
5. Yhteistyö

5.1 Mitä on yhteistyö kumppaneiden kesken? 

Yksinkertaistetusti kumppanuusyhteistyö tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampi osapuoli tekee 

yhteistyötä saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Määritelmä pitää sisällään kolme tärkeää 

tekijää: 

• Ensiksi, kumppanuudet ovat harkittuja, koska ne on perustettu tiettyä 
tarkoitusta varten.

• Toiseksi, kumppanuuksilla yhdistetään monen organisaation voimavarat 
yhteen.

• Kolmanneksi, voimavarojen ja tiedon jakaminen on välttämätöntä 
haluttujen tuloksien saavuttamiseksi.

Miksi kumppanuuksia muodostetaan? 

Yhteistyötä tehdään usein siksi, että halutaan saavuttaa tavoite, joka olisi liian vaikea tai jopa 

mahdoton saavuttaa, jos organisaatiot työskentelisivät sen eteen itsenäisesti omina yksiköinään. 

Yhteistyö perustuu ajatukseen, että yksin työskentely ei ole riittävä tai tehokas tapa saavuttaa 

haluttuja tavoitteita. 

Mitä hyötyjä kumppanuuksista on? 

Onnistuneella yhteistyöllä on paljon hyötyjä 

organisaatiolle ja yhdessä työskenteleville 

henkilöille. Näitä ovat esimerkiksi 

mahdollisuudet oppia uutta kumppaneilta ja 

jakaa tietoa sekä uusia näkökulmia. 

Yhteistyössä toimiminen organisaatioiden 

kesken luo myös lisäarvoa, sillä se mahdollistaa 

palveluiden ja tuotteiden kehittämisen ja 

parantaa mahdollisuuksia rahoituksen 

saamiseen. 

Voimavarojen (ihmisten, tiedon, rahoituksen) yhdistäminen on yhteistyön tärkein vahvuus. 

Uusien näkökulmien jakaminen voi jalostua uusiksi ideoiksi ja lähestymistavoiksi, joita ei muuten 

olisi syntynyt. Tässä luvussa kerrotaan sekä yhteistyön hyödyistä että haasteista organisaatioiden 

ja yksilöiden kannalta sekä annetaan muutamia esimerkkejä yhteistyöstä maaseudulla. 
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Esimerkki: Just Enterprise, Skotlanti 

Just Enterprise on yritysten liiketoimintaa tukeva ja neuvoja antava palvelu 

yhteiskunnallisille yrityksille ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yrityksille Skotlannin 

maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. 

Toiminnan tavoite 

Yhteistyö tähtää Skotlannin maaseudun yhteiskunnallisten yritysten, joilla 

on rajatut mahdollisuudet käyttää alueiden keskustoissa sijaitsevia 

palveluita, liiketoiminnan tukemiseen ja neuvomiseen. Liiketoimintaa 

tukevissa palveluissa tunnistetaan maaseudun organisaatioiden 

ainutkertaisia haasteita, tarpeita ja mahdollisuuksia. 

Yhteistyökumppanit 

Rahoituskumppanina on Skotlannin hallitus, joka tarjoaa taloudellista tukea yhteistyön 

mahdollistamiseksi. Hallitus toimii Skotlannin pääkaupungissa, Edinburghissa, ja tästä syystä 

sen on mahdoton tukea vahvasti maan etäisimpiä ja maaseutumaisimpia alueita. Jotta Just 

Enterprise voi toimia näillä alueilla yhteiskunnallisten yritysten tukena, on yhteistyössä 

mukana ympäri Skotlantia sijaitsevat alueelliset kumppanit. 

Miten yhteistyö sujuu? 

Kaupungin ja maaseudun välisen yhteistyön kautta hyödytään paikallisista kumppaneista, 

joilla on hyvä käsitys yritysten menestykseen vaikuttavista paikallisista olosuhteista. 

Paikalliset kumppanit tunnetaan alueella tukiorganisaatioina. 

Yhteistyö hyödyttää kaikkia kumppaneita hallituksen turvatessa 

vakaan taloudellisen rahoituksen ja paikallisen toimijoiden 

mahdollistaessa alueellisen tiedon saatavuuden. 

