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TIIVISTELMÄ 
 

Globalisoituvassa maailmassa Suomen kannalta tärkeimmät kilpailukyvyn 
menestystekijät ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Innovaa-
tiokyky edellyttää organisaatiolta hyvää kumppanuus- ja hankintaosaamista 
sekä verkostotaitoja. Useilla teollisuuden aloilla pidetään kumppanuudelle 
perustuvaa yhteistoimintaa tavoiteltavana tulevaisuuden mallina, joka vähi-
tellen syrjäyttää perinteisen alihankintatoiminnan. 
 
Tässä kyselytutkimuksessa keskityttiin pääurakoitsijan ja alihankkijan väli-
siin kumppanuussopimuksiin infra-alalla. Kyselytutkimuksen avulla oli 
tarkoitus selvittää, minkälaisessa vaiheessa infra-alan kehitys on tällä het-
kellä kumppanuussopimussuhteiden osalta. Tavoite oli myös tunnistaa teki-
jöitä, jotka edistävät ja estävät kumppanuuskehitystä, sekä edistää infra-
alan kehitystä, antaa Benchmarking -tietoa ja toimenpidesuosituksia siitä, 
miten intensiivisesti alan yrityksiä johdetaan strategisesti ja operatiivisesti 
kohti kumppanuuksia. 
 
Kysely kohdistettiin infra-alan yritysten pääurakoitsijoille ja alihankkijoil-
le. Pääurakoitsijoista valittiin kymmenen Suomen suurinta yritystä. Ali-
hankkijoita valittiin otantana noin kaksikymmentä. Pääurakoitsijoiden vas-
tauksista voitiin päätellä, että isojen yrityksien johdoilla on riittävästi tietoa, 
osaamista ja näkemyksiä kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuk-
sista. Sen sijaan pääurakoitsijoiden operatiivisella työnjohdolla sitä ei vielä 
ole, eikä liiemmin aliurakoitsijoilla. Kumppanuussopimusten hallinta ei ole 
yleisesti hallinnassa, mikä on yksi kehitystä jarruttava tekijä.  
 
Kumppanuutta edistävistä toimenpiteistä päällimmäisiksi nousivat tiedon 
jakaminen niin pääurakoitsijoiden organisaatioissa kuin aliurakoitsijoiden 
keskuudessa sekä luottamukseen perustuvan avoimen, vuorovaikutteisen 
suhteen rakentaminen. Kyselyn mukaan pääurakoitsijoiden panostus tule-
vaisuudessa kumppanuus- ja verkostotaitoihin on huomattavasti voimak-
kaampaa kuin aliurakoitsijoilla. Pääurakoitsijat ovat valmiita myös jaka-
maan yhteistyöstä saatuja hyötyjä alihankkijoiden kanssa ja ovat siirtymäs-
sä yhä keskitetympään hankintatoimintaan synergioiden saavuttamiseksi. 
Toimenpidesuosituksena esitetään myös Destian (entinen Tieliikelaitos) 
käyttämiä kriteereitä kumppanin valinnassa. 
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ABSTRACT 
 
  

In global world the most important success factors of competitiveness for 
Finland are research-, development-, and innovation activity. Innovation 
ability of organization requires good partnership- and acquisition know-
how as well as networking skills. In many industrial sectors the partnership 
based industrial co-operation is intended as a future model which replaces 
the traditional subcontracting step by step.   
 
This inquiry research concentrated to partnership agreements in civil engi-
neering between main contractor and subcontractor. Using the inquiry the 
purpose was to examine the present trend of partnership agreements in civil 
engineering. The second goal was to identify factors that enhance and re-
strain the growth of partnership and improve the progress of civil engineer-
ing as well as give the Benchmark knowledge and operation guidelines 
from that how to run companies strategically and operatively towards the 
partnerships.  
 
The inquiry was directed to main- and subcontractor companies of civil en-
gineering. Ten largest companies in Finland was selected for inquire re-
search to answer the questions for main contractors. About twenty subcon-
tractors were randomly selected. It could be concluded from the answers of 
main constructors that the directors of the big companies are enough 
knowledge, know-how, and point-of-view for the opportunities that part-
nership agreements bring along. However, from operative supervisors of 
main contractors and subcontractors that knowledge is still missing. Con-
trol of the partnership agreements is not generally in hand and is the one 
factor that restrains the trend.  
 
The main factor to enhance the partnership came up the sharing of knowl-
edge as in the main contractor organizations as among the subcontractors 
and building the relationship based on confidence, openness, and interac-
tion. According to inquiry main contractors will invest more resources to 
partnership and networking than subcontractors. Main contractors are also 
ready to share the know-how got from partnership and are moving towards 
the more clustered acquisition to achieve the synergy. As a operation rec-
ommendation the criteria for selection of partner used in Destia (former 
Tieliikelaitos) is presented. 
 



 
 
 
 
ALKUSANAT 
 

Kumppanuus ja innovatiivisuus ovat olleet viime vuosina esillä monissa 
yhteyksissä. Pitkään infra-alalla olleena uskon kumppanuussopimusten 
tuovan alalle uutta ajattelua ja piristystä tuottavuuden kehittymiselle. Työn-
antajani Destia (entinen Tieliikelaitos) on vahvasti edennyt Jukka Yliher-
van johdolla kumppanuussopimusten kehittämisessä. Aiheesta kiinnostu-
neena aloitin opinnäytetyön tekemisen keväällä 2006 kyselytutkimuksella 
ja kirjallisen osuuden viimeistelin talvella 2007. 
 
Haluan kiittää henkilöitä, jotka ovat olleet osallisena työni aikaansaamises-
sa. Työnantajan puolelta kiitän erityisesti Jukka Ylihervaa asiantuntevista 
neuvoista, ja koulun puolelta työn valvojaa Reijo Rasmusta. Perhettäni ha-
luan kiittää saamastani tuesta ja kannustuksesta. 

 
 Tampereella, helmikuussa 2007 
 
 
 
  Esa Kreutzer 
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1 JOHDANTO 
  

   
Globalisoituvassa maailmassa Suomen kannalta tärkeimmät kilpailukyvyn 
menestystekijät ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. 
 

