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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön kuvaus ja tavoite 

Organisaatioiden välinen yhteistyö on muodostunut oleelliseksi menestykselli-

sen toiminnan ehdoksi niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yhteistyöllä 

on pitkä historia, ja sitä on käsitelty kirjallisuudessa suhteellisen paljon. Erityi-

sesti kumppanuuden kehittyneimpään muotoon eli strategiseen kumppanuu-

teen on keskitytty paljon.  

Tämä opinnäytetyö selvittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) henki-

löstön mielipiteitä JAMK:n ja Keski-Suomen Osuuspankin kumppanuudesta. 

Työn toimeksiantajana on OP Keski-Suomi.  Tavoitteena on saada OP Keski-

Suomelle tietoa siitä, kuinka hyödyllisenä JAMK:n henkilöstö näkee kumppa-

nuuden ja kuinka sitä voisi kehittää entistä paremmaksi. Opinnäytetyön teoria-

osassa käydään läpi yhteistyön ja kumppanuuden rakentumista, sen hyötyjä 

ja yhteiskuntavastuuta. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä 

tutkimuksena lähettämällä sähköinen kyselylomake koko JAMK:n henkilös-

tölle, yhteensä 609 henkilölle.  Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat 

kolme kysymystä: 

• Kuinka hyvin JAMK:n henkilöstö on tietoinen OP Keski-Suomen ja 

JAMK:n kumppanuudesta? 

• Mitä mieltä JAMK:n henkilöstö on kumppanuudesta? 

• Miten kumppanuutta voisi kehittää?  

Opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosuuksista. Johdannon jälkeen kah-

dessa seuraavassa pääluvussa käydään läpi kumppanuuteen ja yhteistyöhön 

liittyvää teoriaa. Tarkastelussa ovat verkostoitumisen hyödyt, yhteistyösuhtei-

den tasot, yritysten välisten suhteiden elementit ja niiden kehittyminen. Lisäksi 

käydään läpi hieman henkilöstön roolia yhteistyösuhteissa ja yhteistyön yh-

teiskuntavastuuta. Luvussa neljä käydään läpi kvantitatiivisen tutkimuksen 

pääpiirteitä ja tämän tutkimuksen toteutusta. Tutkimuksen tulokset esitellään 
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luvussa viisi, minkä jälkeen luvussa kuusi esitetään johtopäätökset ja kehitys-

ehdotukset. Työn lopussa on pohdinta, lähteet ja liitteinä kyselylomake saate-

kirjeen kanssa.  

1.2 Keski-Suomen Osuuspankin ja JAMK:n kumppa-
nuus 

OP Keski-Suomen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kumppanuus käynnis-

tyi vuoden 2011 elokuussa. JAMK:n osalta kumppanuuksilla on kolme eri ta-

soa: pronssi, hopea ja kulta. OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuus on 

hopeatasolla. Kumppanuuden tavoitteena on alusta alkaen ollut molemmin-

puolinen hyöty. Molemmat ovat juuriltaan keskisuomalaisia toimijoita, joten 

oman maakunnan hyvinvointi ja alueella vaikuttaminen ovat yhteisiä intres-

sejä, joita kumppanuuden nimissä toteutetaan. 

Vuosittain OP Keski-Suomi ja JAMK valitsevat muutaman teeman, joissa yh-

teistyön pääpaino pidetään kyseisenä vuonna. Opinnäytetyöt, kurssien toi-

meksiannot ja muut oppilastyöt ovat osa kumppanuutta. OP Keski-Suomella 

on myös kummiluokka Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, ja se tarjoaa opis-

kelijoille harjoittelupaikkoja sekä vierailijoita luennoille. Yhdessä toteutetaan 

erilaisia kehittämisprojekteja ja kampanjoita, joihin yhteistyön molemmat osa-

puolet osallistuvat. (Saarisilta 2015.)  

Työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuus rikastuttaa opetuksen sisäl-

töä erilaisin asiantuntijavierailuin ja toimeksiannoin, mahdollistaa monipuoli-

semman opintojen suunnittelun ja toteutuksen sekä opiskelijoille tutustumisen 

työelämään. (JAMK:n ja OP Keski-Suomen kumppanuussivut n.d.)  

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä OP Keski-Suomi ja JAMK tukevat koulutuksen työ-

elämäläheisyyttä ja pyrkivät molemminpuoliseen hyötyyn.  
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2 Yhteistyöstä kumppanuuteen 

Yhteistyö on yhteisten tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Yhteistyöllä 

tulee olla selkeä tavoite, eli mikä tahansa yhdessä tekeminen ei ole yhteis-

työtä. Yhteistyö tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja edellyttää 

kaikkien osapuolten panosta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. (Aira 

2012, 47.) Nykyisin yhä useamman yrityksen liikeidea rakentuu verkostoitumi-

sen varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys keskittyy itse vain johonkin osuu-

teen liiketoiminnassaan ja hankkii muun tarvittavan osaamisen verkostoilta ja 

kumppaneilta. Verkostojen nähdään tuovan uskottavuutta ja luotettavuutta 

sekä resursseja, joiden avulla aloittelevankin yrityksen on helpompi päästä 

vauhtiin. Yhteistyön ja verkostojen arvioidaan tulevina vuosina lisääntyvän ja 

niiden merkityksen korostuvan entisestään. (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2011, 4, 12; Toivola 2006, 24, 75.) 

Tate (1996, 7) vertaa yhteistyötä avioliittoon. Osapuolilta odotetaan kovaa 

työtä, molemminpuolista ymmärrystä toistensa tarpeista, yhteisiä arvoja ja yh-

teensopivuutta. Kuten avioliitto, onnistuva yhteistyö vaatii avointa kommuni-

kointia, sitoutumista yhteistyöhön, tasapuolisuutta ja joustavuutta. Menestyk-

sekäs yhteistyö on rakennettu yhdessä, pitkäaikainen ja perustuu luottamuk-

seen. 

