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hankinnan kontekstiin yksityisen sektorin teoriaa arvon yhteiskehittelystä (Value co-creation). 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa perehdytään käyttäjän kanssa käytyyn vuorovaikutukseen 

julkisen hankinnan Public-Private Partnership-mallissa. Tutkimus keskittyy julkisen 

hankintayksikön, toimittajan ja käyttäjän välisiin suhteisiin ja käytäntöihin, joilla 

osapuolet yhteiskehittävät arvoa julkiselle hankinnalle. Fokuksessa on erityisesti 

kumppanuudella saavutettava innovatiivisuus kohteiden rakennus- ja 

palveluratkaisuissa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys soveltaa yleistä julkisen 

hankinnan teoriaa ja elinkaarimallista tehtyä aiempaa tutkimusta liittäen julkisen 

hankinnan kontekstin yksityisen sektorin markkinoinnin teorioihin arvon 

yhteiskehittelystä ja innovaatioista.  

 

Public-Private Partnership-malli käsitetään tässä tutkimuksessa julkisen hankinnan 

innovatiiviseksi hankintamalliksi, jossa investoinnin toteuttaja kantaa rakennuksesta 

tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. Toteuttajan 

vastuualueita voivat elinkaarimallissa olla rakentamisen lisäksi suunnittelu, ylläpito, 

rahoitus- ja omistusjärjestelyt sekä erilaiset käyttöön liittyvät palvelut (Hakkarainen 

2011). Public-Private Partnership-mallia on suomalaisessa julkisen hankinnan 

ympäristössä käsitelty useimmiten elinkaarimallin käsitteellä. Suomenkielinen 

nimitys korostaa vahvasti investoinnin elinkaaren kestävää pitkäkestoista sopimusta 

mallin ytimessä. Useista elinkaarimallin englanninkielisistä nimityksistä käytetyin on 

Public-Private Partnership, joka korostaa ennen kaikkea yhteistyötä ja kumppanuutta 

julkisen sektorin tilaajan ja yksityisen sektorin toimittajan välillä. Tässä 

tutkimuksessa elinkaarimalliin viitataan sen alkuperäisellä kumppanuutta 

korostavalla Public-Private Partnership-käsitteellä ja lyhennyksellä PPP-malli. 

Lisäksi tutkimuksen teoria esittelee viime vuosien tutkimuksessa esille nousseen 

Public-Private-People Partnership-mallin. 4P-mallin idea perustuu 

kumppanuusajattelun laajentamiseen kattavaksi myös käyttäjät ja muun julkisen 

yhteisön PPP-mallin tasa-arvoisena kumppanina. 

 

Tämä tutkimus pyrkii korostamaan vuorovaikutusnäkökulmaa ja kolmen PPP-

kumppanin harjoittamaa yhteistyötä innovaatioiden mahdollistajana. Tutkimuksen 

tuloksilla halutaan edistää tilaajan ja toimittajan osaamista ja mahdollisuuksia 
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hyödyntää käyttäjäyhteistyötä tehokkaammin tulevissa elinkaarihankkeissa. Sekä 

PPP-mallista ennalta kirjoitetut julkaisut että tutkitun tapaushankkeen 

hankemateriaali korostavat yhtenä PPP-mallin ydintavoitteista innovatiivisten 

ratkaisujen kehittämistä. Uusien ratkaisujen kehittämisen ja innovatiivisen toiminnan 

voidaan nähdä olevan vahvasti riippuvaista loppukäyttäjän osallistamisesta 

hankintoihin. PPP-hankkeiden loppukäyttäjää käsitellään tutkimuksessa 

verrannollisena yksityisen sektorin loppuasiakkaaseen. Majamaan ym. (2008a) 

mukaan julkisen hankinnan loppukäyttäjä voidaan asettaa PPP-mallin tutkimuksessa 

rationaalisen kuluttajan asemaan ja loppukäyttäjien yksilöllistä arvokokemusta 

voidaan arvioida samoilla kriteereillä kuin asiakkaan ostosta saavuttamia hyötyjä. 

 

Julkisen sektorin murros viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on luonut tarpeen 

uusien innovatiivisten hankintamenetelmien kehittämiselle. Suomessa Sitra on 

aloittanut erikoisohjelman kannattavuuden, tehokkuuden ja yhteistyön lisäämiseksi 

julkisen ja yksityisen sektorin välillä (Yliherva 2006). Perinteisesti pohjoismaisten 

hyvinvointivaltioiden, Suomi mukaan lukien, hyvinvointi on perustunut valtion ja 

kuntien järjestämille kokonaisvaltaisille julkisille palveluille. Muun muassa 

muuttuva väestörakenne ja heikentynyt taloustilanne ovat lisänneet julkisen sektorin 

paineita kyetä toteuttamaan kaikki siltä lakisääteisesti vaadittavat palvelut. 

Yksityisen yrityksen julkisen hankinnan kumppaniksi osallistavat PPP-mallit ovat 

nousseet merkittäväksi tulevaisuuden vaihtoehdoksi helpottaa ylityöllistetyn julkisen 

sektorin vastuita. (Piekkola 2003 via Majamaa ym. 2008a.) 

 

Viime vuosina lisääntynyt keskustelu julkisen sektorin palvelupaineista on ajanut 

tutkijat näkemykseen, jossa suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin perustaksi 

nähdään tulevaisuudessa organisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyky. Innovaatio 

määritellään tässä tutkimuksessa sen tuottamien hyötyarvon mukaan uutuudeksi tai 

uudistukseksi, jolla on organisaatiolle merkittäviä tuottavuus-, taloudellisuus- tai 

muita lisäarvoa tuottavia vaikutuksia. (Yliherva 2006.) Innovaatioita tarvitaan 

tavoiteltaessa entistä parempaa tuottavuutta ja uusia taloudellisempia ratkaisuja. 

Myös Lee, Olson ja Trimi (2012) näkevät innovatiivisuuden välttämättömänä 

tekijänä sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden kilpailukyvyn ja 

menestymisen taustalla. Ylihervan (2006) mukaan innovaatioiden merkittävimpiä 

syntylähteitä ovat osaamisen, tiedon, näkemysten, kokemusten, kulttuurien ja 
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resurssien vaihtamiselle otolliset organisaatioiden asiakasrajapinnat. Yksi 

innovaatiokeskustelun kohteeksi nousseista konteksteista ovat innovaatiot julkisten ja 

yksityisten alojen kumppanuuksissa ja yhteistyössä julkisissa hankinnoissa.  

 

Asiakkaiden ja asiakasyhteisöjen kanssa käydystä vuorovaikutuksesta on tullut 

tärkein kilpailukyvyn lähde nykyisessä yksityisen sektorin liiketoiminnan 

harjoittamisessa. Arvon yhteiskehittelyn periaatteiden mukaan arvo muodostuu arvon 

yhteiskehittelykokemuksissa ja yrityksen rooli on pystyä aktivoimaan asiakkaita ja 

asiakasryhmiä määrittelemään ja yhteiskehittämään ainutlaatuista arvoa toiminnalle 

(Prahalad & Ramaswamy 2004: 137-143). Lee ym. (2012) näkevät innovatiivisten 

ratkaisujen syntymisen olevan suoraan liitoksissa yhteiseen arvonkehittelyyn 

asiakkaan kanssa. Uudet tutkimukset ja niiden pohjalta kehitetyt 

liiketoimintamenetelmät korostavat juuri jaetun arvon syntymistä minkä tahansa 

innovaatioratkaisun päätavoitteena. Myös julkisella sektorilla käyttäjien ja 

ympäröivän yhteisön osallistaminen arvontuotantoon on nähty tärkeänä jo jonkin 

aikaa. Kuitenkin yhteistyön lisäämiselle asetetut resurssit ovat olleet useimmiten 

vähäisiä. (Bovaird & Loeffler 2012.) Yhteinen arvontuotanto käyttäjien kanssa 

voidaan nähdä avainajurina kaikkien toimijoiden tavoitteiden saavuttamiselle myös 

julkisten palvelujen kontekstissa.  

 

1.1  Johdatus aihealueeseen 

 

Tutkimuksen tarvetta voidaan ensisijaisesti perustella yleisellä kokemuksenpuutteella 

PPP-mallista. Tätä voidaan hankkeiden ainutlaatuisuuden ohella pitää myös 

tutkimuksen suurimpana haasteena. Yhtään mallin mukaan toteutettua 

rakennushanketta Suomessa ei ole vielä saatettu sopimuskautensa loppuun. 

Ensimmäisenä toimitilaan kohdistuneena PPP-hankkeena Suomessa pidetään 

Kuninkaantien lukiota ja uimahallia Espoossa, jonka ylläpitovaiheessa eletään 

vuonna 2014 vasta yhdettätoista vuotta 25 vuoden elinkaarisopimuksesta. Myös 

tämän tutkimuksen tapauskohteena toimivaa Oulun kaupungin kouluhanketta 

Haukiputaalla pidetään yhtenä mallin pilottihankkeista Suomessa. (Hakkarainen 

2011.) 
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PPP-mallin valinta perustellaan yleensä poliittisesti sen kokonaistaloudellisuuteen 

perustuvilla eduilla perinteisiin hankintamenetelmiin nähden. Vaikka hankkeille 

asetetuissa tavoitteissa mainitaan useimmiten myös loppukäyttäjäperspektiivin 

huomioimisen ja käyttäjien osallistamisen merkitys hankinnan onnistumiselle, 

todellinen resurssien asettaminen käyttäjävuorovaikutukseen on usein vajaata. 