Innovaatiokykyä tarvitaan tavoiteltaessa entistä parempaa tuotta-
vuutta ja uusia, taloudellisempia ratkaisuja. Innovaatiokykyiset or-
ganisaatiot pystyvät jatkuvasti kokoamaan ja kanavoimaan henki-
löstön, palveluntuottajien ja asiakkaiden luovuutta, osaamista ja 
muita resursseja uusiksi taloudellista hyötyä tuottaviksi ratkaisuiksi, 
innovaatioiksi. /1, s.11/ 

 
Ylihervan /1/ mukaan innovaatiokyky edellyttää organisaatiolta hyvää 
kumppanuus- ja hankintaosaamista sekä verkostotaitoja. Tutkimuksen mu-
kaan organisaatioiden ja toimialojen rajapinnat ovat merkittäviä innovaati-
oiden syntylähteitä. Niissä vaihdetaan ja yhdistetään luovuutta, osaamista, 
tietoa, näkemyksiä, kokemuksia, kulttuureja ja järjestelmiä sekä muita re-
sursseja.  
  
Useilla teollisuuden aloilla pidetään kumppanuudelle perustuvaa yhteistoi-
mintaa tavoiteltavana tulevaisuuden mallina, joka vähitellen syrjäyttää pe-
rinteisen alihankintatoiminnan. Esimerkiksi Tieliikelaitos on määritellyt 
kumppanuuden omissa kumppanuussopimuksissaan seuraavasti: /2/ 
 

Kumppanuus on kahden välinen suhde, jonka tarkoituksena on osa-
puolten välisten tietojen, osaamisen, luovuuden, näkemyksien ja 
kokemusten sekä muiden resurssien valikoitu yhdistäminen yhteis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi ja molempien osapuolten eduksi. 

 
Oleellisin tekijä aidon kumppanuuden synnyssä on luottamus, joka pitää si-
sällään sellaisia ominaisuuksia kuin oikeudenmukaisuus, rehellisyys, luo-
tettavuus, avoimuus, ennustettavuus, lojaalisuus ja hienovaraisuus. 
 
Tässä kyselytutkimuksessa keskitytään pääurakoitsijan ja alihankkijan väli-
siin kumppanuussopimuksiin infra-alalla. 
 

 
2 INFRA-ALAN TULEVAISUUDEN HAASTEET 
 
2.1 Resurssit 

 
Suurten ikäluokkien jäädessä lähivuosina eläkkeelle aiheuttaa se ammatti-
taitoisen henkilöstön vajauksen ja näin kiristää kilpailua osaavasta työvoi-
masta. Työministeri Filatovin /3/ mukaan rakennusalan työvoimasta kor-
vaantuu 69 % vuoteen 2015 mennessä. 
 
Samoin rakennusmestareiden koulutuksen loppuminen on aiheuttanut jo 
nyt pulaa työnjohtajista. Koulutus alkaa 2007 uudestaan, mutta valitettavas- 
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ti yhdyskuntatekniikan opintosuunnan osalta koulutuksen aloitus on vielä 
avoin. 
 
Nykyisin nähtävillä olevilla investoinneilla työvoiman kysyntä säilyy tule-
vaisuudessa kuitenkin nykyisellä tasolla. Suomi ei ole myöskään kyennyt 
houkuttelemaan maahanmuuttajia hankalan kielen ja syrjäisen sijain takia. 
Suomessa on maahanmuuttajia noin 1,7 % väestöstä, mutta esimerkiksi 
Ruotsissa heitä on 10 %./4/ 
 
Kaikki tämä pakottaa alan yritykset tiiviimpään ja pitkäjänteisempään yh-
teistyöhön tilaajien ja alihankkijoiden kanssa. 
 
 

2.2 Tuottavuus 
 

Suomessa teollisuuden tuottavuuden kasvu on maailman huippua, mutta 
rakentamisessa ja palveluissa hidasta. 
 

Tuottavuutta voidaan parantaa toimintatapoja muuttamalla ja pa-
noksia kehittämällä.  Uudet ratkaisut saattavat liittyä olemassa ole-
vien tekijöiden parantamiseen, niiden uudenlaiseen yhdistämiseen 
tai täysin uusien palveluiden, tuotteiden tai vaikkapa jakelukanavien 
syntyyn. Yhteistä näkökulmille on, että ne edellyttävät muutosta or-
ganisaation nykyiseen toimintaan. Muutoksen näkeminen ja toteut-
taminen puolestaan edellyttää organisaatiolta innovaatiokykyä.     
/1, s.15/. 

 
Sopivien kumppaneiden tiivis yhteistyö, jossa päämäärät ja yhteiset tavoit-
teet ohjaavat yrityksiä, synnyttää uusia taloudellisimpia ratkaisuja, innovaa-
tioita. 
 
 

3 TYÖN TAVOITE JA TOTEUTUSTAPA 
 

3.1 Tavoite 
 

Kumppanuussopimuksilla on monilla aloilla saavutettu lisääntyvää kilpai-
lukykyä, laatua, kustannussäästöä, osaamista ja innovaatiota. Infra-alan 
voidaan katsoa olevan vielä lähtökuopissa. Syynä tähän on alan kova kil-
pailu ja lyhytjänteinen hankintatoiminta, jossa ostetaan vain työtä eikä ole 
sijaa vaihtoehdoille eikä innovatiiviselle kehittämiselle. Lisäksi työtä val-
votaan tiukasti. Alalle on ominaista myös eri osapuolien suuri määrä ja 
pienyritysten paljous. 
 
Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, millaisessa vaiheessa in-
fra-alan kehitys on tällä hetkellä kumppanuussopimussuhteiden osalta. Ta-
voitteena on myös tunnistaa tekijöitä, jotka edistävät ja estävät kump-
panuuskehitystä. Kyselytutkimus tehtiin osana opinnäytetyötä, jonka tar-
koitus on edistää infra-alan kehitystä ja antaa Benchmarking-tietoa ja toi-
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menpidesuosituksia siitä, miten intensiivisesti alan yrityksiä johdetaan stra-
tegisesti ja operatiivisesti kohti kumppanuuksia. Kyselyn saatekirje on työn 
liitteenä 1. 

 
 
3.2 Toteutustapa 

 
Kysely kohdistettiin infra-alan yritysten pääurakoitsijoille ja alihankkijoil-
le. Pääurakoitsijoista valittiin kymmenen Suomen suurinta yritystä, joista  
kahdeksan vastasi. Alihankkijoita valittiin Tieliikelaitoksen urakoitsijare-
kisteristä (sisältää 155 alihankkijaa) satunnaisesti otantana noin kaksikym-
mentä, joista vastasi 16. Pääurakoitsijoiden ja alihankkijoiden kysymysten 
sisältö oli erilainen. Kysely tehtiin niin, että yrityksiä ei voitu tunnistaa vas-
tauksista. Kyselyn saaneille yrityksille lähetettiin kyselyn tuloksista tehdyt 
graafiset yhteenvedot. 
 
Vastauksia saatiin ensimmäisellä kierroksella varsin niukasti, mutta soitto-
kierroksen jälkeen päästiin jo kohtuulliseen 80 % vastausprosenttiin. Vas-
tauksien saatekirje on liitteenä 2. 
 