Yhteenveto 

Just Enterprisen kumppanuusverkosto on hyvä esimerkki, miten yhteistyössä jaetut resurssit 

(talous, paikallinen tieto ja maantieteellinen läheisyys) vaikuttavat tavalla, joka ei olisi 

saavutettavissa, jos toimijat toimisivat yksin omalla toimialallaan. 
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Esimerkki: Eesti Maaturism 

Eesti Maaturism on esimerkki kumppanuudesta, jolla on pyritty suuremmille markkinoille ja 

nostamaan koko alueen tunnettuutta. Siinä useat pienet maatilamajoitusta, luonto-, 

ympäristö-, kulttuuri-, tapahtuma-, harrastus- ja matkailupalveluita tarjoavat yritykset 

tekevät yhteistyötä. Kumppanuusyhteistyötä aloitettiin jäsenorganisaationa vuonna 2000 ja 

nyt siinä on noin 300 jäsentä. 

Kumppanuus tuo lisää näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, joka on erityisen tärkeää 

pienille maaseudun matkailupalveluita tarjoaville yrityksille. Organisaatio on myös väylä 

vaikuttaa yksittäisiä yrityksiä voimakkaammin valtion, alueen ja paikallisiin toimijoihin. 

Kumppanuuden kautta yrityksillä on enemmän suorituskykyä ja sosiaalista pääomaa 

luottamuksen, verkostojen, yhteisten sääntöjen ja eettisten toimintatapojen kautta 

ymmärtää, tukea ja tutustua toisiinsa. 

• Linkistä löytyy lisätietoja Eesti Maaturism-kumppanuudesta englanniksi: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/w26_rural-north_ee-rural-tourism_mengel.pdf 

Esimerkki: The Innovative Village - Kekseliäät kylät 

The Innovative Village – Kekseliäät kylät oli yhteistyöhanke yhdessä suomalaisten, 

virolaisten ja pohjois-irlantilaisten tahojen kesken. Hankkeen tavoitteena oli vertailla kylien 

kehittämistä ja yhteiskunnallisia yrityksiä kolmessa eri maassa, ja etsiä uusia näkökulmia ja 

kokemuksia jaettuihin haasteisiin. 

Yhteistyö tuki paikallisia yhteisöjä kokeilemaan ja arvioimaan tapoja kehittää paikallisesti 

tuotettuja palveluita maaseudulla sekä etsimään uusia ratkaisuja palveluiden järjestämiseksi 

maaseutuyhteisöissä. 

Hanke vahvisti innovaatiotaitoja, aktiivista kansalaisuutta ja kansallisia ja kansainvälisiä 

verkostoja. Hankkeessa käytettiin opintomatkoja ja digitaalista verkostoitumista ideoiden, 

saavutusten ja kokemusten jakamiseen. 

Projekti loppui vuonna 2014 ja kumppanit ovat kirjoittaneet kirjan kaikilla kolmella kielellä: 

englanniksi, suomeksi ja viroksi. Kirja löytyy alla olevasta linkistä: 

https://issuu.com/innovative-village/docs/innovativevillage_book108p 
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5.2 Kumppanuuksien merkitys maaseudulla 

Sekä kaupunkien että maaseutujen yhteisöt kohtaavat meitä kaikkia yhdistäviä haasteita, jotka 

liittyvät talouteen, ympäristöön, terveyteen, työllisyyteen ja asumiseen. Maaseudun yhteisöt 

kohtaavat näiden lisäksi alueelle tyypillisiä hankaluuksia, jotka johtuvat usein etäisestä 

sijainnista, joka johtaa peruspalveluiden tarjonnan ongelmiin ja korkeisiin kustannuksiin. 

Lisähaasteet johtuvat isolta osin etäisyydestä ja pitkistä välimatkoista keskuksiin, 

mikä vaikuttaa markkinoihin ja lisää palveluiden tuotantokustannuksia. 

Haasteena on myös tarvittavien kykyjen, taitojen ja asiantuntemuksen puute 

palveluiden tuottamisessa, jolloin ne tarvitsee hankkia alueen ulkopuolelta. 

Maaseudun väestökehitys osoittaa, että maaseutu vanhenee ja nuoret muuttavat 

kaupunkeihin opiskelu- ja työmahdollisuuksien perässä. Tämä kasvattaa julkisten 

palveluiden painetta vastata ikääntyvän väestön tarpeisiin ilman riittävää nuorta 

työvoimaa. 

Yhdistelmä etäistä sijaintia, markkinahäiriötä ja maaseudun väestönkehitystä vaikuttaa 

maaseudun palveluihin niin, että ne ovat malliltaan, soveltamiseltaan ja hinnaltaan erilaisia 

verrattuna kaupunkien palveluihin. 