Käyttäjäkeskeisellä julkisten palveluiden kehittämisellä voidaan nähdä olevan useita 

hyötyjä PPP-mallin tehokkuuteen ja innovatiivisuuteen muun muassa riskien 

hallinnassa, rakennuksen suunnittelussa, rakennuksessa, ylläpidossa, varojen 

hallinnassa ja kolmannen osapuolen kassavirtojen hankkimisessa. (Thomas ym. 

2013.)   

 

Käyttäjäosallistamisen kontekstista löytyy todellinen aukko aiemmassa julkiseen 

hankintaan ja PPP-malliin liittyvässä tutkimuksessa. Mallista tehdyt kansainväliset 

julkaisut ovat suurimmilta osin keskittyneet joko hankkeilla saavutettuihin teknisiin 

ratkaisuihin, julkisen sektorin taloudellisiin hyötyihin, toimijoiden riskinjakoon tai 

monimutkaisiin PPP-sopimuksiin. Suomessa julkaistua tutkimusta hallitsevat 

erityisesti julkiseen hankintaan liittyvä tarkka hankintalainsäädäntö ja PPP-

sopimusten sisällöt. Sopimusoikeudellisen näkökulman lisäksi suomalainen 

rakennusteollisuus (erityisesti RAKLI) on julkaissut viimeisen vuosikymmenen 

aikana muutamia yleisoppaita elinkaarimallin käyttöön. Selkeää käyttäjäkeskeistä 

tutkimusta mallista edustaa lähinnä Majamaan ym. (2008a, 2008b) ja Thomasin ym. 

(2013) mallintama Public-Private-People Partnership-malli. 4P-mallinkin tutkimus 

on keskittynyt käyttäjävuorovaikutuksen tarkempaa sisältöä ja käytäntöjä enemmän 

yleiseen asiakaskeskeisyyden korostamiseen hankkeiden taustalla. 

 

Tärkein motivoiva tekijä tälle tutkimukselle onkin käyttäjän roolin ja 

osallistamismenetelmien selvä tutkimusaukko ja aito kehityspotentiaali 

tulevaisuuden PPP-hankkeita silmälläpitäen. Markkinoinnin käsitteistöä 

hyödyntävällä tutkimuksella voidaan syventää puutteellista tietämystä 

vuorovaikutusprosessista ja siihen sovellettavista käytännöistä käyttäjien 

osallistamisessa. Aiemman tutkimuksen mukainen jaettu näkemys kuitenkin on, että 

käyttäjien osallistamisella on aito merkitys hankintojen onnistumiselle ja 

innovatiivisten ratkaisujen syntymiselle. PPP-mallin suosion kasvaessa, kiinnostus 

käyttäjäyhteistyön tutkimukselle on kasvanut myös tämän tutkimuksen ulkopuolella. 
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Muun muassa TEKES on jo valmistellut käyttäjälähtöisen toimintamallin 

kehittämistä PPP-hankkeisiin (Heimbürger 2014). Mallin suosiota voitaisiin edelleen 

kasvattaa, jos sen valintaa voitaisiin perustella entistä enemmän taloudellisten etujen 

lisäksi myös sen mahdollistaman paremman käyttäjäkeskeisyyden tuottamilla 

hyödyillä.   

   

1.2  Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä tilaajan, toimittajan ja käyttäjän 

välisestä yhteistyöstä ja sen merkityksestä PPP-mallissa syntyville innovaatioille. 

Ennen kaikkea tämä tarkoittaa pyrkimystä kuvata tutkittava ilmiö näkökulmasta, 

jolla voidaan luoda näkemys arvon yhteiskehittelyn ja innovaatioratkaisujen välisestä 

suhteesta. Käytännön tason tavoitteena voidaan pitää lisäksi tutkimuksen 

toimeksiantajaa hyödyttävän tiedon tuottamista osallistamisen menetelmistä, joihin 

hankkeiden tilaaja- ja toimittajaorganisaatioiden tulisi kiinnittää huomiota sekä 

meneillään olevissa että tulevaisuuden elinkaariprojekteissa. Tutkimuksen tavoitteet 

pyritään saavuttamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen vastaamalla: 

 

 Miten loppukäyttäjän osallistaminen julkiseen hankintaan edesauttaa 

innovaatioiden syntymistä Public-Private Partnership-hankkeissa? 

 

Päätutkimuskysymystä täsmennetään kahden alatutkimuskysymyksen avulla: 

 

 Millaisia ovat hankkeelle arvoa tuottavat innovatiiviset ratkaisut? 

 Millaista yhteinen arvonkehittely tilaajan, toimittajan ja käyttäjän välillä on 

PPP-kumppanuuden edetessä? 

 

1.3  Tutkimusmetodologia 

 

Koska tutkimuksessa on pyrkimyksenä saavuttaa syvällistä ymmärrystä 

tutkimuskohteen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, haetaan tutkimusongelmaan 

vastausta laadullisin eli kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Kvalitatiivinen tutkimus 

pyrkii kuvaamaan yksittäistä tapahtumaa ja antamaan teoreettisesti mielekkäitä 
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tulkintoja yksilöitä lähellä olevasta tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta 1998: 61). 

Tutkimus aloitetaan kirjallisuuskatsauksella tutkimusaiheesta tehtyyn aiempaan 

kirjallisuuteen ja artikkeleihin asianmukaisista tietokannoista. 

Kirjallisuuskatsauksella luodaan tutkimukselle teoreettinen perusta ja viitekehys, jota 

sovelletaan tutkimuksen empiirisen aineiston keräämiseen ja analysointiin. 

Tutkimuksen voidaan katsoa lähestyvän aihetta abduktiivisesti käyttäen 

ymmärryksen muodostamiseen teorian ja empirian kahdensuuntaista vuoropuhelua. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000: 13.) 

 

Tutkimuksen empiirinen osio toteutetaan yhden tapauksen tapaustutkimuksena 

Oulun kaupungin kouluhankinnoissa Haukiputaalla. Tutkittuun tapaushankkeeseen 

kuuluvat mallia hyödyntäen hankitut lukio-päiväkotiyhdistelmä ja alakoulu 

Haukiputaan kirkonkylässä. Hankkeessa edetään parhaillaan ylläpitovaiheen toista 

vuotta 25 vuoden elinkaaresta. Kooltaan tutkittavaa hanketta voidaan pitää 40 

miljoonan euron kokonaisarvoltaan keskisuurena muihin suomalaisiin PPP-mallin 

mukaan toteutettuihin toimitilahankkeisiin vertailtaessa.   

 

Tutkimusaineisto koostuu hankkeeseen osallisilta henkilöiltä kerätystä 

haastatteluaineistosta ja hankkeessa vuosien varrella dokumentoidusta kirjallisesta 

materiaalista. Kirjallisella aineistolla on ennen kaikkea haastatteluaineistoa 

täydentävä ja valmisteleva tehtävä tutkimuksen kulussa. Haastatteluaineisto sisältää 

kolme haastattelurunkoon pohjautuvaa puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Teemahaastattelussa kysymysten muoto on kaikille haastateltaville sama, mutta 

vastaukset eivät ole sidottuja vastausvaihtoehtoihin ja haastateltavat vastaavat 

kysymyksiin omin sanoin (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47-48).  

 

Haastateltaviksi on valittu kaksi tapauskohteessa rakennetun uudisrakennuksen 

käyttäjää ja yksi hankkeen tilaajaorganisaatiossa vaikuttanut hankintasuunnittelija. 

Kaikilla haastateltavilla on koko tapaushankkeen mittainen kokemus hankkeen 

aikana käydystä käyttäjävuorovaikutuksesta ja hankkeella saavutetuista 

innovaatioista. Haastattelu on litteroitu sanatarkasti koko haastatteludialogin mitalta 

mahdollisimman syvällisen analyysin ja yksityiskohtaisten sitaattien käytön 

mahdollistamiseksi (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 317-328). 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus aloitetaan luomalla näkemys julkisen hankinnan Public-Private 

Partnership-mallista. Johdantoa seuraavassa toisessa luvussa perustellaan ensin 

julkisen hankinnan kokemien muutosten luoma tarve uusille innovatiivisille 

hankinnan menetelmille. PPP-malliin liittyvä tutkimuskatsaus sisältää mallin 

määritelmän, valintaperusteet, rakenteen ja haasteet. Luvun lopussa keskitytään 

avaamaan loppukäyttäjän roolia mallin luomassa kumppanuudessa sekä esitellään 

Majamaan ym. (2008a, 2008b) ja Thomasin ym. (2013) tutkimusten mukainen 

Public-Private-People Partnership-malli. 

 

Kolmas luku sisältää innovatiivisuuteen ja arvon yhteiskehittelyyn liittyvän 

kirjoitetun teorian. Innovaatioiden osalta pyritään keskittymään ennen kaikkea 

julkiselle sektorille ja PPP-mallille olennaisiin aiempiin julkaisuihin. Myös arvon 

yhteiskehittelyyn liittyvästä markkinoinnin tutkimuksesta otetaan käyttöön vain PPP-

mallin käyttäjävuorovaikutukselle ja sen luomille innovatiivisille ratkaisuille 

olennaiseksi nähty kirjallisuus. 