Lisäksi työtä varten on paneuduttu aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sekä 
etenkin Jukka Ylihervan väitöskirjaan ”Organisaation innovaatiokyvyn joh-
tamismalli: Innovaatiokyvyn kehittäminen osana johtamisjärjestelmää” se-
kä saman tekijän Sitran julkaisuun ”Tuottavuus, innovaatiokyky ja innova-
tiiviset hankinnat”. 
 
 

4 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET – KUMPPANUUSVALMIUDET    
TÄNÄ PÄIVÄNÄ 

 
4.1 Pääurakoitsijoiden vastaukset 

 
Kysymykset lähetettiin kymmenelle Suomen suurimmalle infra-alan yrityk-
selle. Kysymyksiin on vastattu ympyröimällä numero asteikolla 1 - 6, jossa  
1 on ”ei lainkaan” ja 6 on ”voimakkaasti”. Pääurakoitsijoiden kysymyslo-
make on liitteenä 3. 
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Kysymys nro 1 
Strategiamme pitää sisällään kumppanuuksiin liittyviä linjauksia   
alihankkijoidemme kanssa. 
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti
 

Keskiarvo 4,5 
Kuva 1 Kuvaaja kysymyksen 1 vastauksista 
 
Vastauksista voi päätellä, että kahdessa yrityksessä mennään jo täysillä 
kohti kumppanuuksia ja kahdessa ei juuri laisinkaan. Keskimäärin Suomen 
suurimmat infra-alan yritykset ovat vahvasti ottaneet kumppanuuden stra-
tegiaansa mukaan.  
 
 
Kysymys nro 2 
Olemme asettaneet vuositavoitteita kumppanuusverkoston kehittämiseen 
liittyen. 
                

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti
 

Keskiarvo 3,9 
Kuva 2  Kuvaaja kysymyksen 2 vastauksista 
 
Kaikilla on jonkinasteisia tavoitteita kumppanuusverkoston kehittämiseen. 
Hajonta on kuitenkin suuri. 
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Kysymys nro 3 
Olemme sitoneet tavoitteet tulospalkkausjärjestelmäämme. 
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti
 

Keskiarvo 3,4 
Kuva 3  Kuvaaja kysymyksen 3 vastauksista 
 
Tuloksista näkee, että kahdella yrityksellä tavoitteita ei ole sidottu tulos-
palkkiojärjestelmään, neljällä on jo melko voimakkaasti kumppanuus mu-
kana ja kahdella lievästi. Hajonta on suurin mahdollinen. 
 
 
Kysymys nro 4 
Näemme, että yrityksemme johdolla on riittävästi tietoa, näkemyksiä ja 
osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista 
- kumppanuussopimusten hallinnasta.  
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 5 kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista 
      4 kumppanuussopimusten hallinnasta                                   
Kuva 4  Kuvaaja kysymyksen 4 vastauksista 
 
Kaikilla on voimakkaasti tietoa, näkemyksiä ja osaamista kumppanuusso-
pimusten tuomista mahdollisuuksista. Kumppanuussopimusten hallinnasta 
ei ole tietoa eikä osaamista yhtä paljon. 
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Kysymys nro 5 
Näemme, että yrityksemme operatiivisella työnjohdolla on riittävästi tietoa, 
näkemyksiä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista  
- kumppanuussopimusten hallinnasta.                                  
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti  
 Keskiarvo 3,4 kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista 
       3,1 kumppanuussopimusten hallinnasta  
Kuva 5  Kuvaaja kysymyksen 5 vastauksista 
                                  
Vastauksista näkee, että tieto ja osaaminen ei ole vielä saavuttanut operatii-
vista työnjohtoa kolmea yritystä lukuun ottamatta. 
 
Kysymys nro 6 
Näemme, että alihankkijoillamme on riittävästi tietoa, näkemyksiä ja osaa-
mista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista  
- kumppanuussopimusten hallinnasta  
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti
 

Keskiarvo 3,9 kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista 
      3,4 kumppanuussopimusten hallinnasta 
Kuva 6  Kuvaaja kysymyksen 6 vastauksista 
 
Vastauksista voi todeta, että edellisen vastauksen mukaan yritys 6:lla ei it-
sellään ole tietoa ja osaamista laisinkaan, mutta alihankkijoilla on voimak-
kaasti tietoa sopimusten tuomista mahdollisuuksista ja sopimusten hallin-
nasta. Pääosin uskotaan, että alihankkijat uskovat sopimuksiin, mutta heillä 
ei ole tietoa sopimusten hallinnasta. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   OPINNÄYTETYÖ    12 (30) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma  
Esa Kreutzer 
 
 

Kysymys nro 7 
Olemme laajentamassa alihankkijoiden kanssa tehtävien sopimuksien sisäl-
töä. 
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 4 
Kuva 7  Kuvaaja kysymyksen 7 vastauksista 
 
Yrityksissä ollaan laajentamassa alihankkijoiden kanssa tehtäviä sopimuk-
sia melko voimakkaasti. 
 
Kysymys nro 8 
Olemme pidentämässä sopimussuhteita alihankkijoiden kanssa. 
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 3,6  
Kuva 8  Kuvaaja kysymyksen 8 vastauksista  
Yli 60 % yrityksistä on pidentämässä alihankkijoiden sopimuksia melko 
voimakkaasti. 
 
 
 
Kysymys nro 9 
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Olemme siirtymässä yhä keskitetympään hankintatoimintaan synergioiden 
saavuttamiseksi. 
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 4,5 
Kuva 9  Kuvaaja kysymyksen 9 vastauksista 
 
Vastauksista näkyy, että kahta yritystä lukuun ottamatta yrityksissä ollaan 
keskittämässä hankintoja melko voimakkaasti. 
 
 
Kysymys nro 10 
Alihankkijoidemme määrä tulee vähenemään voimakkaasti lähivuosien ai-
kana.                                                              
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 3,1 
Kuva 10  Kuvaaja kysymyksen 10 vastauksista 
 
Vastaukset ovat kaksijakoiset, kolmessa yrityksessä ollaan vähentämässä 
alihankkijoita voimakkaasti ja viidessä ei juuri laisinkaan. 
Kysymys nro 11 
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Yrityksessämme solmitaan pitkäaikaisia kumppanuussopimuksia. 
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
 Keskiarvo 4,3 
Kuva 11  Kuvaaja kysymyksen 11 vastauksista 
 
Viidessä yrityksessä solmitaan paljon pitkäaikaisia kumppanuussopimuksia 
ja kolmessa melko vähän. 
     