Verkosto on kahden tai useamman itsenäisen yrityksen välinen, pitkäaikainen 

yhteistyösuhde, jossa vahvemman kilpailuasetelman saavuttaakseen yritykset 

toteuttavat liiketoimintaa yhteistyössä. Verkostosuhteiden tarkoituksena on, 

että yhdessä saavutetaan jotain sellaista, mihin ei yksinään pystyisi. Verkos-

toitumisella tarkoitetaan prosessia, jossa kahden tai useamman yrityksen 

osaaminen, tieto ja arvot yhdistetään toiminnaksi, joka tuottaa lisäarvoa. Sillä 

tavoitellaan välittömien hyötyjen lisäksi pidempiaikaista kilpailukyvyn edistä-

mistä. Verkostoituminen on usein tavanomaista yhteistyötä syvällisempää ja 

siinä korostuu molemminpuolinen luottamus. Verkostoitumista voidaankin kut-

sua strategiseksi kumppanuudeksi. (Hakanen ym. 2007, 15; Toivola 2006, 17, 

22.) Syventynyt strateginen kumppanuus koskettaa yritysten keskeisiä tutki-

mus- ja kehitys-, tuotanto- tai markkinointitoimintoja. Lisäksi se on keskei-
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sessä osassa yrityksen liiketoiminnan uudistamista ja kilpailukyvyn paranta-

mista. (Illman, Hokkanen, Pokela, Pursula, Luoma & Gilbert 2013, 13.) Kump-

panuus on tiedostettu strateginen valinta, joka perustuu pitkäjänteiseen yhteis-

työhön, vahvaan luottamukseen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimiseen ja kehittyy 

ajan mittaan. (Suomen kuntaliitto 2005, 4.) Nykyisin sponsoroinnista on siir-

rytty yritysyhteistyöhön, jossa molemmat osapuolet hyötyvät muutenkin kuin 

ylihinnoitelluin mainostiloin (Kuvaja & Malmelin 2008,123). 

 

2.1 Miksi verkostoitua 

Päämotiivina yritysten verkostoitumisella on yrityksen kilpailuaseman ja kan-

nattavuuden parantaminen sekä kustannusetujen hakeminen organisoimalla 

keskinäiset suhteet tehokkaammin. Kumppanuuteen tukeudutaan erityisesti 

silloin, kun organisaation oma osaaminen tai resurssit eivät riitä tai tarvitaan 

uudenlaisia ratkaisuja ja näkökulmia. (Häggman-Laitila 2013, 7.) Verkostoitu-

misella yritykset hakevat osaamisen vahvistamista ja kehittämistä sekä tiedon 

hankintaa ja oppimista. Uuden tiedon hankkiminen ja oppiminen onkin yksi 

olennaisimmista verkostojen hyödyistä. (Vesalainen 2006, 16, 20; Hakanen 

2007, 25.) Organisaatioiden yhdistäessä osaamisensa ja tietotaitonsa syntyy 

paremmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen kuin yri-

tysten toimiessa yksin. Yhteistyössä toimintaprosesseja kehitetään yhdessä, 

jolloin molempien osapuolten osaaminen laajenee, riskit jaetaan ja laatua tark-

kaillaan yhdessä. Yhteistyötä tekemällä voidaan myös tavoitella nopeampaa 

tavoitteiden saavuttamista, laajempaa vaikutuksen aikaan saamista ja muu-

toksen mahdollistamista jakamalla resursseja ja riskejä. (Illman ym. 2013, 14.) 

 

Pääsääntöisesti yritysverkostoja on tutkittu kahdenvälisinä suhteina. Yhteis-

työsuhteita on erilaisia, ja jokainen suhde on omanlaisensa. Pienille yrityksille 

verkostoituminen on elinehto, ja verkostoitumalla ja kumppanuuksilla ne ta-

voittelevat rahoitusta, referenssiä ja jakelukanavia. Isot yritykset taas hyötyvät 

yhteistyöstä muun muassa innovointina, toimitusnopeutena ja jatkuvan toimin-

taympäristön muutoksen edellyttämänä reagointivalmiutena. Täten yrityksen 

koolla ei välttämättä ole suurta merkitystä yhteistyösuhteita suunniteltaessa. 
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Tärkeintä on, että yhteiset tavoitteet kohtaavat ja molemmat osapuolet saavat 

hyötyä yhteistyöstä. (Vakaslahti 2004, 14–18; Vesalainen, 2006, 20.) 

 

Osaamisen ja resurssien jakamisen lisäksi verkostoitumisella on paljon muita 

hyötyjä, kuten uskottavuuden ja imagon paraneminen. (Hakanen 2007, 27.) 

Imagon koheneminen vaikuttaa niin yrityksen sisäisiin kuin ulkoisiin toimintoi-

hin. Positiivisella yrityskuvalla on myönteisiä vaikutuksia muun muassa rekry-

tointiin ja kannattavuuteen: työnhakijat ja kuluttajat ovat kiinnostuneempia hy-

vämaineisesta yrityksestä. Hyvämaineisella yrityksellä on myös suurempi ar-

vostus yritysmaailmassa, ja yhteistyön tekeminen hyvämaineisen yrityksen 

kanssa tuo lisäarvoa. Kun toimitaan läheisessä yhteistyösuhteessa, kompro-

missitaidot kehittyvät ja yrityksen on mietittävä myös omia toimintatapojaan ja 

organisaation rakennetta uudella tavalla. Jo pienillä teoilla kuva yrityksestä 

voidaan saada raikkaammaksi ja aiempaa myönteisemmäksi. (Häggman-Lai-

tila 2013, 48.) Verkostoitumalla yritykset hakevat lisäksi liiketoiminnan kasvua, 

kustannusetuja, informaatiota uusista toimintatavoista ja teknologiasta sekä 

pyrkivät pääsemään uusille markkinoille nopeammin. (Toivola 2006, 13.) 

 

Kehittyviin verkostoihin pääsy on organisaatioille tärkeää, sillä niiden avulla 

kehitytään ja menestytään. Vesalainen (2006, 20, 40) määrittelee verkostot 

oppiviksi silloin, kun niillä on kyky tunnistaa itsensä, arvioida omaa toimin-

taansa sekä kehittää ja uudelleensuunnata sitä arvioinnin perusteella entistä 

kehittävämmällä tavalla. Lisäksi verkostojen avulla saadaan uusia kontakteja 

ja mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää omaa toimintaa entistä te-

hokkaammaksi ja innovatiivisemmaksi.  

 

Yritysten välisen yhteistyön kehittynein muoto on kumppanuusvaihe. Vuoro-

vaikutuksen tiivistyessä muodostuu yhteistyöhön molemminpuolinen panostus 

ja yhteinen sitoutuminen, jotka mahdollistavat vakiintumisen eli yhteistyön jat-

kumisen tulevaisuudessakin. (Toivola 2006, 60.) Kumppanuus ei ole pelkkä 

sopimus, vaan se muotoutuu ja lujittuu ajan kuluessa. Jotta kumppanuus tuot-

taisi lisäarvoa, tulee osapuolten välisen kommunikoinnin ja luottamuksen olla 

vahvaa ja rohkaista uusiin kokeiluihin. Yhteisistä linjauksista tulee pitää kiinni, 
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ja kumppanuuden sisältöjen tulee pysyä hallittuna. Toimiva kumppanuus ke-

hittyy ja elää jatkuvasti tilanteiden mukaan. (Kuvaja & Malmelin 2008, 134; 

Korkeakoulu ja työelämä kumppaneina 2013, 38.)  

