 Asiakaspalveluyhteistyö 

 

Täysin jakelutoimitukseen tai sen ohjaamiseen keskityvien ulkoistusyhteistyömuotojen lisäksi 

yrityksen on mahdollista tehdä yhteistyötä esimerkiksi ulkoistamalla oman tuotteensa lisä-

palvelut tai oheistuotteet (Rushton et al. 2010, s. 524). Rushton kumppaneineen (2010, s. 531-

533) esittelevät kirjassaan The Handbook of Logistics & Distribution Management useita 

palveluita, joita voidaan toteuttaa yhteistyöyrityksen kanssa. Näissä tapauksissa palvelut tai 

lisätuotteet eivät enää liity ensisijaisen tuotteen valmistukseen, vaan ne ovat asiakkaalle 

vaihtoehtoinen lisä tuotteeseen. Näitä voidaan kutsua asiakkaalle arvoa lisääviksi palveluiksi. 

(Ojala & Jämsä 2006, s. 28) Aiemmin tämänkaltaiset toiminnot ovat jääneet asiakkaan 

vastuulle (Gattorna (toim.) 2009, s. 328).   

 

Esimerkiksi tietokonevalmistajilla on yleinen toimintamalli, jossa tietokoneen tai muun lait-

teen käyttöönottopalvelun tarjoaa yhteistyöyritys (Rushton et al. 2010, s. 531). Samoin 

huoltopalvelun tai tuotepalautuksen voi toteuttaa yhteistyökumppani valmistajan sijaan. 

Esimerkiksi autokaupoissa tarjotaan usein uuteen autoon huolenpitosopimusta, jolloin auton 

omistaja saa huollattaa kiinteää kuukausikorvausta vastaan autonsa ilman lisäkorvausta kysei-

sen merkin valtuuttamassa merkkihuolloissa. Autoa on mahdollista huoltaa merkkihuollossa 

myös ilman auton huoltosopimusta, jolloin kuluttaja maksaa huoltonsa suoraan valtuutetulle 

korjaajalle. Tällöin ei voida puhua huoltopalvelujen ulkoistuksesta valmistajan näkökulmasta 

vaan yritysyhteistyöstä valmistajan ja huoltajan välillä. Valmistajayritys saa tällöin etua 

huollon toiminnasta enää brändikuvassaan sekä tuotteen käyttötiedoissa, ei niinkään rahal-

lisesti.  

 

Edellä kuvatuista palveluista käytetään nimitystä älykkäät palvelut (smart services), sillä ne 

parantavat valmistajan käsitystä tuotteen toiminnasta asiakkaan käytössä ja tuovat esille 

yleisimpiä vikoja (Chan, Lettice & Durowoju (ed.) 2012, s. 216). Näin tuotevalmistajalla on 
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mahdollisuus kehittää omaa toimitusketjuaan perustamalla toimintansa konkreettisiin käyttä-

jätietoihin.  Nykyisin useimmat valmistajat tunnistavat palvelut tuotteensa mahdolliseksi 

strategiseksi kilpailueduksi. (Bask 1999, s. 56-60; Chan et al. (ed.) 2012, s. 214, 216) 

Vaikka palvelutoiminnot ja asiakaspalvelu mielletään usein myynnin osa-alueeksi, ei niitä tule 

erottaa yrityksen jakelusta. Asiakaspalvelu ja palveluprosessit ovat erottamattomasti yhtey-

dessä jakelu- ja logistiikkaprosesseihin. (Rushton et al. 2010, s. 30)  

 

3.2.5 Strateginen hankinta 

 

Sakki (2003, s. 133-135) huomauttaa yrityksien kilpailukyvyn olevan peräisin onnistuneesta 

toimittajayhteistyöstä. Strategisessa hankinnassa toimivat samankaltaiset periaatteet kuin 

jakeluyhteistyössäkin. Yrityksen on pohdittava kysymyksiä, kuten: riittääkö hankintatilan-

teessa yhteistyö kolmannen osapuolen kumppaniyrityksen kanssa vai olisiko yhteistyössä 

syytä tehdä yhteistyötä myös neljännen osapuolen kanssa. Hankinnan yhteistyötä suunnitel-

taessa saatetaan joutua miettimään myös yhteistyötä logistiikkaratkaisuissa. (Sakki 2003, s. 

133-135) Erilaisia vaihtoehtoja toimittajayhteistyöstä on useita. Yrityksen tulisi miettiä 

millaisia hankintasuhteita se haluaa luoda, sillä mitä vähemmän yrityksellä on strategisia 

toimittajasuhteita sitä syvemmälle kumppanuudet voivat kehittyä (Haapanen et al. 2005, s. 