 

Tutkimuksen neljäs luku esittelee edellisissä luvuissa käsitellyn teorian pohjalta 

luodun viitekehyksen, jonka avulla tutkimuksen empiria on seuraavissa luvuissa 

kerätty ja analysoitu. Viidennessä tutkimuskappaleessa perehdytään tutkimuksessa 

käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja kuvataan tutkimuksen aineistonkeruu- ja 

analysointiprosesseja. 

 

Kuudennessa luvussa analysoidaan tutkimuksessa kerätty empiirinen aineisto 

kirjallisuuskatsauksella luodun viitekehyksen teemoja seuraten ja esitetään 

tapaushankkeesta päätellyt empiiriset tulokset. Viimeisen seitsemännen luvun 

tarkoitus on esitellä tutkimuksen keskeiset tulokset ja kontribuutio teorialle. Lisäksi 

luvussa määritellään tutkimuksen liikkeenjohdollinen kontribuutio sekä arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja esiinnousseita jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

Tässä luvussa syvennytään julkisen hankinnan Public-Private Partnership-malliin, 

jota kutsutaan Suomessa usein elinkaarimallin käsitteellä. PPP-malli on julkisen 

hankinnan innovatiivinen yhteistyömuoto, jossa yksityisen sektorin toimittaja kantaa 

hankinnan kohteesta perinteistä laajemman ja pidemmän vastuun. Luku aloitetaan 

käsittelemällä syitä PPP-mallin kasvaneelle suosiolle. Tämän jälkeen keskitytään 

mallin laajempan määrittelyyn, valintaperusteisiin, rakenteisiin ja haasteisiin. Luvun 

lopussa pyritään tarkentamaan tämän tutkimuksen ydinilmiönä olevaa käyttäjän 

roolia PPP-mallin kumppanina Majamaan ym. (2008a, 2008b) sekä Thomasin ym. 

(2013) kuvailemaa Public-Private-People Partnership-mallia hyödyntäen.    

 

2.1 Muutos julkisessa hankintaympäristössä  

 

PPP-mallin käsittelyn pohjustukseksi on hyvä luoda ensin näkemys julkisen 

hankinnan yleisiin toimintaperiaatteisiin mallin takana. PPP-mallin kasvaneen 

suosion suurimmaksi syyksi voidaan nähdä julkisen hankinnan toimintaympäristössä 

tapahtuneet muutokset viimeisen 20 vuoden aikana. Etenkin kiristyneet taloudelliset 

paineet palveluiden tuottamisessa ovat luoneet hankintojen tilaajalle pakon 

tuottavuuden lisäämiseen uudentyyppisillä hankintainnovaatioilla.  

 

2.1.1 Julkisen hankinnan määritelmä 

 

Kuusniemi-Laine ja Takala (2007: 23) määrittelevät julkiset hankinnat ”valtion, 

kuntien, kuntayhtymien ja valtion liikelaitosten suorittamiksi tavara-, palvelu- ja 

rakennusurakkahankinnoiksi, joita organisaatioiden hankintayksiköt tekevät oman 

organisaationsa ulkopuolelta vastiketta vastaan”. Julkiset hankinnat tulee toteuttaa 

hankintalainsäädännössä määriteltyjä menettelytapoja noudattaen ja muun muassa 

hankintojen kilpailutus on tarkkaan säädeltyä. Hankinnan määritelmä on laaja. 

Lainsäädännössä julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen 

ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä rakennusurakan 

teettämistä. Hankinnan määritelmän täyttymiseksi tulee siihen liittyä jonkinlainen 
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taloudellinen vastike. Markkinaoikeuden tapauksessa MAO:37/06 todetaan: ”Kun 

hankintayksikkö ei ole suorittanut mitään korvausta saamansa rakennustyön 

vastineeksi, kyse ei ole ollut julkisesta hankinnasta”. (Kuusniemi-Laine & Takala 

2007: 23, 46-47.) 

 

Julkisen hankinnan erityispiirre yksityiseen ostotoimintaan verrattuna on julkisen 

sektorin ostoihin liittyvä tilivelvollisuus veronmaksajille, joiden rahoille arvoa 

tuotetaan. Julkisten hankintojen toteuttamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi 

määritelläänkin yleensä parhaan arvon tuottaminen pienimmällä rahamäärällä (Value 

for Money). Arvoa julkisen hankinnan toteutuksessa tavoitellaan paremmilla 

kontakteilla, ostojen tehokkuudella, loppuasiakkaan tyytyväisyydellä, läheisillä ja 

yhteistyökeskeisillä suhteilla toimittajiin sekä parantamalla hankinnan laatua ja 

toimitusaikoja. (Baily ym. 2008: 85-86.) Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin 

tavoitteet eroavat toisistaan julkisen sektorin tavoitellessa yleistä arvoa 

yhteiskunnalle ja yksityisen ennen kaikkea taloudellista voittoa sijoittajilleen (Moore 

1995 via Pekkarinen, Hennala & Harmaakorpi 2011).  

 

Satish ja Shah (2009) selittävät julkisen hankinnan tärkeyttä yhteisen infrastruktuurin 

ehdottomuudella toimivalle yhteiskunnalle. Infrastruktuuri voidaan laajemmin jakaa 

fyysisiin (esimerkiksi tiet, energia, rakennukset ja viemäröinti) ja sosiaalisiin 

(esimerkiksi terveys- ja opetuspalvelut, kirjastot ja vankilajärjestelmä) hankintoihin, 

joita ilman yhteiskunnan tuotantokyky ja hyvinvointi romahtaisivat. Yescombe 

(2007: 1-2) jakaa vastaavasti infrastruktuurin tyypit taloudelliseksi infrastruktuuriksi, 

joka on välttämätöntä päivittäiselle talouden toiminnalle, sekä sosiaaliseksi 

infrastruktuuriksi, joka on välttämätöntä yhteiskunnan rakenteiden ylläpitämiselle. 

Samassa luokittelussa voidaan hankinnoissa erottaa myös kova, fyysisten 

rakennusten ja rakennelmien infrastruktuuri sekä pehmeä, palveluiden järjestämisen 

infrastruktuuri. 

 

Infrastruktuurin hankkimisesta ja ylläpidosta yhteiskunnassa vastaavat perinteisesti 

julkisen sektorin hankintayksiköt (Satish & Shah 2009). Syynä julkisen sektorin 

vastuunalaisuuteen on, etteivät yhteisessä käytössä olevat rakennelmat ja palvelut 

tulisi rakennetuksi vapaassa markkinataloudessa ilman julkista verorahaa. Vaikka 

infrastruktuuri tulisi rakennetuksi yksityisesti varat keräten, vaaditaan julkista 
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sektoria estämään kilpailun vääristymistä sekä sosiaalisen epätasa-arvon 

lisääntymistä yhteiskuntaluokkien välillä. Lisäksi infrastruktuurin rakentaminen 

vaatii korkeita alkuinvestointeja hyvin pitkän ajan tuotto-odotuksilla, joiden 

kerääminen voisi olla mahdotonta ilman julkisen sektorin osallistumista. Voidaan 

perustellusti väittää, että jos infrastruktuurin hankinta ei olisi julkisen sektorin 

vastuulla, johtaisi se kilpailukyvyn vääristymiseen markkinoilla sekä sosiaalis-

taloudellisten hyötyjen menettämiseen yhteiskunnassa. (Yescombe 2007: 1-2.)  

 

Julkisen sektorin hankintayksiköiksi voidaan tulkita kaikki julkisen hankinnan 

suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat organisaatiot. Hankintalain 6 §:n mukaisia 

hankintayksiköitä Suomessa ovat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, 

evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, valtion liikelaitokset, 

julkisoikeudelliset laitokset ja mikä tahansa yksikkö, joka on saanut hankinnan 

tekemistä varten tukea yli puolet joltain edellä mainituista organisaatioista. Kuntien 

ja kaupunkien sisällä julkisista hankinnoista vastaavia viranomaisia ovat 

kunnanvaltuustot, kunnanhallitukset, lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat. Myös 

kuntien sisällä toimivat kuntien liikelaitokset ovat hankintalain piiriin kuuluvia 

hankintayksiköitä. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007: 35.) 

 

Bailyn ym. (2008: 87) mukaan julkinen hankinta voidaan nähdä olevan yleisesti 

monimutkaista verrattuna yksityiseen ostotoimintaan. Toisaalta hankintayksikön on 

pidettävä huolta parhaan arvon tuottamisesta veronmaksajalle ja hankinnan 

pitämisestä reiluna ja avoimena, toisaalta hankinta tulisi pystyä toteuttamaan 

mahdollisimman kilpailullisesti ja halvalla etenkin nykyisessä taloustilanteessa, jossa 

julkisen hankinnan budjetit ovat niukkoja. Julkisen hankinnan haasteita ovat myös 

hankintatoimen hajanaisuus, yksiköiden liika itsenäisyys sekä puutteet yhteistyössä 

ja osaamisessa (Kuusniemi-Laine & Takala 2007: 21-22). Osa julkisen hankinnan 

asiantuntijoista sanoo julkisen hankinnan olevat ennen kaikkea sääntöjen ja 

toimintatapojen noudattamista. Osalla asiantuntijoista on mielipide, että juuri 

sääntöjen ja tarkkojen toimintatapojen noudattaminen voi tukahduttaa kaiken 

innovatiivisuuden ja jatkuvan parantamisen mahdollisuudet julkisten hankintojen 

toteuttamisessa. (Baily ym. 2008: 87.)  
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Julkiset hankinnat muodostavat arvioiden mukaan noin 11–20 prosenttia EU-maiden 

bruttokansantuotteesta. Suomessa julkisen sektorin ulkoisten hankintojen 

kokonaisarvo on vuosittain noin 35 miljardia euroa, joka vastaa lähes 20 prosentin 

osuutta koko Suomen BKT:stä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Julkinen ala on 

suurin yksittäinen taloussektori Suomessa (Yliherva 2006). Erityisesti julkisten 

laitosten toteuttamien palveluhankintojen määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä 

paljon. Ennen palveluhankintoja tehtiin lähinnä toiminnoissa, jotka eivät välittömästi 

liittyneet kunnan tai valtion viraston ydintehtäviin, mutta viime vuosina 

palveluhankinta on lisääntynyt myös muun muassa perinteisesti kuntien vastuualana 

pidetyissä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yksityisen sektorin näkökulmasta 

julkisella hankinnalla on todettu olevan suora yhteys paikallisen elinkeinotoiminnan 

vilkkauteen.   (Kuusniemi-Laine & Takala 2007: 22, Eskola & Ruohoniemi 2011: 

17.)  