 

Verkostoituminen on nykyään lähes elinehto monelle yritykselle. Useat yrityk-

set perustavat toimintansa verkostoitumiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys 

itse tekee vain tietyn osan kokonaisuudesta ja kumppaneita ja verkostoja hyö-

dyntämällä hankitaan muut täydentävät osat. (Toivola 2006, 75.) Lisäosaami-

sen hankkiminen verkostoilta on järkevää, sillä näin yritys pystyy paremmin 

keskittymään ydintoimintaansa, eikä aikaa käytetä esimerkiksi jonkun uuden, 

ei niin merkittävän toiminnon opetteluun, kun kumppanilta osaaminen löytyy jo 

valmiiksi. 

 

Kumppanuuksia hakiessa yrityksen maine onkin suuressa roolissa. Se, millai-

sena asiakkaat näkevät yrityksen ja mikä on asiakastyytyväisyys, vaikuttaa 

päätökseen kumppanuussuhteiden luomisesta. Sitä kautta maineella on vai-

kutuksia yhteistyöhön ja sen toimivuuteen. (Toivola 2006, 102.) Jotta minimoi-

daan riskit kumppanuuden epäonnistumisessa, on jo kumppanin valintavai-

heessa otettava huomioon yritysten yhteensopivuus. Valinnan tulisi sopia yri-

tyksen strategiaan, ja yhteistyölle pitäisi olla selkeä päämäärä, jota kohti mo-

lemmat osapuolet tavoittelevat. Jotta yritykset voivat sitoutua, on osapuolten 

syytä ymmärtää yhteistyön merkitys ja hyödyt kaikille osapuolille. On myös hy-

väksyttävä yritysten väliset erot toimintatavoissa ja organisaatiokulttuurissa. 

Erilaisuutta voidaan pitää rikkautena myös kumppanuuksissa. (Valkokari ym. 

2008, 95–96.) Yhteistyössä toimiminen tuo uusia näkökulmia ja ideoita 

omaankin toimintaan. Yrityksen tuleekin nähdä yhteistyö yhteisen kehittämi-

sen ja kehittymisen lisäksi myös omana organisaatiokohtaisena kehityksenä ja 

kasvamisena. Kehittyäkseen verkostot vaativat jatkuvaa hoitamista ja ylläpitä-

mistä.  

 

Molemminpuolinen hyöty on kumppanuudessa olennaista. Molemmilla osa-

puolilla täytyy olla yhteistyölle jotain annettavaa, ja osapuolten täytyy olla toisi-

aan kiinnostavat. Jokaisen yrityksen keskittyessä ydinosaamiseensa voi 

muuta erikoisosaamista hakea kumppaneilta, ja siten luodaan asiakkaalle laa-

dukas kokonaisuus. Kumppanuudessa on kyse tietynlaisesta win/win-tilasta, 
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jossa molemmat osapuolet hyötyvät ja saavat täydentävää osaamista oman 

organisaation ulkopuolelta. (Toivola 2006, 101–102.) Jotta voidaan nähdä 

kumppanuuden hyödyt ja haitat, on yrityksen oltava ensin tietoinen omista 

heikkouksistaan ja vahvuuksistaan sekä siitä, mitä annettavaa heillä on kump-

panille (Vakaslahti 2004, 30). 

 

Verkostoilla on myös monia huomattavia strategisia vaikutuksia. Verkostojen 

avulla yrityksen sisäinen tehokkuus ja suorituskyky paranevat, ja verkostot 

auttavat yritystä kohdentamaan toimintaansa kilpailukyvyn kannalta merkittä-

vämpiin toimintoihinsa. Verkostot auttavat saavuttamaan resursseja ja tätä 

kautta edistävät yrityksen kasvua ja tuotteiden uudistumista. (Toivola 2006, 

71–73.) Verkostot muokkautuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jatkuva uudistumis-

kyky on välttämätöntä, jotta pärjätään kehittyvillä yritysmarkkinoilla. 

2.2 Yhteistyösuhteiden tasot  

Yritysten välisissä yhteistyösuhteissa voidaan nähdä kolme eriasteista tasoa, 

jotka ovat operatiivinen, taktinen ja strateginen. OP Keski-Suomen ja JAMK:n 

yhteistyö on strategisella tasolla oleva kumppanuussuhde.  

Operatiivinen kumppanuus on kyseessä silloin, kun yhteistyön osapuolet ovat 

eri toimijoita ja toinen osapuoli huolehtii toisen osatoiminnoista. Yksi tyypillinen 

esimerkki operatiivisesta kumppanuudesta on alihankinta, jolloin ostajan ei 

tarvitse uhrata omia resurssejaan tietyn asian koulutukseen vaan voi hyödyn-

tää toimijaa, jonka ydintoiminnasta on kyse. Kytkös yhteistyön osapuolten vä-

lillä on melko heikko, ja kestoltaan yhteistyö ei välttämättä ole kovin pitkäai-

kaista. Operatiivisessa kumppanuudessa on tyypillistä, että toimintaa kilpailu-

tetaan jatkuvasti ja yhteistyökumppania vaihdetaan, kun löydetään uusi, pa-

rempi ehdokas. Suurin uhka onkin, että palvelun tuottaja menettää asiak-

kaansa, mikäli se on huonompi vaihtoehto kuin muut. Yhteistyön jatkuminen 

edellyttää laadukasta toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Yhtenä riskinä yhteis-

työsuhteissa onkin se, että mikäli toinen osapuoli ei ole yhteistyöhön tyytyväi-

nen, löytyy samalta alalta usein myös muita potentiaalisia kumppanuuksia. 

Täten molemminpuolinen laadukas toiminta ja suhteen ylläpito on erittäin tär-
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keää. Ennen kumppanuuteen ryhtymistä kumppanin palvelusta otetaan tar-

kasti selvää, jotta toiminnan laatu on riittävän hyvää. Jo valintaa tehdessä on 

siis syytä kiinnittää huomiota erityisesti laatuun, luotettavuuteen, saatavuuteen 

ja uskottavuuteen. Myös yritysten arvopohjien tulee olla riittävän samanlaiset, 

jotta yhteistyön onnistumiseen on mahdollisimman hyvät edellytykset. (Ståhle 

& Laento 2000, 81–82.) 