228-230). Hankintayhteistyö lähtee alkaa sopivien toimittajien valinnasta (Haapanen et al. 

2005, s. 228-230; Rushton et al. 2010, s. 217-219) ja kumppanuushankinnassa yritysten yhtei-

sen hankintastrategian luomisesta (Sakki 2003, s. 133-135). 

 

Strategisessa hankinnassa yhteistyötoimittaja sitoutetaan jo aikaisessa vaiheessa yrityksen 

toimitusketjuun. Esimerkiksi traktoreita valmistava John Deere on ilmoittanut, että noin 70 % 

tuotteiden valmistuskustannuksista on peräisin raaka-aineista. (Ketchen, Rebarick, Hult & 

Meyer 2008) Mitä aikaisemmassa vaiheessa toimittajan kanssa solmitaan yhteistyösopimus 

sitä tehokkaammin saadaan raaka-aine- ja toimitussuunnitelmaa kehitettyä ja näin ollen kus-

tannuksia karsittua. Pitkäaikaista yhteistyötä pidetään yhtenä merkittävimmistä ratkaisuista 

asiakastarpeiden tyydyttämisessä. (Chopra & Meindl 2007, s. 447; Ketchen et al. 2008)  

 

Yksi hankintayhteistyön muodoista on OEM (Original Equipment Manufacturer) eli 

yhteistyö alkuperäisen komponenttivalmistaja kanssa. Bergmanin ja Klefsjön (2010, s. 301) 
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mukaan toimittajayhteistyötä tehdään yhä useammin nimenomaan brändin alkuperäisen 

komponenttivalmistajan kanssa. Erityisesti autoteollisuudessa käytetään paljon alkuperäis-

komponenttivalmistajan osia. Muiden valmistamia osia kutsutaan tarvikeosiksi. Auto-

valmistajat eivät suosittele tarvikeosien käyttöä, sillä tarvikeosien kestävyyttä auton kuluvassa 

koneistossa ei pystytä takaamaan. Tämä saattaa olla yksi syy, miksi yritys ajautuu tekemään 

yhteistyötä vain alkuperäisen komponenttivalmistajan kanssa. Bergman & Klefsjö käyttävät 

kirjassaan esimerkkinä OEM-yhteistyöyrityksestä Hondaa. (Bergman & Klefsjö 2010, s. 301) 

 

3.2.6 Toimitusketjun strateginen kehittäminen 

 

Neljännen osapuolen palvelutoiminta on toimintatapa, jossa yritys tekee edelleen yhteistyötä 

kolmannen osapuolen kanssa. Tässä yritys on varmistanut kolmannen osapuolien toimintojen 

kokonaisuuden optimaalisen toiminnan ottamalla neljännen osapuolen osaksi toimintoja. 

Neljäs osapuoli ei toteuta esimerkiksi jakelulogistiikkaa tai sen osia, vaan yhdistää toimitus-

ketjun tietotekniset resurssit, kyvykkyydet ja optimoi toimitusketjun toimintaa (Ojala & 

Jämsä (toim.) 2006, s. 9). Neljännen osapuolen palveluita voidaan käyttää esimerkiksi jake-

lussa, logistiikkatoiminnoissa tai hankinnassa (Ojala & Jämsä (toim.) 2996, s. 9; Sakki 2003, 

s. 207). Neljännen osapuolen toteuttamat kehitysratkaisut ovat osa strategista yhteistyö-

suhdetta. 

 

Mikäli yritys haluaa keskittyä vankemmin ydinosaamiseensa, on esimerkiksi logistiikka mah-

dollista ulkoistaa täysin jollekin toiselle yritykselle. Sakki (2003, s. 207) käyttää ulkoistettuja 

logistiikkapalveluja tarjoavista neljännen osapuolen yrityksistä ilmausta “logistiikkaintegraat-

tori”. Vastuu toimituslogistiikasta ja jakelulogistiikasta ja varastoinnista sekä toimintojen 

ohjauksesta annetaan täysin palveluita tarjoavalle yritykselle; syntyy strateginen kumppanuus-

suhde. Integraattori voi tarjota esimerkiksi logistiikkapalvelut kokonaisratkaisuna tai vaihto-

ehtoisesti toimia ainoana kumppanina logistiikan saralla. (Sakki 2003, s. 207) Usein inte-

graattori toimii koko toimitusketjun logistiikan ohjaajana (Sakki 2003, s. 207), kuten seuraa-

vassa esimerkissä: 

 