 

2.1.2 Hankintaa ohjaavat säännökset ja periaatteet 

 

Julkisen hankinnan toteuttamista Suomessa ohjataan julkisista hankinnoista annetulla 

hankintalailla (348/2007) sekä erityisalojen hankintalailla, joiden taustalla ovat 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen oikeudelliset perusperiaatteet ja direktiivit 

sekä Maailman kauppajärjestön julkisten hankintojen GPA-sopimus. Eurooppalaisen 

hankintasääntelyn tavoitteita ovat muun muassa kaupan esteiden poistaminen ja 

toimivien sisämarkkinoiden luominen Euroopan yhteisön sisällä (Eskola & 

Ruohoniemi 2011:17). Kansallisten kynnysarvojen mukaisesti lakia ei Suomessa 

tarvitse soveltaa alle 15 000 euron arvoisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, alle 

50 000 euron terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnoissa eikä alle 100 000 euron 

rakennusurakoissa. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007: 21-22.) 

 

Kaiken julkisen hankinnan EU:n alueella tulisi noudattaa EU:n muodostamia hyviä 

hankinnan käytäntöjä (EU Good Procurement Practice). Hyviin hankinnan 

käytäntöihin kuuluvat selkeät ja ytimekkäät tavoitteet, markkinoiden ja lakien 

ymmärtäminen, selkeä työn määrittely, tarkka toimittajien valinta, hyvin harkitut 

palkitsemismenetelmät, tehokas sopimusmenettely sekä toimiva hankinnan 

monitoroiminen. Bailyn ym. (2008: 85-86) mukaan tärkeimpiä hankintaan 
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sovellettavia periaatteita ovat maksimaalisen arvon tuottaminen vastikkeelle, 

rehellinen kilpailuttaminen, selkeät roolit ja vastuut hankintaprosessissa, 

rahoituspäätäntävallan ja oston päätäntävallan erotteleminen eri ihmisille, jääviyden 

takaaminen sekä hankintalainlakien tarkka noudattaminen. (Baily ym. 2008: 84-85.) 

 

Julkisista hankinnoista annetun lain perimmäisinä tarkoituksina on antaa yrityksille 

mahdollisuudet toteuttaa hankintoja julkiselle sektorille, tehostaa julkisten varojen 

käyttöä, edistää hankintojen korkeaa laatua sekä turvata yritysten tasapuolisuus 

tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia tarjouskilpailussa. Hankintalain 1 § 

velvoittaa valtion, kunnat ja muut hankintayksiköt kilpailuttamaan hankinnat 

tasapuolisesti ja avoimesti. Lain 2 §:n 1 momentin mukaisesti julkisten hankintojen 

periaatteina Suomessa tulisi olla 1) kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen, 2) 

tarjoajien tasapuolinen kohtelu, 3) avoimuus ja 4) suhteellisuus.  Lisäksi laki 

ohjeistaa hoitamaan hankintatointa siten, että hankinnat suoritetaan taloudellisesti, 

suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja ympäristönäkökohdat huomioon 

ottaen. Tasapuolisuus-, avoimuus- ja suhteellisuusperiaatteet kuuluvat hankintalain 

ohella myös EY:n perustamissopimukseen. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007: 21-23, 

46.) 

 

Kuusniemi-Laineen ja Takalan (2007: 23-24) mukaan kilpailuttamisperiaatteen 

taustalla on nimenomaan tavoite saavuttaa julkiselle hankinnalle hankintatarpeen 

parhaiten täyttävä ja mahdollisimman korkean hinta-laatusuhteen tavoittava 

vaihtoehto. Tasapuolisen kohtelun periaatetta voidaan kutsua myös 

syrjimättömyysperiaatteeksi. Hankintayksikkö ei voi antaa kohtuutonta etua 

esimerkiksi tarjoajan maantieteellisen läheisyyden perusteella, mutta se voi sopivin 

perustein asettaa tarjoajille esimerkiksi tiettyjä kielitaitovaatimuksia. Tärkeää 

syrjimättömyyden periaatteelle on ennen kaikkea tehdä lopullinen hankintapäätös 

ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Avoimuusperiaatteeseen liittyvät 

toiminnan edellytykset sisältävät, että hankinnasta ilmoitetaan riittävän laajasti, 

tarjouskilpailun ratkaisusta ilmoitetaan kaikille osallistuneille ja että hankintaan 

liittyvät asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Suhteellisuusperiaate ohjaa 

hankinnan vaatimusten suhteuttamista tavoiteltavaan päämäärään. Tarjoajille 

asetettujen ehtojen on oltava suhteessa hankinnan laatuun ja laajuuteen. (Kuusniemi-

Laine & Takala 2007: 23-24.) 
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Julkisten hankintojen tärkeimpänä tavoitteena pidetään yleisesti parhaan arvon 

tuottamista hankintahinnalle. Hankintapäätöksiä ei kuitenkaan enää tehdä pelkästään 

halvimman hinnan mukaisesti, kuten ehkä aiemmin. Hankintayksikön on pystyttävä 

päätöstä tehdessään laskemaan sekä mikä on hankinnan hinta ostaa tai rakennuttaa 

että myös käyttää tulevaisuudessa, joka on lisännyt esimerkiksi PPP-mallien käyttöä. 

Tämän periaatteen syystä huomioitavaksi julkisessa hankinnassa tulevat myös 

hankinnan elinkaarikustannukset, toimittajien status, hankittavan kohteen tarkemmat 

yksityiskohdat, rahoitusasiat kuten maksu- ja toimitusehdot, tukiasiat hankinnan 

elinkaaren ajalle sekä hankinnan hävityskustannukset sen elinkaaren lopussa. 

Parhaan arvon määrittelyn kriteerejä hankintayksiköissä ovat muun muassa budjetti, 

läpimenoaika, käyttöikä, ympäristövaikutukset, imago, terveysvaikutukset, 

turvallisuus, joustavuus ja päivitysmahdollisuudet. (Baily ym. 2008: 86-87.) 

 

Julkinen hankinta on lain mukaan toteutettava noudattamalla jotain määrämuotoisista 

hankintamenettelyistä. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa, että hankintayksiköiden on 

käytettävä joko niin sanottua avointa tai rajoitettua menettelytapaa. Joskus vaikeudet 

hankintakohteen ehtojen määrittelyssä johtavat yksikön käyttämään hankinnoissa 

poikkeuksellisempia neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä. 

Suorahankintaa kohteen hankinnassa voidaan käyttää vain, jos sille laissa säädetyt 

hankinnan erikoisedellytykset täyttyvät; toisin sanoen kun kohteen arvo on tarpeeksi 

alhainen. (Kuusniemi-Laine & Takala 2008: 85-87.)  

 

Avoimessa hankintamenettelyssä kaikki halukkaat tarjoajat voivat osallistua julkisen 

hankinnan kilpailutukseen. Menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta 

ilmoituksen ja sen ohella mahdollisesti lähettää tarjouspyyntöjä soveliaiksi 

katsomilleen toimittajille. Neuvotteluja tarjousten vastaanottamisen aikana ei sallita, 

mutta tarjoajille voidaan antaa tasapuolisesti mahdollisuus esitellä tarjouksensa myös 

suullisesti. Avointa hankintamenettelyä käytetään erityisesti tilanteissa, jossa 

hankintayksikkö pystyy arvioimaan ennalta tarjoajien määrää ja tietää kilpailun 

hankinnan kohteelle olevan rajallinen. Tavoitteena on näin maksimoida 

hintakilpailun määrä kutsumalla kaikki mahdolliset toimijat jättämään tarjous. 

Rajoitettua menettelyä taas käytetään hankinnoissa, joissa hankintayksikön on 

viisasta rajoittaa osallistuvien tarjoajien määrää (Laine & Junnonen 2006). 

Toimittajat pyytävät rajoitetussa menettelyssä hankintailmoituksen jälkeen saada 



19 

 

osallistua tarjontaan, mutta vain hankintayksikön kriteerit täyttävät ehdokkaat voivat 

jättää hankinnasta tarjouksen. (Kuusniemi-Laine & Takala 2008: 85-87, Baily ym. 

2008: 103.) 