Taktinen kumppanuus on avointa. Sen lopputulemaa ei tiedetä tarkasti yhteis-

työn alkaessa, vaan se muotoutuu ja kasvaa ajan kuluessa. Kumppanuuden 

tavoitteena on oppia uutta ja saavuttaa säästöjä yhdistämällä yritysten toimin-

takulttuureja ja prosesseja. Taktinen kumppanuus edellyttää enemmän luotta-

musta kuin operatiivinen kumppanuus. (Ståhle & Laento 2000, 86–87.) Takti-

sessa vaiheessa jatkuva kanssakäyminen ja kommunikaatio korostuvat opera-

tiivista kumppanuutta enemmän. Vuoropuhelun tuloksena suhde lujittuu. (Ku-

vaja & Malmelin 2008, 131.) 

Strategisen kumppanuuden tavoitteena on merkittävän strategisen edun saa-

minen. Se eroaa kahdesta muusta yhteistyösuhteesta suuremmilla mahdolli-

suuksilla lisäarvon tuottamiseen. (Ståhle & Laento 2000, 93.) Onnistuakseen 

strateginen kumppanuus vaatii osaamisen luovuttamista kumppanille. Omaa 

osaamistaan ja tietämystään yhdistämällä molemmat kumppanit pyrkivät saa-

vuttamaan strategista etua itselleen. (Hakanen, ym. 2007, 60.) Strateginen 

kumppanuus koskettaa molempien osapuolten tutkimus- ja kehitys-, tuotanto- 

tai markkinointitoimintoja, ja sillä on merkittävä rooli yrityksen liiketoiminnan 

uudistamisessa ja kilpailukyvyn parantamisessa (Tekes 2013, 13). Kumppa-

nuuden osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan, ja suhteen onnistuminen vaatii 

intensiivistä osallistumista, vahvaa luottamusta ja johdon sitoutumista sekä 

mahdollisesti perinteisten johtamistapojen uudistamista (Kuvaja & Malmelin 

2008, 131). 

Kumppanuudesta voidaan erottaa kaksi eri kumppanuustyyppiä: horisontaali-

nen ja vertikaalinen kumppanuus. Horisontaalisessa kumppanuudessa kump-

panit toimivat eri arvoketjuissa ja saattavat olla jopa toistensa kilpailijoita, jol-

loin kumppanuus on haastavampaa. Vertikaalisessa kumppanuudessa toimi-

joiden arvoketjut ovat samat. (Illman ym. 2013, 19.) 
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2.3 Yritystenvälisen suhteen elementit 

Yritysten välisille verkostoille voidaan katsoa olevan kolme päätarkoitusta. Yh-

teistyön avulla osapuolet täydentävät toistensa osaamista, yhteistyö mahdol-

listaa keskittymisen omaan ydinosaamiseen, jolloin molemmat osapuolet saa-

vat hyötyä. Yhteistyö mahdollistaa myös uuden oppimisen ja osaamisen hank-

kimisen. (Toivola 2006, 74.)  

Kumppanuuden peruselementit ovat tietopääoma, lisäarvo ja luottamus, joista 

jokaisella on toisiinsa välitön vaikutus ja jotka ovat pohjana onnistuneelle yh-

teistyölle. Kumppanuuden onnistumiseksi jokainen näistä kolmesta elemen-

tistä on hallittava ja jokaisen merkitys on riippuvainen toisistaan.  

Yrityksen tietopääoma eli osaaminen tekee siitä kiinnostavan kumppanin. Tie-

topääoma jaetaan kolmeen osa-alueeseen: organisaation osaaminen, uudis-

tumiskyky ja aineeton varallisuus. Osa-alueiden tärkeysjärjestys on riippuvai-

nen yrityksestä, sen toimialasta ja strategiasta. (Ståhle & Laento 2000, 26, 29, 

77.) Henkilöstön ammattitaito ja yrityksen hallitsema informaatio muodostavat 

organisaation osaamisen. Osaamisen ilmenemismuodot ovat esimerkiksi va-

kiintuneita prosessi-, projekti- tai tuotteistuskäytänteitä. (Ståhle & Laento 

2000, 30–31.)  

Yksi onnistuneen yhteistyön edellytyksistä on luottamus, joka rakentuu vähitel-

len yhteisten kokemusten kautta. Yhteistyösuhteen alkuvaiheessa luottamus 

perustuu yleensä yrityksen maineeseen ja ennakkotietoihin. Hyvämaineinen ja 

tunnettu yritys koetaan luotettavaksi, eikä se aiheuta niin paljoa epäilyksiä tai 

varovaisuutta kuin tuntemattomampi yritys. Luottamus on seurausta yhteis-

työn hyödyllisenä näkemiselle ja sen jatkuvuuteen uskomiselle. (Toivola 2006, 

63.) Luottamus rakentuu kumulatiivisesti, vähitellen säännöllisen vuorovaiku-

tuksen avulla: henkilökohtaisilla tapaamisilla, konkreettisella toiminnalla ja tu-

losten arvioinnilla. (Ståhle & Laento 2000, 56.)  

Luottamus voidaan jaotella kolmeen eri luottamustyyppiin: sopimuksellinen 

luottamus, osaamiseen perustuva luottamus ja goodwill-luottamus. Sopimuk-

sellinen luottamus on sitä, että pidetään kiinni yhteisistä sopimuksista ja lu-

pauksista. Aikatauluja noudatetaan ja yhteistyössä ei lähdetä sooloilemaan. 
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Osaamiseen perustuvassa luottamuksessa luotetaan siihen, että toinen osa-

puoli osaa hoitaa osuutensa ja lopputulos on hyvä. Goodwill-luottamus on 

mahdollista vain pidempiaikaisissa kumppanuussuhteissa, sillä luottamus ke-

hittyy ajan kuluessa. Molemminpuolinen sitoutuminen, yhteiset tavoitteet ja 

pelkästään oman edun tavoittelun estäminen mahdollistavat syvemmän luotta-

muksen. (Toivola 2006, 65–66.)  

Toimintojen ulkoistaminen saatetaan liittää verkostomaiseen toimintaan, mutta 

niillä on selkeä ero. Verkostomaiseen toimintaan liittyvät vahva sitoutuminen 

ja kirjalliset sopimukset, esimerkiksi vuosittain. Ulkoistamisessa suhteet synty-

vät kilpailuttamalla ja sosiaaliset sidokset ovat toissijaisia. (Teknologiakatsaus 

2005, 23.) 

 

Kuvio 1. Menestyvän yhteistyön tekijät (Mohr, J. & Spekman, R. 1994, 137.) 
 

Mohr ja Spekman (1994, 137) ovat esittäneet menestyneen yhteistyön tekijät 

yllä olevan kuvan mukaisesti. Onnistuneen kumppanuuden edellytyksenä ovat 

kumppanuuden perusominaisuudet: sitoutuminen, yhteistyö, keskinäinen riip-

puvuus ja luottamus, laadukas viestintä ja mahdollisten erimielisyyksien rat-
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kaisu. Kumppanuuden perusominaisuuksien olemassaolo viestittää molem-

pien osapuolten hyväksyntää ja panosta suhteen ylläpitämiseksi ja menesty-

miseksi.   