Vuonna 2006 Corus, yksi maailman suurimmista teräksen tuottajista, lähestyi TDG:tä paran-

taakseen omia yrityksille kohdistettuja tiekuljetuspalveluitaan ja tehostaakseen kuljetusten te-
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hokkuutta. Corusen suurin ongelma oli toimitusketjun pirstaleisuus ja toiminnan ohjaukseen 

kaivattiin selkeästi parannuksia. Yksittäiset toimittajat toimivat tehokkaasti Corusen jakelu-

verkostossa, mutta jakeluverkostossa kokonaisuudessaan oli ongelmia. TDG tarjosi Coruselle 

toimitusketjun ohjaus- ja tietopalveluja, toimien siten neljäntenä osapuolena Corusen ja 

toimittajayrityksien välissä. Corusen toimitusketjun otti hallintaansa kolmannen osapuolen si-

jasta neljäs osapuoli, mikä osoittautui hyvin kannattavaksi. Ottamalla TDG ohjaamaan jake-

luverkostoaan, Corus saavutti merkittäviä ympäristö- ja kustannusetuja. (Gattorna (toim.) 

2009, s. 327-328)  

 

3.2.7 Tuotekehitystoiminta 

 

Tuotekehityksen vastuu pidetään usein omalla yrityksellä, mutta toimivien toimittajakump-

paneiden kanssa tuote- ja palvelukehitystoimintaa voidaan tehdä yhteistyönä ja kustannuksia 

voidaan jakaa. Asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu vaatii tuekseen myös toimittajan tietotaidon, 

sillä tuotteita ei voi valmistaa ilman erityisraaka-aineita tai komponentteja. (Bowersox et al. 

1999, s. 66, 69; Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 69-70) Käytettävien teknologioiden valinta 

on olennaisenen osa uuden tuotteen kehitystä. Kun toimittaja osallistetaan tuotekehitykseen 

aikaisessa vaiheessa, täsmällisyys ja kustannusrakenne parantuvat toimitusprosessissa. (Berg-

man & Klefsjö 2010, s. 302)  

 

Kehitysyhteistyötä on mahdollista tehdä erilaisissa kumppanuusmuodoissa joko asiakas- tai 

toimittajakeskeisesti. Näiden tuotekehitysyhteistyömuotojen hyödyt poikkeavat paljon liittou-

massa suoritetusta yhteistyöstä, sillä kumppaneina suoritetussa tuotekehityksessä toisen yri-

tyksen rooli on vain avustava. (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 67-72) Eräs autonistuimia 

valmistava yritys toimittaa erityissuunnitellut penkit suoraan asennettuina autoja valmistavalle 

yritykselle. Toinen esimerkki kehitysyhteistyöstä on lasia valmistava yritys, joka kehitti 

yhdessä toimittajan kanssa helposti särkyvän lasin kuljetusjärjestelmän. Uudella kuljetus-

järjestelmällä voidaan kuljettaa myös muita tuotteita, jolloin pelkän lasin kuljetuskustannukset 

eivät nouse kokonaiskustannuksissa suureksi eräksi. (Bowersox et al. 1999, s. 69) Kolmas 

esimerkki on Nokian yhteistyö kameramoduulien valmistajien kanssa (Saarnilehto et al. 

(toim.) 2013, s. 70).  
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Yrityksen keskittyessä asiakaslähtöiseen tuotekehitysyhteistyöhön toimintatavat ovat sa-

mankaltaisia kuin toimittajakeskeisessä tuotekehityksessä, mutta tällöin asiakas pitää tuote-

kehityksen itsellään ja toimittaja on neuvoa-antava osapuoli (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 

71-72). Strategisten toimittajayhteistyökumppaneiden osallistuminen asiakkaan tuotekehityk-

seen on yleistä (Ruohomäki et al. 2011, s. 106-107). Saarnilehdon (et al. (toim.) 2013, s. 71-

72) esimerkissä jalkinevalmistaja suunnitteli uuden jalkinetyyppinsä muovipuristevalmistajan 

valmistettavuuteen liittyvien kommenttien avulla.    
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4 YHTEISTYÖSUHTEIDEN KOORDINOINTI 

 

Yrityksien väliset suhteet muuttuvat, mikä on otettava huomioon yhteistyösuhteiden hallin-

nassa. Tärkeimpiä näkökohtia, joita yritysten välisissä suhteissa tulisi koordinoida ovat tek-

niset ja fyysiset näkökulmat, henkilöstöjen välinen yhteistyö, tiedonvaihto ja aika (Ojala & 

Jämsä (toim.) 2006, s. 32-33). Teknisiin näkökulmiin kuuluvat yritysten välinen fyysinen 

etäisyys, yhteistyön määrä ja tiheys. Yhteistyösuhteen hallinnassa on otettava huomioon myös 

tuotteen ominaisuudet ja mihin yrityksen kehitys halutaan suunnata. (Ojala & Jämsä (toim.) 