 

Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintailmoitukseen 

voivat vastata kaikki halukkaat, mutta päätös tarjoajasta tehdään vasta toimittajien 

kanssa käytyjen yhden tai useamman neuvottelukierroksen jälkeen. Siinä missä 

neuvottelumenettelyssä käydyt keskustelut perustuvat hankintasopimuksen ehtojen 

määrittelyyn, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tilaaja taas neuvottelee 

hyväksymiensä ehdokkaiden kanssa löytääkseen ensin tarjoajien ehdotuksista yhden 

tai useampia ratkaisuja, jotka vastaavat tilaajan tarpeisiin ja vasta sitten valittuja 

ehdokkaita pyydetään tekemään tarjous valituista ratkaisuista. PPP-mallin kulussa 

hyödynnetään yleisimmin kilpailullista neuvottelumenettelyä (Aalto-yliopisto 2011).  

Selkein ero avoimen ja rajoitetun menettelyn sekä neuvottelumenettelyiden välillä on 

kahden ensimmäisen sisältämä tilaajan velvoite määritellä hankinnan kohde ja laatia 

tarjouspyyntö jo ennen varsinaisen hankintamenettelyn käynnistämistä. (Laine & 

Junnonen 2006.) 

 

2.1.3 New Public Management 

 

Julkinen sektori on jo lainkin mukaan vastuussa yhteiskunnan taloudellisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin luomisesta ja ylläpitämisestä (Lähdesmäki & Kilkki 2008). 

Se on kuitenkin joutunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana entistä 

tiukempaan puristukseen julkisen velan lisääntymisen, IT-teknologian asettamien 

uusien vaatimusten ja entistä vaativamman veronmaksajien yhteisön välissä (Jamali 

2005). Julkisen sektorin palvelutaakkaa lisänneitä väestön ikääntymistä ja tiukkaa 

taloustilannetta voidaan pitää länsimaita vaivaavina globaaleina megatrendeinä 

(Aburdene 2007 via Lee ym. 2012). Suomessakin yhteiskunnan ikärakenne ja 

huoltosuhde ovat vuosi vuodelta epäedullisempia, ikääntyminen teollisuusmaista 

nopeimpia ja julkisen sektorin tuottavuus on polkenut paikallaan 1990-luvun alulta 

alkaen (Yliherva 2006).  
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Valtio ja kunnat ovat joutuneet tuottamaan vuosi vuodelta enemmän palveluita, joka 

on etenkin heikenneessä taloustilanteessa velkauttanut julkista sektoria vakavasti 

(Krtalić & Kelebuda 2010). Julkiset menopaineet kasvavat entisestään 

palvelurakenteen rönsyilyn lisäksi muun muassa globalisaation seurauksena 

(Yliherva 2006). Julkisen sektorin perinteisesti yksinäistä vastuuta kansalaisten 

hyvinvoinnista on kyseenalaistettu suomalaisen hyvinvointivaltion historiassa hyvin 

harvoin (Lähdesmäki & Kilkki 2008). Tulevaisuuden vaatimukset ovat kuitenkin 

aiheuttaneet tälle perinteiselle ajattelutavalle valtavia muutospaineita. Taloudellinen 

epätasapaino ja väestön ikääntyminen ovat Pekkarisen ym. (2011) mukaan nousseet 

pakottaviksi syiksi kehittää uusia ratkaisuja, joilla nykyisen kaltainen korkea 

julkisten palveluiden taso yhteiskunnassa voitaisiin säilyttää.  

 

Budjettirajoitteiden paineita voidaan lievittää osin pyrkimällä lisäämään toiminnan 

tehokkuutta, mutta yleisen näkemyksen mukaan pysyviä ratkaisuja tiukkenevaan 

tilanteeseen voidaan löytää vain luomalla uusia organisatorisia ja hallinnollisia 

malleja julkisten palveluiden toteuttamiseksi (Pekkarinen ym. 2011). Ylihervan 

(2006) mukaan koko suomalaisen hyvinvoinnin perusta on tulevaisuudessa kiinni 

julkisten organisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyvystä. Ratkaisuina 

hankintaympäristön muutokseen julkisen sektorin palveluita on kiihtyvällä tahdilla 

yksityistetty, ulkoistettu ja toteutettu uudenlaisin tilaaja-tuottaja-rakentein 

(Pekkarinen ym. 2011). Hankintatoimen uusia suuntauksia ovat määritelleet muun 

muassa strategisen painotuksen lisääntyminen, kokonaistaloudellisuus hankintojen 

elinkaaressa, kumppanuuksien lisääntyminen, tiedon avoimempi jakaminen sekä 

tiedonsiirron tehostuminen (Yliherva 2006). Innovatiivisten hankintamallien 

kehittyminen on oleellisesti liitoksissa modernin hyvinvointivaltion kehitykseen. 

Aluksi kasvavaa palvelutaakkaa pyrittiin hoitamaan lähinnä perinteisin 

hankintamenetelmin ja velkaa kasvattamalla. Myöhemmin on todettu, että vaikka 

julkinen sektori pystyi ennen hoitamaan sille asetetut vastuut itsenäisesti, on kuntien 

ja valtion palveluvastuiden kasvaessa syntynyt pakko kehittää uusia rahoitusmalleja 

niiden täyttämiseksi. (Krtalić & Kelebuda 2010.)   

 

Ydintavoitteena julkiselle sektorille on pystyä sijoittamaan mahdollisimman vähän 

rahaa niin moneen projektiin kuin mahdollista. Uudenlaiset kumppanuudet ja muut 

innovatiivisuutta edistävät hankinta- ja yhteistyömallit lisäävät verovarojen tehokasta 
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käyttöä, tuottavuuskehitystä ja uusien ratkaisujen syntyä. Tietyt palvelut nähdään 

taloudellisempana, laadukkaampana ja kehittävämpänä hankkia arvoverkostosta kuin 

tehdä itse. Arvoverkosto kattaa kaikki toimijat, joiden avulla julkinen hankinta voi 

täydentää omien resurssiensa määrällisiä ja laadullisia puutteita. Kumppanuus 

ydinosaamiseltaan oikeanlaisen yksityisen toimijan kanssa on julkisessa hankinnassa 

useimmiten omaa tuotantoa taloudellisempi vaihtoehto toteuttaa palvelu.  (Yliherva 

2006.) 

 

New Public Management on Hoodin (1991) käsitteellistämä suuntaus uusista julkisen 

sektorin menettelytavoista, joiden tavoitteena on 1980-luvulta asti ollut modernisoida 

ja tehostaa julkisen sektorin toimivuutta markkinaehtoisemmalla toiminnalla. 

Suomessa New Public Management-käsitteestä joskus käytetty käännös on uusi 

julkisjohtaminen (Koivumäki 2005). Ajattelu korostaa muun muassa hallinnon 

hajauttamista, hankinnan vastuiden jakamista, palveluiden suoritusperusteisia 

mittausjärjestelmiä, hankintojen ulkoistamista ja palvelujen yksityistämistä. 

Markkinalähtöisyyden lisääntyminen on muuttanut ajattelutapaa, jossa suurin osa 

infrastruktuurin omistamisesta, johtamisesta ja rahoittamisesta kuuluu julkiselle 

sektorille; linjanveto julkisen ja yksityisen sektorin välillä on hämärtynyt 

(Lähdesmäki & Kilkki 2008).   

 

New Public Management on ollut yksi eniten huomiota herättäneistä kansainvälisistä 

trendeistä julkisen sektorin muutoksessa ja toiminut pohjana hallinnon uudistuksille 

lukuisissa maissa. Lähdesmäki ja Kilkki (2008) näkevät New Public Managementin 

suurimpana uudistajana myös suomalaisen julkisen sektorin modernisoitumisessa.   

Suosion taustalla vaikuttavat NPM-ajattelun kyvykkyys 1) leikata kuluja, 2) lisätä 

kilpailua ja 3) keventää julkisen sektorin hallintoa ja asemaa. Peters (2001 via 

Lähdesmäki & Kilkki 2008) painottaa New Public Managementin ydinperiaatteina 

hajauttamista, itsehallintoa, tehokkuutta ja julkisen vallan jakamista markkinoille ja 

yhteisölle. Tärkeää julkisen sektorin muutoksessa on huomata, että 

yksityistämissuuntauksesta huolimatta julkinen sektori pysyy silti aina ydinvastuussa 

kilpailullisen kansantalouden ja yhteiskunnan ylläpitämisestä. (Lähdesmäki & Kilkki 

2008, Hood 1991.)  
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Bovair ja Loeffler (2012) näkevät julkisten palveluiden muuttaneen muotoaan myös 

entistä käyttäjäkeskeisimmiksi. Julkisten palveluiden tuloksia ei enää arvioida yhtä 

vahvasti sen mukaan, minkä päättäjät näkevät tärkeäksi vaan sen mukaan, minkä 

palveluiden käyttäjä näkee itselleen arvokkaaksi. Julkisia palveluja tulisi 

nykyajattelun mukaan tuottaa entistä enemmän korostaen käyttäjäyhteisön tarpeita 

(Public services FOR the public). Tätäkin tuoreempana ajatuksena voidaan pitää 

käyttäjien aitoa osallistumista itse palvelutuotantoon (Public service BY the public). 

Yhteistuotanto käyttäjien voidaan nähdä erityisen kannattavana heikossa 

taloustilanteessa, jossa säästöjä voidaan hakea muun muassa uudenlaisilla 

itsepalveluratkaisuilla. Lisäksi Bovaird ja Loeffler (2012) näkevät kansalaisten 

halukkuuden osallistua julkisen sektorin toimintaan entistä vahvempana.  