 
Kysymys nro 12 
Tulemme panostamaan organisaatiomme kumppanuus- ja hankintaosaami-
seen sekä verkostotaitoihin.    
 

1 2 3 4 5 6

yritys 1

yritys 2

yritys 3

yritys 4

yritys 5

yritys 6

yritys 7

yritys 8

Yr
ity

ks
et

Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 4,6 
Kuva 12 Kuvaaja kysymyksen 12 vastauksista 
 
Kuvasta voi nähdä, että kaikki isot yritykset ovat panostamassa kump-
panuus- ja hankintaosaamiseen sekä verkostotaitoihin hyvinkin voimak-
kaasti. 
Kysymys nro 13 
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Tulevaisuudessa olemme valmiita jakamaan yhteistyöstä saatuja hyötyjä 
alihankkijoidemme kanssa.  
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 4,6 
Kuva 13  Kuvaaja kysymyksen 13 vastauksista 
 
Kuvasta 13 on nähtävissä, että kaikki, ehkä yhtä lukuun ottamatta ovat val-
miita jakamaan yhteistyöstä saatuja hyötyjä alihankkijoiden kanssa. 
 
Kysymys nro 14 
Sisällytämme tulevaisuudessa alihankkijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin 
myös kehittämisen elementtejä sekä yhteisiä tavoitteita.  
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 4,9 
Kuva 14  Kuvaaja kysymyksen 14 vastauksista 
 
Kuvasta 14:kin nähdään, että alihankkijoiden kanssa tehtyjä sopimuksia 
tullaan kehittämään ja sisällyttämään niihin yhteisiä tavoitteita tulevaisuu-
dessa hyvin voimakkaasti. 
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Kysymys nro 15 
Yrityksessämme tullaan solmimaan pitkäaikaisia kumppanuussopimuksia.  
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 4,3 
Kuva 15  Kuvaaja kysymyksen 15 vastauksista 
 
Yhtä yritystä lukuun ottamatta yritykset haluavat, viiden yrityksen osalta 
hyvin voimakkaasti ja kahden osalta lievemmin, solmia pitkäaikaisia 
kumppanuussopimuksia. 
     
 
  

4.2 Alihankkijoiden vastaukset 
 

Kysymykset lähetettiin otantana kahdellekymmenelle infra-alan yritykselle. 
Kysymyksiin on vastattu ympyröimällä numero asteikolla 1 - 6, jossa  
1 on ”ei lainkaan” ja 6 on ”voimakkaasti”.  
Alihankkijoiden kysymyslomake on liitteenä 4. 
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Kysymys nro 1 
 
Näemme, että ns. pääurakoitsijoilla on riittävästi tietoa, näkemyksiä ja 
osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista  
- kumppanuussopimusten hallinnasta   
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 3,7 kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista 
      2,9 kumppanuussopimusten hallinnasta  
Kuva 16 Kuvaaja kysymyksen 1 vastauksista 
 
Aliurakoitsijoiden mielestä pääurakoitsijoilla on tieto ja osaamista kump-
panuussopimusten tuomista mahdollisuuksista lievästi voimakkaan puolel-
la. Kumppanuussopimusten hallinnasta ei kuitenkaan ole tietoa kovin pal-
jon. 
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Kysymys nro 2 
 
Näemme, että yrityksellämme on riittävästi tietoa, näkemyksiä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista  
- kumppanuussopimusten hallinnasta    
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
  Keskiarvo 2,9 kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista 
        2,8 kumppanuussopimusten hallinnasta
Kuva 17  Kuvaaja kysymyksen 2 vastauksista 
 
Aliurakoitsijoilla itsellään ei näyttäisi olevan neljää yritystä lukuun otta-
matta tietoa ja osaamista kumppanuussopimusten mahdollisuuksista eikä 
sopimusten hallinnasta. 
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Kysymys nro 3 
 
Yrityksemme panostaa tulevaisuudessa kumppanuus- ja tarjoutumisosaa-
miseen sekä verkostotaitoihin.    
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 3,3 
Kuva 18  Kuvaaja kysymyksen 3 vastauksista 
 
 
Yrityksistä 56 % aikoo panostaa kumppanuus ja tarjoutumisosaamiseen 
melko voimakkaasti ja 37 % ei juuri laisinkaan. 
 
 
 
 
 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   OPINNÄYTETYÖ    20 (30) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma  
Esa Kreutzer 
 
 

 
 
Kysymys nro 4 
 
Yrityksemme on valmis kasvamaan ja ottamaan siihen kuuluvia riskejä 
esim. investointien osalta. 
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 3,6 
Kuva 19  Kuvaaja kysymyksen 4 vastauksista 
 
Yrityksistä 56 % on valmiita kasvamaan ja ottamaan siihen kuuluvia riskejä 
ja 43 % ei juuri laisinkaan. 
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Kysymys nro 5 
 
Yrityksemme on valmis siirtymään kumppanuussopimuksiin. 
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 3,7 
Kuva 20  Kuvaaja kysymyksen 5 vastauksista 
       
Kuvasta 20 nähdään, että 56 % yrityksistä on voimakkaasti valmis siirty-
mään kumppanuussopimuksiin ja 44 % ei niin kovin innostuneita ole. 
 
 
 
 
 
 

4.3 Pääurakoitsijoiden ja alihankkijoiden eroja 
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Kysymyksien vastauksissa asteikko 1 - 6 kertoo, miten voimakkaasti ollaan 
menossa kohti kumppanuutta tai jo ollaan kumppanuudessa. Pääurakoitsi-
joiden vastausten keskiarvo oli 4,01 ja aliurakoitsijoiden 3,22. Luvut ku-
vaavat hyvin tämän hetkistä tilannetta. Pääurakoitsijat ovat ”voimakkaasti”-
puolella menossa kohti kumppanuutta ja aliurakoitsijat ovat ”ei laisinkaan”-
puolella vasta tunnustelemassa aihetta. 
 
Kuvassa 21 ovat yksittäisten pääurakoitsijoiden vastausten keskiarvot. Ha-
jonnan vaihteluväli on varsin suuri 2,72 - 4,94. Suomen suurimpien infra-
alan yritysten joukossa on myös yrityksiä, jotka eivät liiemmin ole kump-
panuuteen panostaneet. Kaksi yritystä on varsin voimakkaasti panostamas-
sa kumppanuuteen. 
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Ei laisinkaan voimakkaasti

 
Keskiarvo 4,0 
Kuva 21. Yksittäisten pääurakoitsijoiden vastausten keskiarvot. 
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Kuvassa 22 on aliurakoitsijoiden vastauksien keskiarvojen vaihteluväli 1,71 
- 4,29. Hajonta on vieläkin suurempi kuin pääurakoitsijoilla. Kolmasosalla 
yrityksistä on selvästi kiinnostusta kumppanuutta kohtaan. 
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Ei laisinkaan               Voimakkaasti

 
Keskiarvo 3,2 
Kuva 22. Yksittäisten aliurakoitsijoiden vastausten keskiarvot. 
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Taulukossa 1 on pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden vastausten kes-
kiarvot kysymykseen onko riittävästi tietoa, näkemystä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista 
- kumppanuussopimusten hallinnasta. 
 