2006, s. 33-36) Orionin esimerkki kirjassa Verkostojen Strategiat - Menesty Yhteistyössä 

osoittaa kuinka yhteistyösuhteisiin panostaminen kannattaa, mikä on muodostunut Orionille 

yhdeksi ydinosaamisalueeksi: 

 

“Orionin partnerinhallinnassa Alliance Management -funktio huolehtii strategisista kump-

panuuksista. Se toimii pääkontaktina kumppanuusasioissa ja vastaa useisiin eri toimintoihin 

liittyvien kumppanuusaktiviteettien koordinoinnista ja linjauksesta. -- Alliance Management 

varmistaa, että päämäärät ja tavoitteet ovat kumppanien kesken yhdensuuntaiset ja pyrkii 

pitämään suhteen oikeudenmukaisessa tasapainossa. -- Käytännön tasolla kumppanuuksista 

huolehtii Project Management. Sen tärkein rooli on johtaa ja hallita lääkekehitysprojekteja. -

- Yhtiössä toimiva Partner Management Training Program tähtää laajan ymmärryksen 

luomiseen siitä, mitä menestyksellinen yhteistyö ja kumppanin kanssa toimiminen vaatii. 

Partner Survey Programin avulla yhtiö seuraa kumppanuuksien edistymistä ja mahdollisia 

pitkän aikavälin parannusalueita.” (Hakanen et al. 2007, s. 170-171)  
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Kuva 6. Toimitusketjuyhteistyön menestyksen spiraali. (Mukaillen Gattorna (toim.) 2009, s. 71) 

 

Käytännössä yrityssuhteiden hallinta on yhdistelmä useita toimintaperiaatteita. Liiallinen 

keskittyminen yhteen ohjauskeinoon johtaa erityisesti yrityskumppanuus- ja liittouma-

suhteissa epätasapainoiseen yritystoimintaan ja tuloksettomaan yhteistyöhön. (Saarnilehto et 

al. (toim.) 2013, s. 97-111) Vakauteen ja tiedonvaihtoon keskittyminen aiheuttaa Gattornan 

((toim.) 2009, s. 71) esittämän positiivisen kierteen yhteistyössä, joka on esitetty kuvassa 6. 

 

4.1 Luottamus ja sitoutuminen ovat suhteen perusta 

 

Luottamus on tärkein yhteistyön elementti (Gattorna (toim.) 2009, s. 62, 69). Luottamuksen 

kehittymiselle yhteistyöyritysten välille on olennaista, että molemmat yritykset ymmärtävät 

valmistettavan tuotteen merkityksen molemmille yrityksille (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 

42; Rushton et al. 2010, s. 560-562). Yritysten on kerättävä positiivisia kokemuksia yhteis-

työstä, muodostettava yhteisiä toimintatapoja sekä arvoja, jotta luottamus kasvaa (Saarnilehto 

et al. (toim.) 2013, s. 125; Seppälä 2003, s. 135). Kirjassa Monimuotoinen verkosto - 

johtamista ja juridiikkaa todetaan: “Se, mitä kumppanuudella voidaan saavuttaa, riippuu siitä, 

miten luottamukselliseksi (yritys)suhde muodostuu” (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 123). 
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Unileverin aiempi toimitusjohtaja Anthony Burgmans totesi osuvasti: “Yhteistyötä tulisi 

tehdä vain niiden asiakkaiden ja toimittajien kanssa, jotka aidosti haluavat tehdä yhteistyötä” 

(Gattorna (toim.) 2009, s. 62).  

 

Läheisen yhteistyön ja toiminnan koordinoinnin on huomattu olevan yhteistyötapauksissa 

vaikeaa, mikäli yrityksissä on toisistaan poikkeavat yrityskulttuurit tai toimintastrategia (Ojala 

& Jämsä (toim.) 2006, s. 43, 48-50). Tähän liittyy olennaisesti yhteistyöyrityksen ennustet-

tavuus, joka on perustana luottamukselle (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 125). Joissakin 

tapauksissa yhteistyö on voinut kariutua toisen jäsenen pyrkiessä kustannusjohtajuuteen, kun 

toinen yritys korostaa palvelua ja laatua hintojen kustannuksella (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, 

s. 49). Yhteisten ennusteiden luominen muun muassa kysynnän ja teknologioiden kehityksen 

osalta edesauttaa usein kumppanuussuhdetta. Kuitenkin vain harvoin suunnitteluyhteistyö 

etenee konkreettiselle tasolle. Yhteisiä kvartaalikokouksia saatetaan järjestää, mutta esimer-

kiksi yhteisten toteutusaikataulujen suunnitteleminen ontuu. Tämä on seurausta luottamus-

pulasta, sillä omia tulevaisuuden suunnitelmia ei haluta jakaa yhteistyöyritykselle. Yhteisten 

odotusten ja päämäärien säännöllinen jakaminen voi edesauttaa luottamuksen syntymistä. 