 

Suomessa kehitys julkisten resurssien hallitsemisesta markkinoiden hallitsemiseen on 

tapahtunut asteittain 1980-luvulta alkaen. Yhtenä muutokseen pakottaneista syistä 

pidetään 1990-luvun lama-aikaa (Julkunen 2001 via Lähdesmäki & Kilkki 2008). 

Uudistuksen aikana ajatus siitä, mitkä palvelut julkisen sektorin vastuulle kuuluvat ja 

erityisesti mitkä palvelut eivät kuulu, on selkiintynyt. Asenteet ovat tulleet 

hyväksyvämmäksi toteuttaa osa palveluista markkinatalouden ehdoilla. Julkisen 

sektorin roolien, toimintojen ja vastuiden uudelleenajattelu on synnyttänyt uusia 

toiminnan malleja, joilla toteuttaa palveluja ja hankintaa.  Uusista New Public 

Managementin synnyttämistä ratkaisuista eniten huomiota Suomessa ovat saaneet 

tavat siirtää kunnallisten palvelujen vastuita yksityisen sektorin toteutettavaksi. 

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö luo monia etuja. Se yhdistää 

valtionhallinnon ja markkinasektorin vahvuudet, jakaa riskejä ja houkuttelee 

julkisten palvelujen toteuttamiseen myös entistä enemmän yksityistä rahoitusta. 

(Lähdesmäki & Kilkki 2008.) 

 

Public Private Partnership-malli on moderni tapa helpottaa yksityinen sektorin 

osallistumista jatkuvasti lisääntyvään julkisen infrastruktuurin hankintapaineeseen. 

New Public Management on tehnyt monissa maissa PPP-mallien käytöstä hyvin 

suosittua erityisesti kaupunkirakentamisen, kuljetuksen ja muun infrastruktuurin 

alalla. PPP-mallien käytöstä on tullut erityisesti julkisten palveluiden 

infrastruktuurihankinnoissa todellinen maailmanlaajuinen trendi (Thomas ym. 2013, 

Satish & Shah 2009). Yksityistäminen ja Public Private Partnership-ajattelu 



23 

 

sekoitetaan usein toistensa synonyymeiksi ja molempien tausta onkin vahvasti New 

Public Managementin ajatuksessa tuottaa palvelut ja hankinnat tavalla, millä se on 

kaikista tehokkainta. Lisäksi sekä yksityistämisen että PPP-ajattelun ydintavoitteina 

ilmoitetaan lähes poikkeuksetta matalammat kustannukset veronmaksajalle ja 

parempi laatu. (Yescombe 2007: 16, Lähdesmäki & Kilkki 2008.) 

 

2.2 Public-Private Partnership-mallin määritelmä 

 

Public-private partnership-mallissa toteuttaja kantaa tilaajan hankkimasta 

rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. 

Toteuttajan vastuualueita voivat PPP-mallissa olla rakentamisen tai 

uudelleenrakentamisen lisäksi suunnittelu, ylläpito, rahoitus- ja omistusjärjestelyt 

sekä erilaiset käyttöön liittyvät palvelut. (Hakkarainen 2011, Krtalić & Kelebuda 

2010.) Palveluntuottajalle siirretään yhdellä sopimuksella esimerkiksi kaikki vastuu 

rakennuksesta 25 vuotta kattavan ajanjakson mitalle. Urakoitsijalle maksetaan 

sovitun elinkaaren ajan vuotuista PPP-sopimuksen hintamekanismin mukaista 

palvelumaksua (Kiiras, Erälahti, Maijala, Tuhola & Töyrylä 2005). Toimittajien 

kilpailutukseen käytetään PPP-mallissa useimmiten kilpailullista 

neuvottelumenettelyä (Aalto-Yliopisto 2011). PPP-hankintoja vahvasti kuvaava 

ominaispiirre on niiden projektiluonne (Ruokangas 1997). 

 

PPP-käsitteen alkuperä on Yhdysvalloissa 1950-luvulla toteutetuissa koulutuksen 

yhteisrahoitusohjelmissa, jonka jälkeen mallia on alettiin soveltaa laajemmin1960-

luvulla myös infrastruktuurin, sosiaalipalveluiden sekä yksityisen sektorin 

toteuttaman tutkimuksen julkiseen rahoittamiseen. Tällaisten menettelyyn 

perustuvien (policy-based) kumppanuuksien sijasta myöhemmin suosiota ovat 

saaneet enemmän projekti- ja sopimusperusteiset (project- and contract-based) PPP-

kumppanuudet. Muita vaihtoehtoisia nimityksiä PPP-mallille kansainvälisesti ovat 

muun muassa Private Participation in Infrastructure (PPI), Private-Sector 

Participation (PSP), Privately-Financed Projects (PFP), Private Finance Initiative 

(PFI) sekä nykyään Pohjois-Amerikassa käytettävä P3-malli. Yksityisen rahoituksen 

keskeisyyttä PPP-kumppanuuksien käytössä kuvaa hyvin, että Yhdysvalloissa PPP-
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hankkeista puhutaan usein käyttäen yleistä innovatiivisen rahoitusmallin termiä. 

(Yescombe 2007: 2-5.) 

 

Keskustelu PPP-mallista laajeni entisestään 1980-luvun alussa, kun kaupunkien 

jälleenrakentamiseen alettiin etsiä uusia yhteistyömuotoja. OECD tuotti ensimmäisen 

mallia käsittelevän raportin kaupunkirakentamisen kontekstissa 1983 ja käynnisti 

mallin syvällisemmän kehittämisen. Malli on saanut kuitenkin erityistä huomiota 

julkisen hankinnan yhteistyömuotona sekä kansainvälisessä että kotimaisessa 

keskustelussa vasta 1990-luvulta alkaen. (Ruokangas 1997.) Myös Euroopan 

yhdistyminen ja EU ovat lisänneet PPP-keskustelua julkisten palveluiden 

uudelleenjärjestelystä ja tulevaisuuden vaihtoehdoista julkisten palveluiden 

järjestämiseksi. Euroopan komissio pitää elinkaarimalleja yhtenä 

varteenotettavimmista hankinnan ratkaisuista lisätä julkisten palveluiden 

monipuolisuutta ja laatua käyttäen samalla veronmaksajien rahoja tehokkaammin.  

(Majamaa ym. 2008a.) Edelläkävijöinä mallin hyödyntämisessä kaiken tyyppisissä 

hankkeissa pidetään Iso-Britanniaa, Yhdysvaltoja, Japania ja Australiaa (Krtalić ja 

Kelebuda 2010). 

  

PPP-mallien soveltaminen on eri puolilla maailmaa lähtenyt liikkeelle usein 

liikenteen infrastruktuurista kuten teistä, silloista ja tunneleista, joita on lähes 

mahdotonta yksityistää kokonaan mallin ollessa ainoa mahdollisuus osallistaa 

hankkeeseen yksityinen rahoitus (Krtalić ja Kelebuda 2010). PPP:n voidaan katsoa 

syntyneen nimenomaan hankintoja varten, joissa julkisen ja yksityisen sektorin 

riskinjako olisi muuten mahdotonta (Yescombe 2007: 1-2). Viimeisen kahden 

vuosikymmenen aikana PPP-malli on tullut yhä suositummaksi menetelmäksi 

toteuttaa hankintoja myös julkisen hankinnan palveluinfrastruktuurissa esimerkiksi 

terveydenhuolto-, koulutus- ja liikennesektorilla (Hoppe & Schmitz 2013). Aluksi 

PPP-mallia pidettiin vain eräänlaisena yksityistämisajattelun jatkeena tarkoittaen 

julkisten palveluiden tuottamista tehokkaammin vapaita markkinamekanismeja 

hyödyntäen. Nykyinen vallalla oleva näkemys tunnistaa PPP-mallit paremmin 

julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön sekä yhteisten tavoitteiden ja 

vahvuuksien välittämiskeinona. Osa asiantuntijoista näkee PPP-mallin välimuotona 

yksityistämisen ja puhtaasti julkisen sektorin tuottamien palvelujen keskellä. (Jamali 

2005.) 
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Ruokangas (1997) käsittelee Public-private Partnership-mallia käyttäen PPP-

yhteistyön määritelmää. PPP-yhteistyö on tavoitteellista toimintaa, jossa yksityisellä 

sektorilla on omat taloudelliseen voittoon pyrkivät ja julkisella sektorilla omat 

kehittämistavoitteita tukevat päämäärät. Yksimielisyys yhteistyöhankkeen 

rakentamisesta ajaa molemmat osapuolet osallistumaan hankkeen toteutukseen 

omalla taloudellisella riskillä. Molempien taloudellinen riskinotto sitouttaa osapuolet 

antamaan käytännön toteutukselle täysipainoisen työpanoksen koko hankinnan 

elinkaaren ajaksi.   Tarkempi määrittely rajaa PPP-yhteistyön sisällön 

yksilöidympään projektiluonteiseen yhteistyöhön, jonka mahdollisuudet tuottaa 

lisäarvoa projektille ovat huomattavasti suuremmat normaalin suhdetoimintaan 

nähden. (Ruokangas 1997.)  