2.4 Verkostojen kehittyminen 

Verkostoituminen tähtää yleensä pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Varmistaak-

seen yhteistyön onnistumisen on yhteistyön verkosto rakennettava ajan kulu-

essa vaihe vaiheelta. Yhteistyösuhteiden kehittymiseen on perehtynyt muun 

muassa Abodor (2006), joka esittää yhteistyösuhteiden syntymiseen neljä eri 

tapaa. Ensimmäinen tapa on niin kutsuttu ”good-will” -tapa, joka on spontaani 

tai luonnollisesti ilmenevä yritysten välinen yhteistyö. Toinen tapa on kahden 

yrityksen oma-aloitteisesti käynnistämä strateginen yhteistyö. Kolmas tapa on 

jonkin ulkopuolisen tekijän motivoima kahden yrityksen yhteistyö, esimerkiksi 

hanke, joka antaa mahdollisuudet yhteistyölle tai suotuisat lakimuutokset. Nel-

jäs tapa on virallinen yhteistyö. Esimerkki tästä ovat yhteisyritykset, jolloin yh-

teistyöhön sitoo esimerkiksi sopimus.  

 

Toivolan (2006, 62) mukaan verkostojen kehittymisprosessia voidaan kuvata 

kolmivaiheisella mallilla, johon kuuluvat kokeilu- ja neuvotteluvaihe, sitoutu-

misvaihe ja kumppanuusvaihe.  

 

 

 
Kuvio 2. Yritysten verkostoyhteistyön kehittyminen (Toivola 2006, 62.) 

   

Ensimmäisessä vaiheessa eli kokeilu- ja neuvotteluvaiheessa rakennetaan 

luottamusta ja kehitetään toimintatapoja ja yhteistyötä yhteisten kokemusten 
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kautta. Heti yhteistyön alussa on tärkeää käydä yhdessä läpi odotukset ja toi-

veet yhteistyöltä, jotta osapuolet ovat samalla lähtöviivalla ja minimoidaan 

mahdolliset väärinymmärrykset.  (Hakanen ym. 2007, 17.) Yhteistyön onnistu-

misen kannalta tärkeää on löytää yhteinen tahtotila heti alkuvaiheessa. Mo-

lempien osapuolten tulee tiedostaa omat ja yhteiset tavoitteet, ja molemmat si-

toutuvat kehittämään yhteistyötä tavoitteiden toteuttamiseksi. Osapuolten ta-

voitteiden ei tarvitse olla samat, mutta niiden tulee olla keskenään yhteensopi-

via. (Illman ym. 2013, 17.) Kun yhteiset toimintatavat löytyvät, osapuolet us-

kaltavat laittaa yhteistyöhön enemmän resurssejaan ja näin odotukset yhteis-

työn onnistumisesta kasvavat. Kokeiluvaiheessa karsiutuvat pois sellaiset yri-

tykset, jotka eivät ole riittävän valmiita kumppanuuteen tai joille toimintatapa ei 

ole sopiva.  

 

Sitoutumisvaiheessa yritykset keskittyvät yhteistyön kehittämiseen yhä enem-

män ja sitoutuvat yhteistyöhön niin henkisesti kuin sopimuksellisesti. Tässä 

vaiheessa yritysten välinen avoimuus lisääntyy ja yrityssuhteet muuttuvat sosi-

aalisiksi verkostoiksi. Tärkeitä elementtejä yhteistyölle ovat luottamus ja 

maine. 

 

Yhteistyön kehittyneimmässä muodossa eli kumppanuusvaiheessa yhteistyö 

on merkittävä osa yritysten liiketoimintaa. Yhteistyö tiivistyy entisestään ja sitä 

toteuttamassa on usein useampia ihmisiä yrityksistä. Yleensä viimeistään 

tässä vaiheessa kumppanuus on strategista. Se koskettaa yritysten keskeisiä 

tutkimus- ja kehitys-, tuotanto- tai markkinointitoimintoja, ja sillä on liiketoimin-

nan kannalta keskeinen rooli. Yhteistyön jatkumista ei kuitenkaan voida pitää 

itsestään selvänä, vaan molempien osapuolten on osoitettava jatkuvasti yh-

teistyön tehokkuus. Jakamalla tietoa avoimesti toisilleen yritykset osoittavat si-

toutumista yhteistyön jatkumiselle. Yksi esimerkki kumppanuusvaiheessa ole-

vasta yhteistyöstä on yhteisyritys tai yhteinen tuotemerkki. (Toivola 2006, 59–

61.) 

 

Kumppanuussuhde on pitkäaikaisen yhteisen työn tulos, joka on vaatinut osa-

puolilta systemaattista ja suunniteltua yhteistyötä. Suhteen tuloksellinen ylläpi-

täminen vaatii molemmilta osapuolilta jatkuvaa kiinnostusta kumppania koh-

taan sekä kehittävää otetta, jolla pitää yhteistyö vireänä ja aikaansaavana.  
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Kuten on jo aiemmin mainittu, luottamus on edellytyksenä onnistuneelle yh-

teistyölle.  

 

Vahva sitoutuminen kumppanuuteen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -

henkilöstön ottaminen mukaan yhteistyön tekemiseen ovat merkkejä siitä, että 

yritykset haluavat suunnata resurssejaan yhteiseen kehittämiseen. Kun yritys 

panostaa yhteistyöhön strategisia resurssejaan, kuten juuri TKI-henkilöstön ai-

kaa, on panostus jo merkittävää. Strategisen kumppanuuden merkki on, että 

yhteistyö on pitkäaikaista, yleensä usean vuoden kestävää ja sen yhteensopi-

vat tavoitteet ohjaavat kehitystyötä antaen molemmille osapuolille strategisesti 

merkittävää tuotosta. (Illman ym. 2013, 17–18.) 

 

Parhaat yhteistyösuhteet ovat usein sellaisia, jotka ovat syntyneet yrityksen 

omasta vapaasta tahdosta, eivätkä kenenkään muun osapuolen määräämänä 

tai ohjaamana. Ulkopuolisen määräämä yhteistyösuhde ei välttämättä ole yhtä 

vakaa kuin strategisen valinnan perusteella käynnistetty tai spontaanisti luotu 

yhteistyö. (Abodor 2006, 124–130.) Parhaiten yhteensopivien kumppaneiden 

ei ole oltava alan johtavia yrityksiä, vaan hyvä kumppanuus syntyy, kun muo-

dostettu kumppanuus tuo molemmille osapuolille merkittävää hyötyä ja lisäar-

voa (Ståhle & Laento 2000, 94).  