Tulevaisuuden yhteistyötä voidaan kehittää ja yhteisiä suunnitelmia luoda suoran tiedon-

vaihdon ja odotusten jakamisen, muun muassa yritysten kasvusuunnitelmien, kautta sekä stra-

tegisten yhteistyösuunnitelmien avulla. (Bowersox et al. 1999, s. 82-83) 

 

Jotta yritysyhteistyö pystyisi vastaamaan asiakkaiden odotuksiin, vaaditaan toiminnalle yhtei-

set pelisäännöt. Työnjaon tulee olla selkeää ja palkkio- sekä rangaistusjärjestelmien tulisi hou-

kuttaa yhteistyökumppania toimimaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Menneiden tavoit-

teiden onnistumista ja uusien kehittämistä voidaan edesauttaa erilaisilla tuloskorteilla. 

(Bowersox et al. 1999, s. 65, 68; Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 91) Muodolliset 

sopimukset yhteisistä päämääristä sekä voitonjaosta takaavat riskien ja hyötyjen oikeuden-

mukaisen ja varman jakamisen (Harland, Brencheley & Walker 2003). Joissakin yhteistyö-

tilanteissa pyritään välttämään sopimusasianeuvotteluita, jolloin luottamus takaa toiminnan 

jatkuvuuden ilman sopimusasiakirjoja. Toisissa yhteistyötapauksissa pystytään yhteisillä 

toimintatavoilla osoittamaan yhteistyösuhteen syntyneen. (Saarnilehto et al. 2013, s. 52, 55) 

Mikäli yhteistyö ei ole sopimuksin säädeltyä tai virallista, on myös yhteisten riskien tunnista-

minen hatarammalla pohjalla (Hallikas et al. 2005). Pahimmassa tapauksessa yhteistyön 
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rikkomisesta voidaan määrätä rangaistuksia (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 91, 153). Usein 

esimerkiksi rakennustyömaiden aikataulun viivästymisestä on sovittu sakkorangaistuksia, 

joista hyvänä esimerkkinä toimivat ydinvoimalaitosprojektien viivästymiset. Sakkorangais-

tuksia tehokkaampana pidetään kuitenkin yhteistyön osapuolien välistä luottamusta ja 

joustavuutta (Hughes, Allen, Donehy, Petsoulas & Vincent-Jones 2012).  

 

4.2 Informaation jakaminen  

 

Yhteistyöyritysten tiedonvaihto alkaa hetkestä, kun ne ryhtyvät solmimaan kumppanuus-

suhdetta. Sopimusneuvottelut ovat suhteen alussa kertaluontoisia, mutta kumppanuuden 

ehtoja päivitetään yhteistyön edetessä. Viikoittain tai päivittäin tehtävä yhteistyö, projektien 

ohjaaminen ja toimitustietojen käsittely ovat edellytyksenä toimivalle kumppanuudelle. Tieto-

ja voidaan välittää erilaisten viestintälaitteiden välityksellä. (Sakki 2003, s. 203) Tiedon-

vaihdon parantuessa yhteystyöyrityksiltä poistuu päällekkäisiä toimintoja. Tällöin saavutetaan 

ensisijaisesti yhteistyöltä toivottuja etuja eli kustannussäästöjä sekä vältytään osaopti-

moinnilta. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 41; Rushton et al. 2012, s. 71-72; Saarnilehto et al. 

(toim.) 2013, s. 27) Tiedonvaihdon merkityksestä yhteistyössä ei ole yksiselitteistä mallia. 

Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun julkaisussa on esitetty useita malleja, joissa toisissa 

luottamus lisää tiedonvaihtoa ja toisissa tiedonvaihto luottamusta. (Seppälä 2003, s. 90-112) 

 

Tuotteiden hintatietojen jakaminen kumppanille voi auttaa molempia osapuolia arvioimaan ja 

suunnittelemaan toimenpidepäätöstensä tuottoja ja kustannuksia (Haapanen et al. 2005, s. 

187). Cachon ja Fisher (2000) käsittelevät artikkelissaan toimittaja- ja varastointiyhteistyötä. 