 

Siinä, missä Ruokankaan (1997) lähestymistapa PPP-malleihin keskittyy hankkeiden 

käytännöllisiin rakenteisiin ja toteuttamisvaiheisiin, mallien myöhempi tutkimus 

korostaa enemmän kumppanuuksien merkitystä mallin sisällä. Linder (1999) käsittää 

Public Private Partnership-käsitteen julkista hankintaa laajempana kokonaisuutena, 

kaikkina yhteistyötoimintoina julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kumppanuus 

vaatii molemmilta osapuolilta kykyä asettua toisen asemaan ja omaksua vastapuolen 

näkemykset ja tavoitteet osaksi omiaan. Julkisen sektorin tulisi pystyä ajattelemaan 

ja käyttäytymään kuin yrittäjä ja yrittäjän tulisi pystyä ottamaan huomioon julkisen 

hankinnan vastuu yhteiskunnasta sekä kumppanuudella saavutettava yleinen hyöty. 

PPP-malliin liittyvä kumppanuusajattelu pehmentää omalla tavallaan New Public 

Managementin suosituksi tekemää yksityistämistrendiä. (Linder 1999.) 

 

Yescomben (2007: 1-5) mukaan projekti- ja sopimusperusteisille PPP-

kumppanuuksille olennaisinta ovat pitkä-aikaiset elinkaarisopimukset toimijoiden 

kesken, yksityisen sektorin vastuut hankinnan laajemmasta toteutuksesta, koko 

elinkaaren kattavat maksumekanismit sekä elinkaaren lopussa hankinnan omistuksen 

mahdollinen siirtäminen julkiselle sektorille. PPP-mallilla toteutettu hanke ei 

varsinaisesti vähennä hankintayksikön tilivelvollisuutta hankkeesta, vaan julkinen 

sektori on veronmaksajien silmissä yhä vastuussa hankinnan hinta-laatusuhteesta ja 

hintaan liittyvästä tehokkuudesta koko hankinnan elinkaaren ajan. Erona normaaliin 

julkiseen hankintaan on, että PPP-mallissa hankintayksikön rooli kuvataan vain 

hankkeen mahdollistajana (facilitator) ja rakentajan, rahoittajan sekä operaattorin 
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rooleista vastaa hankkeen yksityinen toteuttaja (Satish & Shah 2009). Menetelmänä 

PPP tavoittaa molempien osapuolten parhaat puolet sen sijasta että julkinen sektori 

vastaisi hankinnasta yksin. Osapuolet jakavat osaamisensa ja allokoivat julkisen 

tarpeen täyttämiseen liittyvät resurssit, riskit ja palkinnot (Krtalić & Kelebuda 2010, 

Ruokangas 1997). 

 

PPP-hankkeissa julkinen sektori asettaa vaatimukset tuloksille, joita hankinnalla 

pyritään saavuttamaan, mutta ei tarkenna miten nämä vaatimukset tulisi toteuttaa. 

Yksityinen sektori suunnittelee, rahoittaa, rakentaa ja mahdollisesti operoi ja huoltaa 

kohdetta niin, että vaatimukset tulevat täytetyiksi. Toimittaja vastaanottaa 

palvelumaksuja koko sovitun sopimuskauden ajan, joilla se takaisinmaksaa 

hankkimansa yksityisen rahoituksen ja tuottaa tulosta sijoittajilleen. Palvelumaksuja 

sopimuskauden aikana voidaan alentaa jos kohteen laatu tai aikataulutus eivät vastaa 

sovittua. Yleensä lähes kaikki kohteen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät kulut 

sovitaan PPP-hankkeissa toimittajan vastuulle, ja kulujen ylityksille ei tilaajan 

toimesta myönnetä lisämäärärahaa kohteen rakennus-, operointi- tai ylläpitovaiheen 

aikana. PPP-malli tarjoaa toimittajalle myös mahdollisuuden liiketoimintaa 

täydentävään tilojen vuokraan. Kun toimittajan omistamat tilat eivät ole tilaajan 

käytössä, voi toimittaja vuokrata niitä vapaasti muille toimijoille, josta tulleen 

täydentävän liikevaihdon avulla se täydentää saamiaan palvelumaksuja. (Yescombe 

2007: 15-29.) 

 

PPP-mallien organisointi on usein monimutkaista, koska siihen liittyy monia 

osapuolia poikkeavine päämäärineen. Yksityisellä sektorilla toimittajat, sijoittajat ja 

lainanantajat, julkisella puolella hankintaa suunnittelevat ja toteuttavat viranomaiset, 

hankinnan ensisijaiset käyttäjät sekä koko suuri veronmaksajien yleisö ajavat kaikki 

omaa etuansa PPP-hankkeessa. Hankinnan läpinäkyvyyden tärkeys korostuu, koska 

kaikkien eri osapuolten etu olisi omata ainakin perusnäkemys hankkeessa käytetystä 

menetelmästä ja rahoituksesta sekä omasta roolista hankkeen toteutuksessa. 

(Yescombe 2007: 15-29.) PPP-hankkeissa korostuu Ruokankaan (1997) mukaan 

myös projektissa mukana olevien yksilöiden toiminta. Voimakas henkilökohtainen 

profiloituminen esimerkiksi hankkeen julkisuuskuvassa tai yhteistyökumppaneiden 

keskuudessa todistaa henkilövalintojen tärkeyttä olennaisena vaiheena hankkeen 
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päätöksenteossa. Tätä selittää myös pitkäaikaisille hankkeille ominainen 

epävirallisten henkilösuhteiden tärkeä merkitys. (Ruokangas 1997.) 

 

Elinkaarihankkeet ovat yksilöllisiä ja hankkeen luonnetta tulisi tarkastella kussakin 

tapauksessa erikseen. Hankintalainsäädännön kannalta PPP-hankkeet ovat yleensä 

rakennusurakoita tai käyttöoikeusurakoita. Näiden välinen rajanveto on 

tulkinnanvarainen, mutta käyttöoikeusurakalle tunnusomaista on vastikkeen 

tuleminen joko osittain tai kokonaan oikeudesta käyttää rakennettua kohdetta.  

Mahdollista on myös, että palveluiden osuus hankekokonaisuudesta on niin 

merkittävä, että PPP-kohdetta käsitellään hankintalainsäädännössä 

palvelusopimuksena tai palveluiden käyttösopimuksena. (Laine & Junnonen 2006.) 

 

Mallin ja sopimusten monimutkaisuuden negatiivisia seurauksia ovat Yescomben 

(2007: 15-29) mukaan pidempi hankinnan suunnittelu- ja päätöksentekojakso sekä 

korkeammat hankinnan kustannukset. Tilaaja joutuu ostamaan PPP-projekteissa 

usein oman organisaation ulkopuolelta erikoistunutta laki- ja rahoitusneuvontaa, jota 

ei tarvittaisi perinteisissä hankintamenettelyissä. PPP-hankintaan uppoavat kulut 

voivat olla 5-10 % kovasta pääomasta kohtuullisen suuressa projektissa, mutta eivät 

laske samassa suhteessa PPP-hankkeen arvon pienentyessä. PPP-malli soveltuukin 

käytettäväksi yleisesti ottaen vain suuremmissa hankinnoissa tai vaihtoehtoisesti 

hankinnoissa, joissa rypäs pienempiä hankintoja voidaan paketoida yhdeksi 

suuremmaksi PPP-projektiksi. PPP-menettelyillä on erottamaton liitos hankintojen 

rahoitukseen. Jos julkisen sektorin hankintayksikkö ei ymmärrä täysin PPP-mallin 

rahoitusseuraamuksia, voivat rahoituksen ongelmat mitätöidä koko mallin käytöllä 

tavoitellun hyödyn. Huomioitavaa on myös julkisen hankinnan päätöksentekoon 

liittyvien menettelytapojen ja ajurien uutuus, joka voi olla vielä epäselvä yksityisen 

sektorin sijoittajille ja lainanantajille. (Yescombe 2007: 15-29.)  

 

PPP-mallille ominaista on, että hanketta ei joko kyetä toteuttamaan lainkaan ilman 

yhteistyötä tai hankkeen yhtä tehokas, laaja tai monimuotoinen toteutus ei ole muilla 

keinoin mahdollista (Ruokangas 1997). Malli sopii hankinnan toteuttamiseen 

erityisen hyvin tilanteissa, joissa tilaaja ei kykene objektiivisesti määrittelemään 

teknisiä keinoja tai rahoitusvälineitä, joilla projekti voitaisiin toteuttaa (Aalto-

Yliopisto 2011). Yksi käytön yleistymisen syy on PPP-mallin kannustavuus 
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innovatiivisten taloudellisuutta ja laatua parantavien ratkaisujen synnyttämiseksi 

kohteiden rakennuksessa (Hoppe & Schmitz 2013). Krtalić ja Kelebuda (2010) 

toteavat PPP-mallien soveltamisen olevan mahdollista lähes loputtomaan määrään 

erilaisia kohteita ja näkevät sen potentiaalin olevan yhä vahvasti alikäytetty.     

 

2.3 Mallin valintaperusteet 

 

PPP-mallin lisääntynyttä suosiota viime vuosien aikana voidaan pitkälti selittää 

muutoksella julkisen hankinnan toimintaympäristössä (Yescombe 2007: 16-17). 