 

Yhteistyön lopputulosta voidaan mitata erilaisin mittarein. Onnistumisia ja epä-

onnistumisia voidaan mitata esimerkiksi taloudellisesti, kuinka paljon on saatu 

voittoa ja kasvua, mikä on markkinaosuus tai osakehinta. Subjektiivisia mitta-

reita ovat muun muassa luottamus, vuorovaikutus, maine ja oppiminen. Pro-

sessimittarina voidaan pitää yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Omalla ta-

vallaan mittarina toimii myös yhteistyön kesto sekä yhteistyön että yritysten 

eloonjääminen. (Forsström-Tuominen 2015.)  

2.5 Henkilöstön rooli yhteistyösuhteissa 

Toimiva kumppanuus edellyttää molempien osapuolten koko henkilöstön tai 

ainakin merkittävän osan sitoutumista kumppanuuteen. Pelkästään yritysten 

johdon ja kumppanuuden kanssa läheisesti työskentelevien panostus ei pi-
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demmän päälle riitä ylläpitämään suhdetta riittävän toimivana. (Ilmonen, Im-

monen, Jauhiainen, Karasmaa & Valolahti, 9.) Kumppanuus on koko organi-

saation asia, joka on otettava vakavasti koko organisaatiossa. Yhteistyösuh-

teiden johtaminen on tärkeä asia, johon tulee keskittyä (Veludo, Macbeth & 

Purchase 2006, 206). Sitoutuminen kumppanuuteen lähtee johtotasolta ja hei-

dän tulee saada myös alaiset sitoutumaan.   

Henkilöstö muodostaa yrityksen tietopääoman, jonka lisääntyminen on jatku-

vasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen tärkein kilpailutekijä (Ståhle 

& Laento 2000, 51). Parhaimmassa tapauksessa henkilöstön osaamiseen pa-

nostaminen ja heidän ottaminen mukaan yhteistyöhön antavat kumppanuu-

delle erilaisia näkökulmia ja uutta osaamista.  

Yhteistyö organisaatioiden välillä on nykyisin menestyksen ehto niin yksityi-

sellä kuin julkisella sektorilla. Henkilöstön osaaminen ja aktiivisuus ovat tärke-

ässä roolissa. Vahva osaaminen ja asiantuntijuus ovat yhteistyön perusta, joi-

den puitteissa suhde kehittyy. Yhteistyössä molemmat osapuolet ovat tasaver-

taisia ja hyötyvät yhteistyöstä. (Aira 2012, 20.) Henkilöstö on vahvassa roo-

lissa rakentamassa luottamusta, joka on yhteistyösuhteen peruspilari. Ståhle 

ja Laento (2000, 54) toteavat, että vaikka kumppanuus toteutuu yritysten vä-

lillä, henkilöstö on rakentamassa sitä. Kumppanuus syntyy ihmisten kohtaami-

sissa eli mikrotasolla ja vaikutukset näkyvät makrotasolla eli organisaatiossa 

ja rakenteissa.  

3 Yhteiskuntavastuu yhteistyösuhteissa 

Yhteiskuntavastuu koostuu sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta vas-

tuusta. Synonyymeja yhteiskuntavastuulle ovat yritysvastuu, vastuullinen yri-

tystoiminta ja vastuullisuus. Yritystoiminnassa vastuullisuus tarkoittaa eri si-

dosryhmien kanssa tehtyä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jotta ei-toivotut vai-

kutukset tunnistettaisiin ja hallittaisiin. Vastuullisuuden ydinajatuksena on huo-

lehtia taloudellisesta kasvusta ja sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. 

Taloudellisen hyvinvoinnin lisääntyessä on alettu kiinnittää yhä enemmän huo-

miota siihen, millä tavoin hyvinvointia toteutetaan. Ympäristöä ja ihmisten hen-

kistä ja sosiaalista hyvinvointia koskevat aineettomat arvot ovat nousemassa 
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yhä korkeammalle. (Lehtipuu & Monni 2007, 62–63, 66; Viitala & Jylhä 2007, 

349.) Tämän väitteen osoittaa todeksi myös FIBSin yritysvastuututkimus 2015. 

Tutkimuksen mukaan entistä tärkeämmiksi yritysten yhteiskuntavastuussa 

ovat nousseet oikeudenmukaiset toimintatavat ja työelämäkäytäntöihin liittyvät 

vastuullisuusteemat, kuten verojen maksaminen, yhdenvertaisuus, työhyvin-

vointi ja tasa-arvo (FIBS 2015, 2) 

 

Vastuullisuuden toteuttamiselle on monia syitä. FIBSin yritysvastuututkimus 

(2015, 6, 10) osoittaa, että ympäristövaikutusten vähentäminen ei ole usein-

kaan ainoa eikä tärkein syy vastuulliseen liiketoimintaan. Sitä tärkeämpää on 

yritysmaineen rakentaminen, tulevaisuuden toiminnan turvaaminen ja asiakas-

tyytyväisyyden lisääminen. Vastuullisen toiminnan koetaan muun muassa aut-

tavan rakentamaan parempaa mainetta, säästämään kuluissa ja tehostamaan 

toimintaa. Elo-Pärssisen (2007, 161) mukaan suuret yritykset hakevat vastuul-

lisuudella yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamista. Henkilöstön ja asiakkai-

den hyvä ja tasapuolinen kohtelu on avainasemassa.  

 

Kaikilla yrityksen tuotteilla, palveluilla ja toiminnalla on vaikutuksia yrityksen 

toimintaympäristöön (Lehtipuu & Monni 2007, 63) Vastuullisuuden korostu-

essa yritysten toiminnassa entisestään, on yhteistyösuhteita luodessa syytä 

kiinnittää huomiota myös kumppanin vastuullisuuteen. Vastuullisen yrityksen 

oletetaan toimivan yhteistyössä toiminnan laadusta ja eettisyydestä varmistu-

neiden kumppaneiden kanssa, sillä yrityksen kanssa vuorovaikutuksessa ole-

vat asiakkaat, kuluttajat ja muut yhteistyötahot liittävät myös kumppanit yrityk-

sen brändiin (Kuvaja & Malmelin 2008, 121). Pitääkseen kiinni tietynlaisesta 

brändistä ja ollen brändilleen uskottavia, on yrityksen valittava kumppaneik-

seen vain sellaisia yrityksiä, jotka sopivat tietynlaiseen brändikuvaan.   