Taulukko 1 Saman kysymyksen vastaukset eri osapuolilta 
Pääurakoitsijan vastaukset    Pisteet Aliurakoitsijan vastaukset 
Pääurakoitsijat oman johtonsa 
            
- mahdollisuuksista              
- sopimusten hallinnasta        
 

  
  
 5,0 
 4,0   

 
  
 3,7 
 2,9 

Aliurakoitsijat pääurakoitsi-
jan 
- mahdollisuuksista              
- sopimusten hallinnasta        
 

Pääurakoitsijat oman työnjohdon
- mahdollisuuksista              
- sopimusten hallinnasta        
 

 
 3,4 
 3,1 

  

Pääurakoitsijat aliurakoitsijoiden
- mahdollisuuksista              
- sopimusten hallinnasta        
 

 
 3,9 
 3,4 

 
 2,9 
 2,8 

Aliurakoitsijat omista 
- mahdollisuuksista             
- sopimusten hallinnasta        
 

 
Tuloksista nähdään, että pääurakoitsijoiden ylin johto uskoo vahvasti 
kumppanuussopimusten tuomiin mahdollisuuksiin, mutta sopimusten hal-
lintaa ei vielä osata kovin hyvin. Aliurakoitsijat taas eivät oikein usko 
kumppanuuden mahdollisuuksiin eikä sopimusten hallintaakaan osata. Pää-
urakoitsijat arvioivat myös oman operatiivisen työnjohdon tiedon ja osaa-
misen sekä sopimusten hallinnan vielä huonommaksi kuin aliurakoitsijoi-
den tiedon ja osaamisen. 
 
Pääurakoitsijat arvioivat myös aliurakoitsijoiden tiedot ja osaamisen paljon 
korkeammalle kuin aliurakoitsijat itse. 
 
Voidaan päätellä, että pääurakoitsijoiden ylimmällä johdolla on tietoa ja ha-
lua kehittää kumppanuussopimuksia. Sieltä päästä sen on tietenkin lähdet-
tävä, jotta asiat kehittyvät ja etenevät. Voidaan myös todeta, että operatiivi-
selle tasolle mentäessä sekä pääurakoitsijoilla että aliurakoitsijoilla tiedot ja 
osaaminen ovat huomattavasti vähäisempää. 
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Taulukossa 2 on vastausten keskiarvot väittämään ”Yrityksemme panostaa 
tulevaisuudessa kumppanuus- ja tarjoutumisosaamiseen sekä verkostotai-
toihin”. 
 
Taulukko 2 Eri osapuolien vastaukset samaan väittämään 
Pääurakoitsijan vastaukset    Pisteet Aliurakoitsijan vastaukset 
 
Pääurakoitsijat 
 

 
 4,6 
  

 
 3,3 
  

 
Aliurakoitsijat 
 

 
 
Pääurakoitsijoiden panostus tulevaisuudessa kumppanuus- ja verkostotai-
toihin on huomattavasti voimakkaampaa kuin aliurakoitsijoilla. Tämä ku-
vastaa aliurakoitsijoiden asennetta kumppanuus- ja verkostotaitoihin. 
 
Vastauksissa pääurakoitsijat ovat laajentamassa (4,0) alihankkijoiden kans-
sa tehtävien sopimuksien sisältöä sekä pidentämässä (3,6) sopimussuhteita. 
Sopimussuhteisiin ollaan myös voimakkaasti sisällyttämässä kehittäviä 
elementtejä ja yhteisiä tavoitteita (4,9). Ollaan siirtymässä voimakkaasti 
yhä keskitetympään hankintatoimintaan synergioiden saavuttamiseksi (4,5). 
Toisaalta alihankkijoiden määrää ei tulla kovin voimakkaasti vähentämään 
(3,1) lähivuosien aikana. Yleensä hankintojen keskittäminen vaikuttaa 
päinvastoin eli alihankkijoiden määrä vähenee. 
 
Useissa suurissa yrityksissä solmitaan jo pitkäaikaisia kumppanuussopi-
muksia (4,3). Tulevaisuudessa pääurakoitsijat ovat valmiita jakamaan yh-
teistyöstä saatuja hyötyjä alihankkijoiden kanssa (4,6). 
 
Aliurakoitsijoiden vastauksissa yritykset ovat valmiita kasvamaan ja otta-
maan siihen kuuluvia riskejä esimerkiksi investointien osalta (3,6) sekä 
ovat valmiita siirtymään kumppanuussopimuksiin (3,7). 
 
Aliurakoitsijoiden huoli ja kokemus kumppanuudesta kiteytyy erään ali-
urakoitsijan vastauslomakkeen kommenteista:  
 

”Isoilta pääurakoitsijoilta toivoisimme ymmärrystä, halvin yhteis-
työkumppani ei ole aina se paras.” 
”Aliurakoitsijoille tilanne on vaikea kun täytyy olla hyvä ja ilmai-
nen”. 
 

Kommentit kuvaavat hyvin infra-alalla vallitsevaa tilannetta, johon vaikut-
taa erittäin kova hintakilpailu. Tarjoukset ovat tiukkoja ja jokainen euro pu-
ristetaan pois. Urakat ovat yleisesti pelkkiä työurakoita, joissa laatu ja ke-
hittäminen ei ole oleellista – vain raha merkitsee. Usein tiukimmille joutuu 
aliurakoitsija.  
 
Perinteisesti pääurakoitsijoiden asenne ei ole ollut pitkiä sopimuksia suosi-
vaa, luottamusta rakentavaa, avointa eikä vuorovaikutteista suhdetoimintaa. 
Alalla on nähtävissä myös yritysten välistä innovatiivista, avointa ja luot-
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tamuksellista suhdetoimintaa, mutta se on henkilöiden välistä ja vuosien 
kuluessa kehittynyttä. 
 
Toisaalta isot valtakunnalliset tilaajat (Tiehallinto, Ratahallintokeskus) ei-
vät ole hankintapolitiikassaan luoneet edellytyksiä innovointiin ja kump-
panuuteen mahdollistavia hankintamenettelyjä.  Osaltaan tähän vaikuttavat 
myös hankintalainsäädäntö ja aktiivinen valittaminen markkinaoikeuteen. 