Artikkelista käy ilmi erityisesti kysynnän olessa epävarmaa tai kyseessä olevan uusi tuote, 

kysyntätiedon jakaminen kumppanin kanssa on äärimmäisen tärkeää. (Cachon & Fisher 2000) 

Kähkönen (2014) kuvaa tutkimuksessaan The influence of power position on the depth of 

collaboration yritysten keskinäistä valtasuhdetta. Hän toteaa luottamuksen vähenevän oleel-

lisesti, mikäli valtaa käytetään alistamaan toista yhteistyökumppania. Tämä johtaa kommuni-

kaation ja tiedonjaon puutteeseen, jolloin koko yhteistyösuhde kärsii. Voimavaltasuhteet 

korostuvat, mitä lähemmäksi toimitusketjun alkupäätä mennään. (Kähkönen 2014) Tällöin 

juuri toimittajan ja yrityksen välinen yhteistyö tulisi olla mahdollisimman tasapuolista ja 
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tiedonjaon yhtäläistä. Yhteistyö vaatii lisäksi oikeat olosuhteet ja siinä epätasaisesti 

jakautunut valta voi olla haitallista, Kähkönen (2014) muistuttaa. 

 

4.3 Yhteiset tietojärjestelmät  

 

Jakeluyhteistyössä kolmannen tai neljännen osapuolen kanssa toimittaessa on etuna toiminnan 

tehostuminen ja yritysten välisen joustavuuden lisääntyminen, mikä ei kuitenkaan ole 

mahdollista ilman pätevää tietojärjestelmää. Tietojärjestelmillä pystytään ohjaamaan 

päivittäistä toimintaa yhteistyöyrityksissä, parantamaan tiedotusta osapuolten välillä, ja siten 

kasvattamaan luottamusta. (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 41; Rushton et al. 2010, s. 562; 

Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 129) Tietojärjestelmät helpottavat yrityssuhteiden mittaa-

mista (Hakanen et al. 2007, s.169), jota esimerkiksi Gattorna ((toim.) 2009, s. 78-79) ja 

Rushton kumppaneineen (2010, s. 470-471) pitävät teoksissaan tärkeänä suhteen kehittämisen 

kannalta. Gattornan kirjassa on ehdotettuna myös yrityssuhteessa mitattavia seikkoja 

(Gattorna (toim.) 2009, s. 212-214). 

 

Jakelulogistiikan yleisin koordinointikeino on yhteistyökumppaneiden väliset tietojärjestelmä-

investoinnit sekä yhteisen lastauskaluston hankkiminen (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 72-

74). Haluttaessa välttyä suurilta investoinneilta, on tiedonvaihdossa mahdollista hyödyntää 

kolmannen ja neljännen osapuolten tietojärjestelmää alihankintapalveluna (Sakki 2003, s. 

209). Miettisen ja Jämsän haastatteluissa kaikki osallistujayritykset korostivat jakelu-

yhteistyön onnistumiseksi tiedonhallintajärjestelmien toimivuutta (Ojala & Jämsä (toim.) 

2006, s. 83).  

 

4.4 Rajapintarakenteet  

 

Yrityssuhteiden ohjaamiseksi yhteistyöyrityksien välille voidaan muodostaa erilaisia sidoksia. 

Näitä voivat olla esimerkiksi yhteiset tapaamiset tai yhteistoiminnan prosessikaaviot. 

(Hakanen et al. 2007, s. 168-169; Saarnilehto et al. 2013, s. 26-27) Tilapäisesti yritykset 

voivat järjestää kehittämistyöryhmiä, työpareja tai yhteisiä projekteja, joilla voidaan ohjata 

yrityssuhteen laatua (Saarnilehto et al. 2013, s. 26-27). Työryhmien valtuutetut jäsenet voivat 

tehdä ryhmänä päivittäisiä käytännön päätöksiä. Usein työryhmät koostuvat yli toimitusketjun 
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toimintojen - poikkifunktionaalisesti. (Stank, Keller & Daugherty 2001) Gattorna ((toim.) 

2009, s. 62-63) korostaa ryhmähengen, kommunikaation ja johtamisen merkitystä yhteistyö-

työryhmissä. Rushton ja muut (2010, s. 149) puolestaan esittävät kirjassaan malleja useasta 

kohtaa linkittyneisiin yhteistyöorganisaatioihin. Malleja yhteistyösuhteiden johtamiseen ja 

valintaan liittyen löytyy Kuglinin kirjasta Customer-Centered supply chain managemenet 

(Kuglin et al. 1998, s. 233-247). Toimiva yhteistyötapa lähtee ensisijaisesti liikkeelle yrityk-

sen omasta organisaatiorakenteesta (Rushton et al. 2010, s. 144-151) ja henkilökemioista. 