Yhteistyö voi olla maaseudulla hyvä tapa tuottaa tuotteita ja palveluita, sillä silloin 

tunnistetaan alueelle tärkeitä piirteitä, kuten yhteisön yhteenkuuluvuus, paikallisuus 

organisaatioissa sekä pien- ja mikroyritysten suuri määrä. 

Kumppanuus vastaa haasteisiin 

Kumppanuuden kautta pien- ja mikroyritysten ja organisaatioiden voivat tuottaa palveluita, joita 

ne eivät voisi tuottaa itsenäisesti, ja mahdollistavat osallistumisen suurempiin julkisiin 

kilpailutuksiin ja niissä sopimuksen saamiseen. 

Eri yritysten yhteinen, yhteisölähtöinen liiketoimintamalli haastaa yritysmäisempää mallia 

palveluiden tuotantoon, jossa julkiset hankinnat usein kohdistuvat suurille, ulkomaisille 

yhtiöille, jotka voivat tuottaa kaikki tarvittavat palvelut ja usein halvempaan 

hintaan. 

Vaikka pienten, paikallisten yritysten välinen yhteistyö voi nostaa palveluiden 

hintaa, sosio-ekonominen arvo, joka alueen asukkaille ja aluetalouteen saadaan, 

on usein suurempi kuin kalliimpi hinta. 

Kumppanuus palveluiden tuottamisessa 

Kumppanuus parantaa pienten organisaatioiden mahdollisuuksia voittaa tarjouskilpailuja 

palveluiden tuotannossa, sillä niillä on mahdollisuus luoda turvaa ja luotettavuutta 

hankkijalle/ostajalle. Yhteistyö mahdollistaa voimavarojen yhdistämisen, jolloin toimintaa 
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voidaan laajentaa ja toimintaan liittyviä kustannuksia jakaa kulujen vähentämiseksi. Lisäksi 

osaamisen ja tiedon jakaminen voi luoda valtavaa lisäarvoa yhteistyölle. 

Yhteistyö on tavallista monella eri toimialalla, kuten terveydenhuollossa, jossa 

toimintatapa voi taata kokonaisvaltaisemmat palvelut terveydenhuollon 

asiakkaille. Yhteistyö eri palveluntuottajien välillä voi tehdä palveluista 

kokonaisvaltaisempia ja paremmin yksilön tarpeisiin vastaavia, jolloin palvelu ei 

kohdistu vain palveluntuottajan osaamaan terveydenhuollon osa-alueeseen. 

Esimerkki: ReStyle Argyll, Skotlanti 

ReStyle Argyll-yhteistyö syrjäisellä maaseutualueella Argyllissa ja Butessa Länsi-

Skotlannissa. 

Yhteistyön tavoite 

Yhteistyössä Argyllin ja Buten alueella toimii Reuse ja Repair Hub (uudelleenkäyttö ja 

korjauskeskus), jossa käytettyjä tuotteita korjataan ja myydään alueen yhteisöissä. Hanke 

pyrkii ympäristöhyötyihin vähentämällä jätettä ja kannustamalla kierrätykseen. Hanke myös 

tuottaa sosiaalisia hyötyjä tarjoamalla työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksia henkilöille, 

joiden on haastava työllistyä perinteisille työmarkkinoille. 

Yhteistyökumppanit 

Hankkeessa on kumppaneina neljä yhteiskunnallista yritystä Obanista, Islaysta, Butesta ja 

Kintyrestä, Argyllin ja Buten alueelta Skotlannista. Alue koostuu etäisistä ja 

maantieteellisesti eristyksissä olevista niemistä, saarista ja vaikeapääsyisistä kylistä ja 

kaupungeista. 

Alueen yhteiskunnallisilla yrityksillä onkin haasteena markkinoille pääsy, toiminnan kulut ja 

osaavan työvoiman saaminen. Kaikki organisaatiot tekevät työtä uudelleenkäytön parissa, 

mutta havaitsivat, että yhteistyössä ne voivat nostaa sosiaalista, ympäristöllistä ja 

taloudellista arvoaan. 

Miten yhteistyö sujuu? 

Yhteistyön haasteet ja rajoitukset ovat liiketoiminta-alueella, joka on laajalle levittäytynyt 

etäisten niemimaiden ja saarien verkosto. 