 
 
 
5 TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 

 
5.1 Tiedon jakaminen 
 

Kumppanuutta edistävistä toimenpiteistä päällimmäiseksi nousee tiedon ja-
kaminen niin pääurakoitsijoiden organisaatioissa kuin aliurakoitsijoiden 
keskuudessa. Isoilla organisaatioilla kumppanuus- ja verkostotaitojen sekä 
kumppanuussopimusten hallinnan tulisi kuulua yrityksien sisäisiin koulu-
tuksiin. INFRA ry (entinen Suomen Maanrakentajien Keskusliitto) voisi 
jakaa tietoa nykyistä aktiivisemmin aliurakoitsijoille. 
 

5.2 Luottamuksen lisääminen 
 
Toiseksi nostan luottamuksen rakentamisen, avoimen vuorovaikutteisen 
suhteen, jossa on vahva yhdessä tekemisen tunne. Hyvän suhteen saavut-
taminen vaatii hyviä ihmissuhde- ja verkostotaitoja. Ne eivät synny hetkes-
sä: luottamus on ansaittava. Vaikka infra-alalla on kova kilpailu, uusilla 
luovilla innovaatioilla ja yhdessä tehden tuleviin haasteisiin pystytään vas-
taamaan.  
 
”Suunnittele ja toteuta”-hankkeiden lisääntyessä hyvä kumppani, aliura-
koitsija voi olla mukana jo tarjousvaiheessa innovoimassa suunnittelua. 
Tämä jo luo yhteenkuuluvuutta ja vastuullista sitoutumista tulevaa tarjousta 
kohtaan. 
 

Euroopan johtavan bisneskoulun IMD:n johtajan Peter Lorangen ja 
Koneen pääjohtajan Matti Alahuhdan kanssa professori Pekka Hi-
manen on analysoinut johtamis- ja työkulttuurin haasteita. Analyy-
sin perusteella he ovat päätyneet siihen, että nykyisessä talouden 
murrosvaiheessa menestyneiden yritysten kulttuuri on kuin pyrami-
di, jonka pohjalla on luottamus./5/ 
 
Luottamuksen romahdusta Himanen taas luonnehtii kalleimmaksi 
tapahtumaksi, mikä yhteisölle voi tapahtua maailmassa, joka pohjaa 
innovatiivisuuteen ja verkostomaiseen toimintaan./5/ 
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5.3 Kumppanin valintakriteerit 

 
Viimeisenä toimenpidesuosituksena esitän kriteereitä joilla Destia (entinen 
Tieliikelaitos) kilpailuttaa kumppanuuksia. Hankintalain mukaisesti kump-
panuudet kilpailutetaan, esimerkiksi rakentamisen palveluista. 
 
Tarjoukset käsitellään kahden kuoren menetelmällä ja sopimus ratkaistaan 
kokonaistaloudellisin perustein, esitettyjen painoarvojen mukaan. Ensin 
avataan tarjousten palveluntuottokykykuori ja arvioidaan tarjoajien palve-
luntuottokyvyt. Seuraavassa vaiheessa avataan edellisen vaiheen hyväksy-
tysti läpäisseiden hintakuoret. Palveluntuottokyvyn pisteytyksen ja hinta-
tarjouksen avulla tarjoukselle lasketaan kokonaistaloudellisuutta kuvaava 
vertailuluku. Alhaisimman vertailuluvun saanut tarjous on kokonaistalou-
dellisesti edullisin. Arvioinnit tekee tarjoukseen kirjattujen selvitysten poh-
jalta 3 - 5 hengen asiantuntijaryhmä.  
 
Tarjoava yritys antaa kuvauksen palveluntuottokyvystään. Sen tarkoitukse-
na on varmistaa tarjoajan riittävät laadulliset ja toiminnalliset edellytykset 
kumppanuuden syntymiselle ja toimivuudelle. Kumppanilta odotetaan luo-
tettavuutta, monipuolista osaamista, kyvykkyyttä, yhteistyökykyä sekä ak-
tiivista ja innovatiivista kehitystoimintaa.  
 
Kuvauksessa esitetään seuraavia asioita: 
 
Talous 
Yritys toimittaa rating-tulokset kolmelta viimeiseltä vuodelta (Suomen 
Asiakastieto Oy:n tai vastaavan asiantuntijan tekemänä). Alle 3 vuotta toi-
mineet yritykset antavat selvityksen toimintansa ajalta. Yrityksen taloudel-
linen tilanne arvioidaan sen rating-luokituksen mukaan, kouluarvostelua 
mukaillen skaalalla 1 - 10. 
 
Resurssit ja toimintavarmuus 

• Tehtävään asetettava avainhenkilöstö, referenssit ja kokemus vas-
taavista töistä. 

• Tehtävään asetettava kalusto ja yrityksen kalustohankintasuunni-
telmat. 

• Tarjouksen toteuttamisen kannalta keskeiset toimijakumppanit ja 
alihankkijat. 

• Turvallisuuskoulutus: esim. työ-, tie-, rata-, katuturvallisuus, tuli-
työ. 

 
Palvelutuotannon laajuus ja kehitystoiminta 

• Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista. 
• Lähivuosien kehityssuunnitelmat. 

 
Yrityksen innovaatiokyky   
Yrityksen innovaatio- ja yhteistyökyky pisteytetään tarjoajan palveluntuot-
tokykyarvion yhtenä osatekijänä. Jotta selvitys yrityksen innovaatio- ja yh-
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teistyökyvystä olisi objektiivinen, sen tulee pohjautua luotettavaan, laaja-
pohjaiseen, ulkoisilta asiakkailta hankittuun tietoon. Selvityksestä tulee il-
metä ulkoiseen arviointiin osallistuneiden asiakasorganisaatioiden ja vas-
taajien lukumäärä, mittausajankohta ja kriteerit, jotka osoittavat, että tiedot 
ovat luotettavia ja että ne täyttävät edellä asetetut muut vaatimukset. 
  
Destia suosittelee innovaatio- ja yhteistyökyvyn osoittamiseksi sitä varten 
kehitettyä mallia, joka yhtenä tuloksena antaa organisaatiolle todistuksen 
tarjoajan innovaatio- ja yhteistyökyvystä. Malli on tieteellisesti todistettu ja 
se nojaa mittavaan Benchmark-tietokantaan ja sen mittausta ja todistuksen 
tuottoprosessia valvoo tarjouskilpailusta riippumaton taho. Malli on esitelty 
tarkemmin internetosoitteessa (www.innovaatiomittaus.fi). 
 
Innovaatiokyky arvioidaan asteikolla 0–10. Tarjoajien paras mittaustulos 
saa arvosanan 10. Muut suhteutetaan tähän kehitetyn kuvaajan avulla. 
 