 

Erityisesti yrityskumppanuussuhteissa henkilöstön välisen kommunikaation on havaittu ole-

van avaintekijä yhteistyön onnistumiselle (Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 74), jolloin 

henkilöstön kannustaminen ja ohjaus läpinäkyvämpään viestintään ja yhteistyöhön on välttä-

mätöntä. Yhteisten tavoitteiden määrittäminen ja niiden saavuttamisen seuraaminen voivat 

sitouttaa henkilöstöä (Sakki 2003, s. 212). Yhteistyöyritykset voivat ohjata toimintaansa 

muun muassa erilaisilla esimiesratkaisuilla. Näitä mahdollisuuksia joudutaan miettimään 

erityisesti konserniratkaisuissa (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 188-192) Strategisissa 

yhteistyömuodoissa toimitusketjua tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena  ja prosessin valvon-

nan hyödyt korostuvat, kun esimerkiksi kehitystehtäviin pystytään palkkaamaan tietyn alan 

erikoisosaaja (Rushton et al. 2012, s. 71-72). 

 

Sopimukset edellyttävät kumppanuussuhteessa molemminpuolista hyväksyntää ja ne olisi 

hyvä saattaa kumpaakin osapuolta koskeviksi ohjeiksi (Policies). Niiden avulla kyetään 

helposti määrittämään yhteistyösuhteen vastuualueet ja riskien jakaantuminen. (Huczynski & 

Buchanan 2013, s. 782) Bowersox ja muut (1999, s. 178) käyttävät termiä ”kehdosta 

hautaan” kuvaamaan pitkäaikaista ja luottamuksellista suhdetta. Oikeudenmukaisesti laaditut 

toimintaohjeet kannustavat yhteistyökumppaneita avoimeen kommunikaatioon, vaikka 

yhteistyö olisi epäsymmetristä (Chopra & Meindl 2007, s. 518). 

 

4.5 Fyysisiin resursseihin ja ratkaisuihin perustuvat ohjauskeinot 

 

Yhteistyöyritysten työskenteleminen fyysisesti samassa tilassa ei ole seurausta ainoastaan 

Vendor Managed Inventories –yhteistyöstä vaan sitä voidaan pitää yhteistyön ohjauskeinona 

(Ojala & Jämsä (toim.) 2006, s. 41). Tällöin yritysten henkilöstöt toimivat samoissa tiloissa, 
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jolloin yhteishenki paranee. Rolls-Royce ja lentokonevalmistaja Airbus kehittivät yhdessä 

Airbus:in tiloissa A380 lentokonetta, jolloin Rolls-Roycen moottoritekniikanosaaminen pys-

tyttiin hyödyntämään lentokonetta suunniteltaessa mahdollisimman monipuolisesti. 

(Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 71) 

 

Jakelulogistiikan kumppanuussuhteissa voi myös olla tapauksia, joissa toinen osapuoli 

hankkii paljon esimerkiksi kuljetuskalustoa tietyn yhteistyöyrityksen palvelemiseen. Samalla 

investointihanke sitouttaa yhteistyöyritystä varsinkin, kun yritys on riippuvainen tietynlaisesta 

toimituskalustosta. Panostus yrityssuhteeseen voidaan huomioida resurssien jaossa yhteistyö-

kumppaneille. (Saarnilehto et al. (toim.) 2013, s. 29, 41) Uhka toimittajan vaihtamisesta tai 

palvelujen kilpailuttaminen on mahdollinen keino ohjata olemassa olevia yhteistyösuhteita. 

Myös nykyisen vaihdannan määrä, laatu ja hinnat ohjaavat yhteistyötä. (Saarnilehto et al. 

(toim.) 2013, s. 90) 

 

Palvelu- ja kuljetusyhteistyöllä voidaan poistaa erityisesti asiakastyytymättömyyttä, mikäli 

toimitusketju jatkuu yhtenäisesti asiakkaalle asti. Etuina ovat tiedot tuotteen käytöstä ja mah-

dollisista ongelmatilanteista. Tiedettäessä konkreettiset virhetilanteet ja käytösmallit 

valmistaja pystyy muokkaamaan omaa toimitusketjuaan asiakkaan kokeman arvon mukai-

sesti. (Chan et al. 2012, s. 215-216) Tuotteen oheen tarjottavien palvelutoimintojen valvonnan 

ja hallitsemisen onnistumiseksi yrityksellä on oltava ajankohtaiset tieto- ja kommunikaatio-

järjestelmät (Chan et al. 2012, s. 218). Erityisesti toimittajayhteistyössä pitkät toimitus-

sopimukset auttavatttoimitusaikataulussa pysymisen ja täydennyseräkokojen suuruuksien 

suunnittelussa ja toteutuksessa (Haapanen et al. 2005, s. 153). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

2000-luvulla yhteistyö ja verkostoituminen ovat kasvattaneet merkitystään yritysmaailmassa. 