Yhteistyö neljän uudelleenkäyttöön keskittyvän organisaation välillä on tehnyt mahdolliseksi 

laajentaa ja kasvattaa liiketoimintaa ja näin ollen tuottaa myös enemmän 

ympäristövaikutuksia alueella. Valmius kustannuksien jakamiseen sekä voimavarojen ja 

osaamisen yhdistämiseen on lisännyt yritysten liiketoimintaa ja parantanut paikallisten 

asukkaiden mahdollisuuksia hankkia kunnostettuja huonekaluja. 

Esimerkkinä tästä on, että suuria huonekaluja, joita ei välttämättä ole saatavilla alueella, 

voidaan hankkia toiselta Reuse Hub-kumppanilta. Tämä hyödyttää paikallisia asukkaita, jotka 

saavat edullisia, kunnostettuja huonekaluja ja muita tavaroita. Tätä kautta syntyy myös 

ympäristövaikutuksia, sillä tavarat eivät päädy kaatopaikoille, vaan ne saavat uuden elämän. 
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5.3 Yhteistyön hyödyt 

Yhteistyö luo monia mahdollisuuksia, joista esimerkkinä voidaan mainita yhteisesti jaetut, 

ainutkertaiset resurssit. Resursseja voivat olla mahdollisuus käyttää tietoa (kuten teknistä 

osaamista), ihmisten kokemuksia ja kykyjä, mahdollisuus olla osa laajoja ihmisten ja 

organisaatioiden välisiä verkostoja, taloudellinen tuki, tunnettuus ja uskottavuus sekä 

paikallinen tieto ja näkemykset. 

Resurssit, joita kukin kumppani voi tarjota, vaihtelevat. Esimerkiksi suuri organisaatio tai 

kunnanvaltuusto voi todennäköisimmin tarjota kumppanuudessa rahoitusta tai teknistä 

osaamista, kun taas yhteisön jäsenistä muodostunut ryhmä tarjoaa todennäköisimmin paikallista 

tietoa. Ruohonjuuritason ihmisten ja organisaatioiden mukanaolo on tärkeää, jotta voidaan 

varmistaa yhteistyön vastaavan todellisiin tarpeisiin, ettei tuoteta palveluita, joita ei 

todellisuudessa tarvita. 

Yhteistyöstä saatavat hyödyt voivat olla: 

Kyky olla mukautuva ja Mahdollisuus saada uusia näkökulmia, tietoa ja 

avoin uudelle osaamista yhteistyössä, jotta palveluiden tuotanto 

vastaa tämänhetkisiä tarpeita. Voimavarojen 

yhdistäminen toisten kanssa lisää kaikkien kykyä 

innovoida ja mukauttaa yrityksen toimintaa. 

Osaaminen Yhteistyö vähentää mahdollisia virheitä ja lisää 

asiantuntijaosaamista ja ymmärrystä 

liiketoiminnassa. 

Ihmiset Yhteistyön kautta saadut yhteiset voimavarat 

esimerkiksi teknisessä osaamisessa, kokemuksissa, 

taidoissa, työvoimassa ja verkostoissa. 

Lisäarvo Yhteistyössä saavutetaan enemmän kuin 

organisaatioiden erikseen tekemän työn summa 

olisi. 

Yhteistoiminta Kilpailuhenki vaihtuu yhteistoimintahengeksi. 

Verkostojen ja Ammatilliset verkostot ja suhteet kehittyvät 

suhteiden kehittyminen yhteistyön kautta. 

Erityisesti maaseutumaisilla alueilla, joissa Mittakaavaedut 
yksittäisillä organisaatioilla ei ole voimavaroja 
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laajan mittakaavan tuotantoon, yhteistyö tarjoaa 

keinoja laajentaa palvelutuotantoa ja syvempää 

vaikuttavuutta toiminnalle. 

Voimavarojen tehokas Voimavarojen yhdistäminen ja jakaminen 

käyttö kohentavat kaikkien osaamista, ymmärrystä ja 

kykyä saavuttaa tavoitteita. 

Tiedon ja ideoiden Johtaa parempaan päätöksentekoon ja 

jakaminen yhteistyökumppaneiden osaamisen ja taitojen 

kehittymiseen. 

Kokonaisvaltainen Yhteistyössä voidaan tarjota kokonaisvaltaisempi 

lähestymistapa lähestymistapa palvelutuotantoon verrattuna 

yksittäisten palveluntuottajien omaa osaamista 

tarjoaviin erillisiin palveluihin. 