Edellä esitetyistä kohdista saatuja pisteitä voidaan painottaa innovaatioky-
vyn suuntaan antamalla sille painoarvoksi esimerkiksi 40.  
 
 
Syntyneen kumppanuussuhteen kehittymistä arvioidaan käymällä läpi alla 
olevat kysymykset. Kysymyskohtaisesti toimintaa arvioidaan asteikolla    
1-5, jossa 1 = erittäin heikko ja 5 = erittäin hyvä. Vastausten perusteella oh-
jausryhmä tekee päätelmänsä siitä, hyötyvätkö sopijapuolet kumppanuu-
desta tasapuolisesti ja miten kumppanuus ja sen hyödyt ovat kehittyneet. 
Tämän jälkeen se tekee tarvittavat korjaukset. Arviointiryhmään tulee oh-
jausryhmä ja sopimuksen toteuttamiseen liittyviä henkilöitä niin, että mo-
lempia osapuolia edustaa yhtä monta henkilöä. 

 
Kysymysluettelo: 
 

 Hyötyvätkö sopijapuolet kumppanuudesta tasapuolisesti? 
 Tuottaako yhteistyösuhde asiakkaille selkeää lisäarvoa? 
 Ymmärtävätkö asiakkaamme kumppanuuden tuoman lisäarvon? 
 Täydentävätkö kumppanien vahvuudet toisiaan? 
 Onko riskit ja tulokset jaettu oikein sopijapuolten kesken? 
 Tuoko kumppanuus erityistä yhteistä kilpailuetua? 
 Ovatko kumppaneiden yhteiset tavoitteet selkeät? 
 Haemmeko yhdessä uusia markkinamahdollisuuksia? 
 Onko kumppanuuden tarkoitus täysin kirkas kaikille? 
 Onko sopijapuolten tehtävät määritelty ja selkeät? 
 Ratkotaanko esiin nousevat asiat ja ongelmat riittävän nopeasti? 
 Luommeko yhteisiä mitattavia tavoitteita liiketoiminalle? 
 Onko sopijapuolten välillä kaikilla tasoilla vankka luottamus? 
 Onko sopijapuolten välillä kaikilla tasoilla avoimet ja toimivat vies-

tintäyhteydet? 
 Pystyvätkö osallistuvien yritysten johtajat edistämään yhteisiä ta-

voitteita? 
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6 YHTEENVETO 
 
 
Yhteenvetona voidaan tarkastella kumppanuutta edistäviä ja estäviä tekijöi-
tä. Pääurakoitsijoiden kysymykset lähetettiin kymmenelle Suomen suu-
rimmalle infra-alan yritykselle, joista kahdeksan vastasi. Pääurakoitsijoiden 
vastauksista voidaan päätellä, että isojen yrityksien johdoilla on riittävästi 
tietoa, osaamista ja näkemyksiä kumppanuussopimusten tuomista mahdol-
lisuuksista. Sen sijaan pääurakoitsijoiden operatiivisella työnjohdolla sitä ei 
vielä ole, eikä liiemmin aliurakoitsijoilla. 
 
Kumppanuussopimusten hallinta ei ole yleisesti hallinnassa, mikä on yksi 
kehitystä jarruttava tekijä. 
 
Pääurakoitsijoilla on vahvasti kumppanuutta edistäviä toimenpiteitä: 
 
- Tulevaisuudessa aiotaan sisällyttää aliurakoitsijoiden kanssa tehtä-

viin sopimuksiin myös kehittämisen elementtejä sekä yhteisiä ta-
voitteita. 

- Tulevaisuudessa ollaan valmiita jakamaan yhteistyöstä saatuja hyö-
tyjä alihankkijoiden kanssa. 

- Ollaan siirtymässä yhä keskitetympään hankintatoimintaan synergi-
oiden saavuttamiseksi. 

- Yrityksien strategiat pitävät sisällään kumppanuuksiin liittyviä lin-
jauksia alihankkijoiden kanssa. 

- Tullaan panostamaan organisaatioiden kumppanuus- ja hankinta-
osaamiseen sekä verkostotaitoihin. 

 
Kaikilla pääurakoitsijoilla on jonkinlaisia kumppanuusverkoston kehittä-
mistavoitteita. Puolella yrityksistä ne on myös sidottu vahvasti tulospalk-
kiojärjestelmään. 
 
Aliurakoitsijoiden vastauksista nousee vahvasti esiin tiedon ja osaamisen 
puute. Aliurakoitsijoista 56 % aikoo panostaa kumppanuus- ja tarjoutu-
misosaamiseen sekä verkostotaitoihin melko voimakkaasti, kun taas 37 % 
ei tee sitä juuri lainkaan.  
 
Aliurakoitsijoista yli puolet on valmiita kasvamaan sekä ottamaan siihen 
kuuluvia riskejä ja valmiita siirtymään kumppanuussopimuksiin.  
 
Aika näyttää miten perinteiset organisaatiomallit omaksuvat kump-
panuusajattelun vaatimien muutosten haasteissa ja miten opitaan juurrutta-
maan kumppanuustyöskentely koko henkilöstöön. Luovalla, innovatiivisel-
la ajattelulla tästäkin varmasti selvitään. Toivottavasti tämä työ edesauttaa 
alan suotuisaa kehitystä. 
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KYSELYTUTKIMUS KUMPPANUUDESTA 
 
 
 Hyvä rakennusalan ammattilainen 
  
  Kumppanuussopimuksilla saavutetaan lisääntyvää kilpailukykyä,  

laatua, kustannussäästöä, osaamista ja innovaatiota. Näin on todettu jo mo-
nella alalla. Infra-alalla asia on vasta lähtökuopissa. 
 
Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälaisessa vaiheessa 
infra-alan kehitys on tällä hetkellä kumppanuussopimussuhteiden osalta.  
Kyselytutkimus tehdään osana tutkintotyötä, jonka tarkoitus on edistää in-
fra-alan kehitystä, ja antaa Benchmarking tietoa ja toimenpidesuosituksia 
siitä miten intensiivisesti alan yrityksiä johdetaan strategisesti ja operatiivi-
sesti kohti kumppanuuksia.  
 
Toivomme, että vastaat tähän kyselyyn. Tuloksista yrityksenne saa mielen-
kiintoista Benchmarking –tietoa, mitenkä eri yritykset painottavat suhtau-

mistaan kumppanuuteen. tu   
Kysely kohdistetaan infra-alan yritysten pääurakoitsijoille ja alihankkijoille. 
Pääurakoitsijoista valitaan kymmenen suurinta ja alihankkijoita valitaan 
otantana noin kaksikymmentä. Pääurakoitsijoiden ja alihankkijoiden kysy-
mysten sisältö on erilainen. Kysely tehdään niin, että yrityksiä ei voida tun-
nistaa vastauksista. Kyselyn saaneille yrityksille lähetetään kyselyn tulok-
set. 
 