Työssä käytettävistä lähteistä havaittiin, että Suomessa yhteistyön käsitteistö ei ole vielä va-

kiintunut ja suomenkielisissä lähteissä kumppanuus ja yhteistyö sanoja käytetään sekaisin. 

Yhteistyön lisääntyessä ja sen muotojen monimuotoistuessa on syntynyt tarve tarkentaa 

yhteistyöhön liittyviä käsitteitä, sillä kaikki yhteistyö ei ole samankaltaista tai samanarvoista. 

Tässä selvityksessä esitellään useita yhteistyösuhteita, joissa toiminta eroaa toisistaan. 

Katsaus auttaa yritystä, joka on aloittamassa uutta yhteistyösuhdetta tai tarkastelemassa 

olemassa olevan suhteen toimivuutta. 

 

Markkinaperusteisissa yhteistyösuhteissa yritysten välinen toiminta perustuu kauppatapahtu-

maan, mutta suhteen syvyydessä on eroja tapauskohtaisesti. Markkinaperusteisten yhteistyö-

muotojen lisäksi vähemmän sitoutunut yrityssuhde on ulkoistus, jossa yritysten välinen suhde 

ei ole tasa-arvoinen. Ulkoistaminen voi olla osa yrityksien välistä kumppanuussuhdetta. Pe-

rinteisessä kumppanuudessa yritykset toimivat yhteistyössä toimiessaan samalla kauppasuh-

teessa keskenään, kun taas liittoumissa yhteistyötä tekevät yritykset toimivat samalla toimi-

alalla. Luullaan, että verkostoitumisessa aina syvät ja pisimmälle viedyt yhteistyösuhteet ovat 

automaattisesti parempia kuin sitoutumattomammat yhteistyön muodot. Näin ei kuitenkaan 

todellisuudessa ole vaan jokaisen yrityksen on mietittävä omat yhteistyösuhteensa tasot sen 

hetkisen tarpeensa mukaisesti.  

 

Yhteistyön havaittiin edistävän monia toimintoja. Ulkoistamisella ja markkinaperusteisilla yh-

teistyömuodoilla molemmat yritykset pystyivät keskittymään paremmin ydintoimintoihinsa. 

Kumppanuussuhteilla yritykset saavuttivat jopa ”win-win”-tilanteita. Tyypillisiksi 

yhteistyökohteiksi yrityksissä havaittiin muun muassa tehokkaammat varastointi- ja 

toimitusratkaisut, laajentuminen uusille markkina-alueille sekä kehittyneet tuote- ja palvelu-

ratkaisut. Toimitusketjun kehittämiseen liittyvät toiminnot vaativat yhteistyöyrityksiltä ennen 

kaikkea sitoutumista. Tyypillistä oli tehdä yhteistyötä myös tuotekehityksen osalta. 

 

Ensisijaisesti yhteistyösuhteiden toimivuuteen vaikuttaa luottamus yhteistyöyritykseen. Tämä 

havaittiin tärkeimmäksi tekijäksi toimivan tiedonvaihdon kanssa. Muita yhteistyösuhteen 
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konkreettisia ohjauskeinoija ovat operatiivista yhteistoimintaa edistävät ratkaisut, kuten tieto-

järjestelmiä, yritysten välisiä rajapintarakenteita sekä fyysisiin resursseihin ja ratkaisuihin 

perustuvia ohjauskeinoja. Resurssivalinnoilla yritys voi ohjata suhdetta haluamaansa suun-

taan, kun puolestaan fyysiset ratkaisut voivat parantaa tiedonvaihtoa tai päivittäistoiminnan 

tehokkuutta.  

 

1980-luvun jälkeen verkostoitumiseen liittyvää kirjallisuus ja tutkimus ovat kehittyneet 

nopeasti, mutta ala kaipaa vielä tutkimusta. Ainakin internetin, yksilöverkostoitumissovel-

luksien sekä muiden mobiiliteknologioiden lisääntymisen vaikutuksia tulisi tutkia tarkemmin 

kahden yrityksen väliseen suhteeseen. Yrityksien on jatkossa otettava yhteistyösuhteidensa 

hallinta yhä vahvemmin osaksi omaa strategiaansa. Toimialakohtaiset ominaispiirteet ja 

niiden vaikutukset yritysten välisiin yhteistyösuhteisiin lienevät myös eräs jatkotutkimus-

kohteista. 
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