 

Sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia yrityksen vastuullisuudesta. Sidosryh-

miä ovat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat muun 

muassa omistajat, henkilöstö ja rahoittajat. Ulkoisia sidosryhmiä voivat olla 

esimerkiksi asiakkaat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja media. Verkostoi-

tuminen asettaa omat paineensa vastuullisuuden toteuttamiseen. Nopean tie-

don leviämisen vuoksi on nykyään lähes mahdotonta toimia vastuuttomasti 
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jäämättä kiinni. Yhteistyökumppanille vastuullisuus näkyy päivittäisessä vuoro-

vaikutuksessa muun muassa reiluna, rehellisenä kohteluna ja välittämisenä. 

(Viitala & Jylhä 2007, 350.) Sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien lisäänty-

essä on yritysten otettava entistä enemmän huomioon vastuullisuutensa. 

Avoin ja tehokas viestintä vastuullisuudesta on tärkeää, jotta sen toteuttami-

nen välittyy myös sidosryhmille.  

Vastuullisuuden toteuttaminen vaatii hyvää johtamista. Vastuullisuuteen kuulu-

vat strateginen ja operatiivinen suunnittelu, käytännön toiminta sekä sen mit-

taus ja palaute. Yrityksen arvot ja periaatteet puretaan tavoitteiksi. Tavoittei-

den saavuttamiseksi tarvitaan riittävä osaaminen, joka mahdollistetaan sel-

keillä, sovituilla säännöillä ja toimintatavoilla sekä niihin perehdyttämällä. Jotta 

vastuullinen toiminta onnistuu, on koko henkilöstön osallistuttava sen noudat-

tamiseen, ja vastuullisuus otettava osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. 

(Mts. 2007, 358–359; FIBS 2015, 13.) Koko organisaation sitoutuminen vas-

tuulliseen liiketoimintaan auttaa vastuullisuusasioiden käytäntöön siirtämistä 

sekä antaa monipuolisempia näkökulmia vastuullisuuden toteuttamiseen (Er-

vasti 2014). Viitalan ja Jylhän teoksessa vastuullisuuden strategisuutta kuva-

taan kuvion 3 pyramidilla.   

 

 

Kuvio 3. Vastuullisuuden tavoitetasoja (Viitala & Jylhä 2007, 359) 
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Vastuullisuuden tavoitteleminen lähtee lainsäädännön ja hyvien käytänteiden 

noudattamisella. Sen jälkeen siirrytään niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryh-

mien odotuksiin vastaamiseen. Sidosryhmistä huolehtiminen tulee olla yrityk-

sille itsestäänselvyys. Yritykselle, jonka vastuullisuus on kolmannella ja neljän-

nellä tasolla, vastuullisuus on osa jokapäiväistä liiketoimintaa ja se tuottaa 

heille kilpailuetua. (Mts. 2007, 359–360.) Viitalan ja Jylhän pyramidin alkupe-

räisen idean on kehittänyt Carroll (1991), jonka pyramidi on luotu amerikkalai-

seen näkökulmaan. Carrollin pyramidin perustana ovat taloudelliset vastuut, 

toisella askelmalla ovat lainsäädännölliset vastuut, sitten eettiset vastuut ja 

ylimpänä filantrooppiset vastuut eli muun muassa elämänlaadun paranta-

miseksi voimavaroja tulisi käyttää yhteiskunnan hyväksi. Suomalaiseen kult-

tuuriin tämä Viitalan ja Jylhän pyramidi on kuvaavampi. Lainsäädännöllinen 

vastuu on laajempi, siihen on sisällytetty muun muassa työntekijöiden sosiaali-

set edut.  

Yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä osa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

että OP Keski-Suomen toimintaa. OP:n yhteiskuntavastuuohjelma on raken-

nettu vuonna 2011 ja se sisältää kaikkinensa viisi eri osa-aluetta: paikallisuus 

ja yhteiskunta, vastuu sidosryhmistä, vastuulliset tuotteet ja palvelut, eettinen 

liiketoiminta ja ympäristö (OP Ryhmän yhteiskuntavastuu). Koska OP Keski-

Suomen ja JAMK:n kumppanuus on paikallisella tasolla toteutettavaa kump-

panuutta, on se jo siltä osin vastuullista toimintaa. Taloudellinen vastuu koros-

tuu alueen paikallisena kehittämisenä. Sosiaalista vastuullisuutta koulutusor-

ganisaation ja rahoitusalan yhteistyössä on lisäksi se, että opiskelijoille tarjo-

taan kosketusta työelämään erilaisin toimeksiannoin, harjoitteluin, kesätyöpai-

koin ja jopa työpaikoin. 

 

Kuvaja ja Malmelin (2008, 121) pitävät toivotuimpina kumppanuuksina sellai-

sia kumppanuuksia, joissa voi yhdistää sekä globaaleja että paikallisia toimen-

piteitä. Myös monikansalliset yritykset toivovat paikallisia kumppanuuksia. 

Koulutukseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät kumppanuudet ovat suosituim-

pia. (Kuvaja & Malmelin 2008, 121.) Vastuullisuusstrategian luomisessa voi 

hyödyntää sidosryhmien apua. Nykytilaa voidaan kartoittaa esimerkiksi tarkas-

telemalla, mitä vastuullisia tekoja sidosryhmät ovat huomanneet ja mihin asioi-

hin he erityisesti ovat kiinnittäneet huomiota. (Viitala & Jylhä 2007, 360.) 
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Liitteet 

Liite 1. Saatesähköposti 

Kysely Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstölle Keski-Suomen 
Osuuspankin ja JAMK:n kumppanuudesta 
 

Hyvä JAMK:n henkilöstöön kuuluva, 

Olen Heli Kolari Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta ja 
teen opinnäytetyötäni Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja OP Keski-Suomen 
kumppanuudesta. Tarkoituksena on kartoittaa JAMK:n henkilöstön tietoisuutta 
ja näkökulmia tästä kumppanuusyhteistyöstä.  

Toivoisinkin juuri Sinun vastaavan tähän kyselyyn ja osallistumaan kumppa-
nuussuhteen kehittämiseen. Jotta kyselystä saadaan mahdollisimman paljon 
hyötyä kumppanuuteen liittyen, odotetaan vastaajilta rehellisyyttä ja avoimesti 
omia ajatuksia kumppanuuteen liittyen. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan 
JAMK:n ja OP Keski-Suomen kumppanuuteen, voit jättää yhteystietosi kyse-
lyn lopussa painettuanne ”Lähetä”-painiketta. 

Tulokset käydään läpi opinnäytetyössä ja ne tulevat OP Keski-Suomen käyt-
töön. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyyttä 
voida yhdistää vastauksiin. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. 

Kysely on avoinna 19.11. – 26.11.2015 ja siihen pääsette 
tästä: https://www.webropolsurveys.com/S/C7690896B374B366.par  
 
Kiitos vastaamisestanne jo etukäteen! 