Toivomme, että voisit palauttaa lomakkeen meille 7.4.2006 mennessä mu-
kana tulleella vastauskuorella. 
 
Tutkimusta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä yliopettaja Reijo 
Rasmukseen puh. 020 714 7406 sähköposti reijo.rasmus@tamk.fi tai Esa 
Kreutzeriin puh. 0400 336 371, sähköposti esa.kreutzer@ce.tamk.fi   
 
 
 
 
 

Ystävällisin terveisin 

 
Esa Kreutzer 
TAMK:n aikuiskoulutus 
Yhdyskuntatekniikka 
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KYSELYTUTKIMUS KUMPPANUUDESTA,  
TULOKSET 

 
 
 
 Kiitos vastauksistanne 
  

Ohessa seuraa kyselyn tulokset. Kysely kohdistettiin infra-alan yritysten 
pääurakoitsijoille ja alihankkijoille. Pääurakoitsijoista valittiin kymmenen 
suurinta, joista vastasi kahdeksan. Alihankkijoita valittiin otantana kaksi-
kymmentä,  joista vastasi 16. Pääurakoitsijoiden ja alihankkijoiden kysy-
mysten sisältö oli erilainen.  
 
Tuloksista yrityksenne saa mielenkiintoista Benchmarking –tietoa, mitenkä 
eri yritykset painottavat suhtautumistaan kumppanuuteen. 
 
Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälaisessa vaiheessa 
infra-alan kehitys on tällä hetkellä kumppanuussopimussuhteiden osalta.  
Kyselytutkimus tehdään osana tutkintotyötä, jonka tarkoitus on edistää in-
fra-alan kehitystä, ja antaa Benchmarking tietoa ja toimenpidesuosituksia 
siitä miten intensiivisesti alan yrityksiä johdetaan strategisesti ja operatiivi-
sesti kohti kumppanuuksia.  
 
Tutkimusta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä yliopettaja Reijo 
Rasmukseen puh. 020 714 7406 sähköposti reijo.rasmus@tamk.fi tai Esa 
Kreutzeriin puh. 0400 336 371, sähköposti esa.kreutzer@ce.tamk.fi   
 
 
 
 
 

Ystävällisin terveisin 

 
Esa Kreutzer 
TAMK:n aikuiskoulutus 
Yhdyskuntatekniikka 
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Kysymyksiin vastataan ympyröimällä numero asteikolla 1 – 6, jossa  
1 on ”ei lainkaan” ja 6 on ”voimakkaasti”. 
 
PÄÄURAKOITSIJALLE OSOITETUT KYSYMYKSET 
 
1. Strategiamme pitää sisällään kumppanuuksiin liittyviä linjauksia                          

alihankkijoidemme kanssa.                                    1    2    3    4    5    6 
2. Olemme asettaneet vuositavoitteita kumppanuusverkoston                                           

kehittämiseen liittyen.                          1    2    3    4    5    6 

3. Olemme sitoneet tavoitteet tulospalkkausjärjestelmäämme.            1    2    3    4    5    6 

4. Näemme, että yrityksemme johdolla on riittävästi tietoa,                                                   
näkemyksiä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista                     1    2    3    4    5    6 
- kumppanuussopimusten hallinnasta                1    2    3    4    5    6   

5. Näemme, että yrityksemme operatiivisella työnjohdolla on                                                 
riittävästi tietoa, näkemyksiä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista                1    2    3    4    5    6 
- kumppanuussopimusten hallinnasta                                                  1    2    3    4    5    6   

6. Näemme, että alihankkijoillamme on riittävästi tietoa,                                                          
näkemyksiä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista                1    2    3    4    5    6 
- kumppanuussopimusten hallinnasta                  1    2    3    4    5    6 

7. Olemme laajentamassa alihankkijoiden kanssa tehtävien                                                        
sopimuksien sisältöä.                    1    2    3    4    5    6 

8. Olemme pidentämässä sopimussuhteita alihankkijoiden kanssa.               1    2    3    4    5    6   

9. Olemme siirtymässä yhä keskitetympään hankintatoimintaan                                          
synergioiden saavuttamiseksi.                                                             1    2    3    4    5    6   

10. Alihankkijoidemme määrä tulee vähenemään voimakkaasti                                                  
lähivuosien aikana.                                                                       1    2    3    4    5    6   

11. Yrityksessämme solmitaan pitkäaikaisia  kumppanuussopimuksia           1    2    3    4    5    6 

12. Tulemme panostamaan organisaatiomme kumppanuus- ja                                  
hankintaosaamiseen sekä verkostotaitoihin.                         1    2    3    4    5    6   

13. Tulevaisuudessa olemme valmiita jakamaan yhteistyöstä                                                        
saatuja hyötyjä alihankkijoidemme kanssa.              1    2    3    4    5    6 

14. Sisällytämme tulevaisuudessa alihankkijoiden kanssa tehtäviin                                      
sopimuksiin myös kehittämisen elementtejä sekä yhteisiä tavoitteita.       1    2    3    4    5    6 

15. Yrityksessämme tullaan solmimaan pitkäaikaisia                                                 
kumppanuussopimuksia.                   1    2    3    4    5    6 
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Kysymyksiin vastataan ympyröimällä numero asteikolla 1 – 6, jossa  
1 on ”ei lainkaan” ja 6 on ”voimakkaasti”. 
 
 
ALIHANKKIJALLE OSOITETUT KYSYMYKSET. 
 

1. Näemme, että ns. pääurakoitsijoilla on riittävästi tietoa,                              
näkemyksiä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista  1    2    3    4    5    6 
- kumppanuussopimusten hallinnasta        1    2    3    4    5    6 

2. Näemme, että yrityksellämme on riittävästi tietoa,                                    
näkemyksiä ja osaamista 
- kumppanuussopimusten tuomista mahdollisuuksista   1    2    3    4    5    6 
- kumppanuussopimusten hallinnasta                                    1    2    3    4    5    6 

3. Yrityksemme panostaa tulevaisuudessa kumppanuus- ja                        
tarjoutumisosaamiseen sekä verkostotaitoihin.                         1    2    3    4    5   6   

4. Yrityksemme on valmis kasvamaan ja ottamaan siihen                                  
kuuluvia riskejä esim. investointien osalta                                1    2    3    4    5    6   

5. Yrityksemme on valmis siirtymään kumppanuussopimuksiin.  1    2    3    4    5    6 
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