Ihmisten voimavarojen Yhteistyökumppaneiden osaamisen ja taitojen 

kehittyminen lisääntyminen. 

Innovaatiot Uusien ja yllättävien ideoiden ja 

lähestymistapojen kehittäminen vanhoihin 

ongelmiin ja monitahoisiin haasteisiin. Uusille 

näkökulmille altistuminen ja mahdollisuus 

pallotella ideoita toisten kanssa voi panna alulle 

ja tuottaa uusia ideoita. 

Tunnettuus ja Organisaatio voi saada ansaitusti lisää 

luotettavuus tunnettuutta ja luotettavuutta yhteistyön kautta. 

Lisäksi yhteistyö hyvin tunnetun organisaation 

kanssa voi lisätä myös oman organisaation 

tunnettuutta ja mainetta ja lisää mahdollisuutta 

saada uusia kontakteja ja laajentaa verkostoja. 
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5.4 Yhteistyön haasteet 

Yhteistyössä erilaiset organisaatiot työskentelevät yhdessä, mikä väistämättä lisää tilanteiden 

monimutkaisuutta ja voi samalla luoda esteitä tehokkaalle työlle. Haasteita voi nousta esiin, jos 

eri organisaatioilla on erilaiset tavoitteet, arvot tai toimintakulttuuri, jotka kaikki vaikuttavat 

organisaatioiden johtamiseen ja hallinnointiin sekä työskentelytapoihin. 

On tärkeä yrittää ymmärtää yhteistyökumppaneiden syitä toimia, jotta voi tunnistaa sekä 

mahdollisia haasteita että parhaita toimintatapoja kohdata niitä. 

• Lue lisää sidosryhmien motivaatioiden ymmärtämisestä Moduuli 1, luku 6: 

Sidosryhmien osallistaminen. 

Yhteistyötä tekevien organisaatioiden olisi tärkeää linjata ja jakaa arvojaan ja tavoitteitaan, 

jotta organisaatioiden eroavaisuuksia ja mahdollisia ristiriitoja voitaisiin vähentää sekä poistaa 

menestymisen esteitä. 

Seuraavaksi kuvataan yhteistyön kahdeksan haastetta ja riskiä ja annetaan neuvoja, miten 

vähentää niistä syntyviä riskejä. 

1. Erilaiset johtamistyylit: Useat yhteiskunnalliset yritykset toimivat jaetun vastuun ja 

yhteisjohtajuuden periaattein. Muut organisaatiot, kuten paikallishallinto tai rahoittavat 

tahot, pitävät usein parempana perinteisempää ylhäältä-alas johtamista, jossa suositaan 

muodollisempaa organisaatiokulttuuria. Yhteistyössä erilaiset organisaatiokulttuurit 

voivat olla ristiriitojen syy, mutta niistä voi myös olla etua, jos ne hyödyttävät 

yhteistyötä. 

Suositus: On tärkeä käyttää aikaa ja energiaa yhteistyöhön sopivan johtamistavan 

löytämiseen, vaikka organisaatioiden tavat olisivatkin erilaiset. Tasapainon löytäminen ei 

välttämättä ole helppoa, mutta siitä on hyötyä yhteistyön onnistumisen kannalta. Ymmärrys 

eri osapuolten toiminnasta auttaa välttämään ristiriitoja ja pyrkimään onnistuneeseen 

yhteistyöhön. 

2. Erilaiset arvot ja tavoitteet: Osa niistä voi olla julkilausuttuja ja osa vähemmän esillä 

tai jopa piilossa. On erittäin tärkeää, että organisaatioiden arvot ja tavoitteet sovitetaan 

toisiinsa, jotta voidaan vähentää riskiä ristiriidoista, joihin organisaatioiden 

eroavaisuudet voivat johtaa. 
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Yhteistyön väli- ja lopputavoitteet täytyy sopia yhdessä, jotta yhteistyö toimii hyvin 

kaikkien kannalta. Sidosryhmän tai yhteistyökumppanin toiminnan syiden ymmärtäminen 

on välttämätöntä menestyksekkäälle yhteistyölle. 

Suositukset: Organisaation arvot tulisi tuoda selkeästi esille toivotuille kumppaneille, jotta 

voidaan ymmärtää eri organisaatioiden arvojen eroja ja samankaltaisuuksia. 