 
Ystävällisin terveisin, 
 
Heli Kolari 
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 
g8367@student.jamk.fi 

 

  

https://www.webropolsurveys.com/S/C7690896B374B366.par
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Liite 2. Kyselylomake 

 

Kysely Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstölle Keski-Suomen Osuuspan-
kin ja JAMK:n kumppanuudesta 
 
Tämä kysely kartoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön tietoisuutta ja näkökul-
mia OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuudesta. Kysely on osa Jyväskylän ammattikor-
keakoulun restonomiopiskelijan opinnäytetyötä. Tulokset käydään läpi opinnäytetyössä ja 
ne tulevat OP Keski-Suomen käyttöön. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaa-
jan henkilöllisyyttä voida yhdistää vastauksiin. 
 
Jotta kyselystä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä kumppanuussuhteen kehittä-
miseksi, odotetaan vastaajilta rehellisyyttä ja avoimesti omia ajatuksia kumppanuuteen liit-
tyen. Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan JAMK:n ja OP Keski-Suomen kumppanuu-
teen, voitte jättää yhteystietonne kyselyn lopussa painettuanne "Lähetä"-painiketta. 
 
Kysely on avoinna 23.-30.11.2015. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 
 
Kiitos vastaamisestanne jo etukäteen! 
 
 
Ajastanne kiittäen, 
 
Heli Kolari 
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 
g8367@student.jamk.fi 
 
* = pakollinen kysymys. 

 

1. Sukupuoli  

   Mies 
 

   Nainen 
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2. Ikä (vuotta)  

   25 tai alle 
 

   26-35 
 

   36-45 
 

   46-55 
 

   56 tai yli 
 

 

 

 

 

3. Pääsääntöinen tehtävänkuva JAMK:ssa  

   Hallinto- ja tukipalvelutehtävät 
 

   Opetustehtävät 
 

   TKI -tehtävät 
 

   
Joku muu, mikä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Yksikkö, jossa pääsääntöisesti työskentelet  

   Hallintoyksikkö ml. kielikeskus 
 

   Liiketoimintayksikkö 
 

   Hyvinvointiyksikkö 
 

   Teknologiayksikkö 
 

   Kielikeskus 
 

   AOKK 
 

   
Joku muu, mikä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Oletko tietoinen OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuudesta? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

6. Mistä olet kuullut kumppanuudesta?  
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   Osuuspankin tiedotuskanavasta 
 

   JAMK:n tiedotuskanavasta 
 

   Kollegalta 
 

   
Jostain muualta, mistä? 

________________________________ 
 

   En ole kuullut 
 

 

 

 

 

7. Oletko OP Keski-Suomen asiakas?  

   Kyllä 
 

   
En, minkä pankin asiakas olet? 

________________________________ 
 

Jos et ole OP Keski-Suomen asiakas, hyppää kysymykseen 10. 
 

 

 

 

 

8. Kuinka paljon OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuudella ollut vaikutusta siihen, 
että olet OP Keski-Suomen asiakas?  

   1 ei lainkaan 
 

   2 vähän 
 

   3 jonkin verran 
 

   4 paljon 
 

   5 erittäin paljon 
 

 

 

 

 

9. Mitkä asiat kumppanuudessa ovat vaikuttaneet siihen, että olet OP Keski-Suomen 
asiakas?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

10. Oletko käynyt JAMK:n ja OP Keski-Suomen kumppanuussivuilla ennen tätä kyse-
lyä?  
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   Kyllä 
 

   En 
 

   En, en ole ollut tietoinen sellaisista 
 

 

 

 

 

11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä  
1 täysin eri mieltä - 5 täysin samaa mieltä 

 

 1 2 3 4 5 En osaa sa-
noa 

OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuus on riittävästi esillä  
 

                  

Tiedottaminen OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuu-
desta on ollut riittävää  

 

                  

OP Keski-Suomen ja JAMK:n välinen kumppanuus on erityi-
sen tärkeä  

 

                  
 

 

 

 

Pohdi kysymyksiä 12–14 oppilaitoksen kan-
nalta  

 

 

 

 

12. Kuinka paljon koet OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuudesta olevan hyötyä 
oppilaitokselle?  

   1 ei lainkaan 
 

   2 vähän 
 

   3 jonkin verran 
 

   4 paljon 
 

   5 erittäin paljon 
 

 

 

 

 

13. Mitä hyötyä kumppanuudesta on oppilaitokselle?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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14. Mitä kehitettävää kumppanuudessa on oppilaitoksen kannalta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Pohdi kysymyksiä 15–17 JAMK:n henkilöstön kannalta  
 

 

 

 

15. Kuinka paljon koet OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuudesta olevan hyötyä 
JAMK:n henkilöstölle?  

   1 ei lainkaan 
 

   2 vähän 
 

   3 jonkin verran 
 

   4 paljon 
 

   5 erittäin paljon 
 

 

 

 

 

16. Mitä hyötyä kumppanuudesta on JAMK:n henkilöstölle?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

17. Mitä kehitettävää kumppanuudessa on JAMK:n henkilöstön kannalta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Pohdi kysymyksiä 18–20 JAMK:n opiskelijoiden kannalta  
 

 

 

 

18. Kuinka paljon koet OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuudesta olevan hyötyä 
opiskelijoille?  

   1 ei lainkaan 
 

   2 vähän 
 

   3 jonkin verran 
 

   4 paljon 
 

   5 erittäin paljon 
 

 

 

 

 

19. Mitä hyötyä kumppanuudesta on opiskelijoille?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

20. Mitä kehitettävää kumppanuudessa on opiskelijoiden kannalta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa OP:n arvoja ja strategiaa. Pohdi seuraavia kolmea 
kysymystä omasta näkökulmastasi.  

 

 

 

 

21. Koetko, että OP Keski-Suomi huolehtii yhteiskuntavastuustaan?  

   Kyllä 
 

   En 
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22. Kuinka paljon OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuus edesauttaa yhteiskunta-
vastuuta?  

   1 ei lainkaan 
 

   2 vähän 
 

   3 jonkin verran 
 

   4 paljon 
 

   5 erittäin paljon 
 

 

 

 

 

23. Millaisia yhteiskuntavastuullisia tekoja olet havainnut OP Keski-Suomen ja JAMK:n 
kumppanuudessa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

24. Oletko kiinnostunut osallistumaan OP Keski-Suomen ja JAMK:n kumppanuuteen?  

   Kyllä 
 

   En 
 

Halutessasi voit jättää yhteystietosi lähetä-painikkeen painettuasi. 
 

 

 

 

 

25. Muut toiveesi ja kehitysehdotuksesi kumppanuuteen liittyen  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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