Kun yhteistyötä viritellään, olisi tärkeä kiinnittää huomiota ja keskustellen määritellä, mitkä 

voisivat olla organisaatioiden yhteiset tavoitteet ja päämäärät. Tämä auttaa päättämään, 

onko yhteistyökumppani organisaatiolle sopiva ja onnistuuko yhteistyö hyvin kumppaneiden 

välillä. 

Yhteistyön aloittamisesta englanniksi: Creating a Shared Vision. 

3. Erilainen rahoitus: Eri toimijoilla on erilaiset tulovirrat ja tästä syystä erilaiset 

tavoitteet ja tulokset mitä tulee rahoittajiin, sijoittajiin ja asiakkaisiin. Tämä 

todennäköisesti tarkoittaa sitä, että yhteistyössä täytyy mukautua kumppaneiden 

rahoitustarpeisiin. 

Suositus: Muiden kumppanien vaatimuksia kohtaan kannattaa olla avoin, harkitsevainen ja 

joustava. Pienille toimijoille tasaisen tulovirran saaminen on tärkeä neuvotteluiden tavoite ja 

tulos. Pohdittaessa yhteistyötä on hyvä miettiä, miten oma organisaatio voi auttaa ja mihin 

asti se voi mukautua yhteistyökumppaneiden tarpeisiin, erityisesti jos ne auttavat tai 

mukautuvat oman organisaation tarpeisiin jollakin tavalla. 

Siltikin saattaa olla, että yhteistyökumppanin tarpeisiin mukautumisella on huonoja 

vaikutuksia omaan organisaatioon, jolloin avoin ja rehellinen keskustelu on paras 

menettelytapa. Organisaation on syytä tehdä selväksi, että edellytykset eivät sovi heille ja 

pyrkiä ratkaisemaan ongelma sopivalla tavalla. 

4. Kaikilla on oma toimintasuunnitelmansa: Kaikilla yhteistyön osapuolilla on oma 

toimintasuunnitelmansa, joka voidaan ilmaista suoraan tai piilotellummin. Kumppani, 

jonka toimintasuunnitelma on avoin, on rehellinen ja avoin suunnitelmiensa ja 
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toimintansa vaikuttimista, kun taas kumppani, jonka toimintasuunnitelma ei ole 

selkeästi esillä, toimii paljastamatta toimintansa motiiveja. 

Suositus: Tunnistamalla, että kaikilla osapuolilla on oma toimintasuunnitelmansa, 

organisaatio voi olla tietoinen siitä, että yhteistyökumppaneilla saattaa olla salattuja syitä 

päätöstensä tai suunnitelmiensa taustalla, jolloin näitä motiiveja voi yrittää ymmärtää. 

Avoimuus ja rehellisyys ovat huomattavasti parempia toimintatapoja, erityisesti 

liiketoimintasuhteessa, missä luotettavat suhteet ovat välttämättömiä yhteistyön 

onnistumiseksi 

5. Byrokratia: Joissakin organisaatioissa ja virastoissa on toimintatapoja, jotka estävät 

niitä olemaan yhteistyössä tehokkaita. Akateemisissa instituutioissa ja hallintovirastoissa 

eritoten on byrokraattisia toimintatapoja ja säädöksiä, jotka vaikuttavat niiden kykyyn 

olla yritteliäitä, tarttua uusiin mahdollisuuksiin tai ottaa riskejä. 

Suositukset: On syytä ottaa huomioon toimijoiden rajoitukset ennen yhteistyön aloittamista. 

Yhteistyössä on hyvä tunnistaa vahvuudet, jotka syntyvät yhteiskunnallisten yritysten ja 

julkisen toimijan lähestymistapojen yhdistämisestä paikallisten palveluiden suunnittelussa ja 

soveltamisessa, joka saattaa usein olla riskejä kaihtavaa ja byrokraattista. Yhteiskunnallisen 

yrityksen lähestymistapa voi auttaa tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja haastaa 

virkailijoiden haluttomuutta riskien ottamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuden innovatiiviseen 

ja ketterään yhteisössä tapahtuvaan yhteistyöhön. 

6. Erilaiset lainsäädännölliset puitteet: Jotkin organisaatiot ja julkiset toimijat 

toimivat erilaisen lainsäädännön puitteissa, mikä määrittelee niiden valtaa, 

velvollisuuksia tarjota tiettyjä palveluita ja tavoitteita sekä tuloksia, joita niiden 

oletetaan saavuttavan. 

Suositukset: Ennen yhteistyön aloittamista on varmistettava, että kaikki yhteistyökumppanit 

ymmärtävät, millaisia lainsäädännöllisiä velvoitteita ja puitteita kullakin kumppanilla on. 

Tämä vähentää ristiriitatilanteita yhteistyön myöhemmissä vaiheissa. 

7. Rajoitukset itsenäiselle toiminnalle: Henkilöt, jotka toimivat yhteistyössä 

tarvitsevat melko paljon vapautta toiminnassaan, jotta voivat tehdä päätöksiä ja edistää 

toimintaa. Jos organisaatiot eivät kannusta työntekijöitään tekemään itse päätöksiään, 

voi se vaikeuttaa yhteistyötä työntekijöiden joutuessa jatkuvasti neuvottelemaan 
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esihenkilöidensä kanssa ennen kuin toimintaa voidaan jatkaa. Tämä voi johtaa ajan ja 

mahdollisuuksien menettämiseen, jolloin hyvä hetki ja energia toimia voi hiipua. 

Suositus: Yhteistyöstä kannattaa sopia sellaisen kumppanin kanssa, jolla on mahdollisuudet 

riittävään itsenäisyyteen ja joka voi tehdä päätöksiä ilman, että siitä täytyy neuvotella 

esihenkilöiden kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, kannattaa luoda nopea ja tehokas 

viestintätapa toimijoiden kesken, jotka voivat tehdä päätöksiä, jotta ehdotetun toiminnan ja 

päätöksenteon välillä ei kuluisi liikaa aikaa. 

8. Taloudelliset rajoitteet: On tilanteita, joissa ilmenee taloudellisia rajoitteita ja 

toiminnassa tarvitsee tehdä säästöjä. Erityisesti julkisen sektorin sopimuksissa, joissa ei 

oteta huomioon sosio-ekonomisia hyötyjä ja sopimusta arvioidaan vain hinnan kautta, 

tilanne on tavallinen. Erityisesti maaseudulla sijaitsevien yhteisölähtöisten 

organisaatioiden on vaikea kilpailla tai pitää yllä keskeisiä palveluita tällaisessa 

tilanteessa. 

Suositus: Taloudelliset rajoitteet voivat tehdä yhteistyöstä äärettömän paljon vaikeampaa, 

erityisesti jos hankkeita tai palveluita joudutaan järjestämään uudelleen kesken hankkeen tai 

palveluiden tarjonnan. Organisaation tai yhteistyön sosiaalisen arvon sanoittaminen ja 

näyttäminen suhteessa hankintasopimukseen on erittäin tärkeä taito kilpailutuksessa. 

ReStyle Argyll Reuse and 

Recycling-hankkeen kumppanit 
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5.5 Sopivien kumppaneiden tunnistaminen 

Kun sopivia yhteistyökumppaneita aletaan etsiä, on organisaatiolla usein jonkinlainen lista 

sopivista kumppaneista tai alustavia keskusteluja organisaatioiden kanssa. Näiden lisäksi saattaa 

olla muitakin mahdollisia yhteistyökumppaneita, joita ei ole vielä otettu huomioon. 

Yksi tapa tunnistaa mahdollisia yhteistyökumppaneita on ‘Other Player Analysis’, 

työkalu, joka voi auttaa määrittelemään markkinan, muut osallistujat ja sen, 

mitä he tekevät. Työkalun avulla voi määritellä kuka on organisaation täydentäjä 

(complementor), kilpailija (competitor) tai yhteistyökumppani (collaborator). 

Englanninkieliset ohjeet löytyvät täältä: ‘Other Player Analysis’ 

Toinen tapa tunnistaa mahdollisia kumppaneita on tehdä verkoston kartoitustehtävä ‘Network 
Mapping Exercise’. Tehtävässä työskennellään aivoriihessä, jonka lopputuloksena tehdään kuvaus 

kaikista niistä sidosryhmistä, jotka liittyvät tai tukevat organisaation toimintaa. 

Tehtävää voi käyttää myös kartoittamaan vain mahdollisia yhteistyökumppaneita. Kumppanit voi 

jakaa teemoihin, kuten Vaikuttaminen, Intohimo, Raha, Aika, Kontaktit ja Ammattitaito, jotta 

mahdollisten kumppanien yhteistyöhön tuomat kyvyt ja ominaisuudet tulevat näkyviksi. 

Englanninkieliset ohjeet löytyvät täältä: the instruction sheet for network mapping 

Kun mahdolliset yhteistyökumppanit on tunnistettu, on tärkeää pohtia muutamia 

avainkysymyksiä, joiden kautta voi arvioida kumppaneiden sopivuutta yhteistyöhön. 

➢ Mikä on yhteistyön päämäärä? 

➢ Mitä taitoja ja voimavaroja yhteistyöhön osallistuvat organisaatiot tuovat 

kumppanuuteen? 

➢ Onko organisaatioiden välillä riittävästi yhteensopivuutta? Onko niillä 

jaettuja päämääriä? 

➢ Onko yhteistyökumppanin hyväntekeväisyystavoitteita, kulttuuria, hallintoa, 

organisaation rakennetta, toimintatapoja, taloudellisia voimavaroja ja rahoituspohjaa 

tarkasteltu riittävästi? 

➢ Onko organisaatioiden välillä mahdollisia ristiriitoja? Voiko ristiriitoja selvittää? 

➢ Onko kaikkien mahdollisten yhteistyökumppaneiden vahvuuksia ja heikkouksia pohdittu 

erikseen? 

➢ Pystyvätkö kaikki yhteistyökumppanit merkitykselliseen ja hyödylliseen osallistumiseen? 
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https://knowhow.ncvo.org.uk/organisation/strategy/externalanalysis/basics
https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_48_Network-Mapping_A5.pdf


Civil Society-työkalut auttavat yhteistyössä (englanniksi): ohjeet ja yhteistyön arviointi 

5.6 Yhteistyö hankkeissa ja kilpailutuksissa 

Yhteistyö voi parantaa pienempien organisaatioiden mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin ja 

voittaa niitä, sillä yhteistyö lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ostajan silmissä ja mahdollistaa 

toimintakulujen jakamisen yhteistyökumppaneiden välillä, mikä puolestaan vähentää menoja. 

Maaseutualueilla on usein enemmän pien- ja mikroyrityksiä, jolloin yhteistyötä voidaan käyttää 

yhteisenä liiketoimintamallina pienten yritysten kesken osallistuttaessa julkisiin 

tarjouskilpailuihin. 

Yhteistyötä tehdään monilla eri toimialoilla, myös 

terveydenhuollossa, jossa yhteistyöllä voidaan tarjota 

kokonaisvaltaisempia palveluita terveydenhuollon asiakkaille. 

Yksittäisten palveluntarjoajien välisessä yhteistyössä 

palveluiden tarjonta voi olla paljon kokonaisvaltaisempaa ja 

vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin kuin keskityttäessä 

tarjoamaan palveluita vain yksittäisten yritysten kautta. 

Lisää tietoa hankinnoista Suomessa löytyy seuraavilta sivuilta: 

Keino-osaamiskeskus: 
https://www.hankintakeino.fi/fi 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: 

https://www.hankinnat.fi/ 

Maaseudun hankinnat: 

https://maaseudunhankinnat.fi/ 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys kunnissa-video 

https://www.youtube.com/watch?v=KXtJ0TigNMs 
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https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/MC_46_Partnership-Assessment_A5.pdf
https://civilsocietytoolbox.org/wp-content/uploads/2019/05/BP_32_Partnership-Assessment-Table_A3.pdf
https://www.hankintakeino.fi/fi
https://www.hankinnat.fi/
https://maaseudunhankinnat.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=KXtJ0TigNMs


5.7 Esimerkkejä 

Raportti paikallisista palveluista Argyllista ja Butesta 

Raportti yhteiskunnallisen yrityksen ja julkisten palveluiden 

välisestä yhteistyöstä 

Yhteiskunnallisten yritysten rooli palveluiden tuotannossa 

ympäristöön liittyvistä ratkaisuista terveys- ja 

hyvinvointipalveluihin 

Palveluiden tuotanto pitkien etäisyyksien alueilla Argyllissa 

ja Butessa 

Argyll and Bute Local Services Initiative Report (2013): 

Learning from public sector/social enterprise collaboration in 

Argyll and Bute 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemä opas kylätoimijoille yhteiskunnallisesta 

yrittäjyydestä. 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – Uusia tuulia maaseudun palvelutuotantoon 

yhteiskunnallisen yrityksen keinoin? 
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https://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/community-life-and-leisure/ablsi_report.pdf
https://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/community-life-and-leisure/ablsi_report.pdf
https://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/community-life-and-leisure/ablsi_report.pdf
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Community-Guide-Finland.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Community-Guide-Finland.docx