Keskeisiä motiiveja PPP-mallien käyttöönotolle ovat New Public Management-

ajattelun mukaisen markkinaehtoisen toiminnan synnyttäminen, kumppanuuksien 

muodostaminen sekä yksilö-, hanke- että aluetasolla, uuden toiminnan 

mahdollistaminen, resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, verkostojen luominen, 

uusien innovatiivisten hankintamenetelmien synnyttäminen ja kiristyvään kilpailuun 

vastaaminen (Ruokangas 1997, Satish & Shah 2009). PPP-malli voi toimia myös 

markkinaehtoisena vaihtoehtona tehottomiksi todetulle yritystukien jakamiselle 

(Ruokangas 1997). Maailman pankki tiivistää mallin oleelliset hyödyt neljään 

pääalueeseen: tehokkuuden lisäämiseen projektien toteutuksessa, hankkeiden 

toimeenpanokapasiteetin kasvattamiseen, julkisen sektorin riskien vähenemiseen ja 

rajallisten resurssien vapauttamiseen useampien projektien toteuttamiseksi (Majamaa 

ym. 2008a). 

 

Hakkaraisen (2011) mukaan mallilla tavoiteltavia hyötyjä tilaajalle ovat riskin 

siirtäminen toimittajalle, laadun paraneminen, projektien nopeampi valmistumisaika, 

helpompi muuttuvien tarpeiden ennakointi, tehokkuuden lisääntyminen sekä kuntien 

velkataseen keveneminen elinkaarimallin sisältämien pitkäaikaisten 

maksumekanismien avulla. Lisäksi PPP-projektien on todettu tuottavan perinteisiä 

hankintamenetelmiä paremmat mahdollisuudet hyödyntää uusia teknologiaratkaisuja, 

tehokkaampaa projektijohtamista, tarkempaa taloudenseurantaa ja muun muassa 

hankinnan On-Time-Delivery-järjestelmiä (Satish & Shah 2009). Todellisuudessa 

suurimpana ja usein ainoana syynä PPP-mallin valinnalle pidetään julkisen sektorin 

kiristyneitä budjettirajoitteita ja halua välttää lisävelan ottaminen (Yescombe 2007: 

17). Fakta on, ettei nykyinen julkinen sektori pysty täyttämään taloudellisesti 
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kasvanutta palveluiden kysyntää ja tukeutuu siksi yksityisen sektorin apuun ja 

yhteistyömalleihin (Krtalić & Kelebuda 2010).   

 

Yescombe (2007: 17-21) perustelee PPP-mallin rahoitusetuja perinteisiin julkisen 

hankinnan malleihin sillä, ettei se tarvitse julkisen sektorin rahaa heti 

hankintapäivänä. PPP-hankkeessa investoitu pääoma jaetaan palvelumaksujen avulla 

koko hankinnan elinkaaren ajalle. Elinkaarirahoitus vapauttaa hankintayksiköt 

lyhyen ajan investointirajoituksista, pakottavista veronkorotuspaineista sekä 

lisälainan ottamisesta. Alkuinvestointien välttäminen myös vapauttaa julkisen 

sektorin rajallista budjettia muiden investointien käyttöön, jotka eivät ehkä olisi 

muuten mahdollisia toteuttaa samalla aikataululla. Koska hankintaa ei välttämättä 

voitaisi toteuttaa ollenkaan ilman PPP-mallia, voidaan malli nähdä, ei vain 

korvaavana tapana toteuttaa hankintaa vaan aidosti hankintoja lisääväna keinona. 

PPP-mallilla voidaan tavoittaa myös kokonaisuuksien mittakaavaetuja, joilla suuria 

kokonaisuuksia saatetaan valmiiksi nopeammin ja kokonaistaloudellisemmin kuin 

kohteen eri osien yksittäisessä hankinnassa. Toisaalta suuret PPP-kokonaisuudet 

voivat myös rajoittaa pienempien toimijoiden osallistumista hankkeen 

tarjouskilpailuun ja nostaa hintoja rajoitetummassa kilpailutilanteessa.  (Yescombe 

2007: 17-24.) 

 

Kiiraksen ym. (2005) mukaan riskien hallinta PPP-mallissa toteutuu 

optimaalisimmin, jos riski osoitetaan hankkeessa sille taholle, joka pystyy sen 

parhaiten hallitsemaan. Tilaaja ja toimittaja sopivat kiinteän hinnan kohteen 

rakentamiselle ja toimittaja ottaa näin vastuun yllättävistä kustannuksista hankinnan 

toteutuksessa.  Toimittajan paremmuus riskin kantamisessa perustuu parempaan 

tietämykseen tai vaikutusmahdollisuuksiin yksittäisten riskien osalta esimerkiksi 

erikoisosaamisella monimutkaisten kohteiden projektijohtamisesta tai valmiilla 

alihankkijasuhteilla. Rakennusvaiheessa toimittaja kantaa näin riskin esimerkiksi 

myöhästymisten tai suunnitteluvirheiden seurauksena syntyneistä lisäkustannuksista. 

Hankinnan kokonaiskustannus on PPP-mallissa yllätysten varalta laskettu 

korkeammaksi kuin perinteisessä hankintamenettelyssä, mutta tilaajalta poistuneen 

lisäkustannusriskin poistumisen lisäksi se kannustaa toimittajaa kohteen nopeampaan 

valmistumiseen. Siinä missä rakennusvaiheen riskit ovat projekteissa yleensä aina 
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siirretty kokonaan toimittajan vastuulle, operointi- ja ylläpitovaiheisiin liittyviä 

riskejä jaetaan usein molemmille osapuolille. (Yescombe 2007: 18-20.) 

 

Aiemmin luvussa 2.1.1. mainittiin julkisen hankinnan yleistavoitteena olevan tuottaa 

parasta arvoa käytetylle rahalle (Baily ym. 2008: 85-86). Yescomben (2007: 18-20) 

mukaan PPP-mallissa riskin jakamisen ytimessä on nimenomaan parantaa rahalle 

tuotettua arvoa. Value for money-hyöty muodostuu yksityisen sektorin paremmasta 

osaamisesta ja innovaatiokyvystä kohteen suunnittelussa, rakentamisessa ja 

ylläpidossa, riskien ja varojen hallinnassa sekä kolmannen osapuolen kassavirtojen 

synnyttämisessä (Majamaa ym. 2008a). Toimittajalle tulisi mallissa siirtää kaikki 

riskit, joita se kykenee kantamaan tehokkaammin kuin tilaaja. Korkeimman arvon 

tavoittelu ei perustu vain siihen, mikä on halvin ratkaisu toteuttaa hanke, vaan 

tavoitteena on ottaa huomioon myös optimaalinen riskinjako, kokonaistaloudellisuus 

ja hankinnan laatu. Toimittajan kantama päävastuu hankinnan laadusta ja laatuun 

liitännäiset maksumekanismit pakottavat toimittajan minimoimaan projektin 

epäonnistumisen mahdollisuudet minimiinsä (Krtalić & Kelebuda 2010). Yksityiselle 

sektorille tärkeä on myös riskiä vastaava lisätuotto investoidulle pääomalle. Mitä 

enemmän yksityiselle sektorille siirretään riskiä, sitä suuremman tuoton toimittaja 

vastuustaan vaatii. Olennaista tilaajalle on riskienhallinnan ja rahoituksen yhteyden 

ymmärtäminen. Mitä laajemmin riskit voidaan hallita tilaajan osalta, sitä 

halvemmaksi PPP-hankkeen rahoitus tulee. (Kiiras ym. 2005.) 

 

Tärkeä peruste PPP-mallin valinnalle on myös yhteistyöhön kannustaminen ja 

yhteistyössä saavutettava oppiminen. On todettu, että PPP-hankkeilla on taipumus 

kehittää sekä hankintayksikön että toimittajaosapuolen hankintaosaamista 

pitkäjänteisemmäksi. PPP-hankkeissa kohteen toteutuksesta, kuluista ja riskienjaosta 

sovitaan kiinteästi pitkälle tulevaisuuteen ja tilaaja on pakotettu määrittelemään 

täsmälliset tarpeensa jo hyvin aikaisessa vaiheessa hankintaa, joka helpottaa 

hankkeen kokonaistaloudellista suunnittelua. Toimittaja taas pyrkii optimoimaan 

suunnittelun tukemaan elinkaaren alhaisempia ylläpitokustannuksia jo ennen 

rakentamisen alkamista. (Yescombe 2007: 20-24.) Myös Ruokankaan (1997) mukaan 

molempia organisaatioita hyödyttäviä yhteistyön etuja ovat henkilöstön kehittyminen 

uudentyyppisessä ympäristössä, henkilöstön parempi motivaatio työhönsä, 
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toimintamenetelmien kehittyminen, know-hown kehittyminen sekä kilpailukyvyn 

parantuminen. 

 

Pidemmän elinkaaren voidaan PPP-kirjallisuuden mukaan todeta yksiselitteisesti 

kannustavan toimittajia kohteen korkeampaan kokonaistaloudellisuuteen. Koska 

sama toimittaja on vastuussa koko kohteen elinkaaresta suunnittelusta ylläpitoon, 

pyrkii se suunnittelemaan alusta asti tekniset ratkaisut mahdollisimman alhaisia 

kokonaiskustannuksia silmällä pitäen. Tämä tarkoittaa kohteen korkeampaa laatua ja 

arvokkaampia rakennusratkaisuja ylläpitokustannusten madaltamiseksi. PPP-

sopimuksen sisältämät toimittajaa palkitsevat tai rankaisevat maksumekanismit taas 

takaavat kohteen tehokkaan huollon elinkaaren aikana. Jos kohteen ylläpitovastuu 

olisi julkisella sektorilla, olisi sen helpompi laiminlyödä vastuutaan ja säästää 

kohteen juoksevissa huoltokustannuksissa. (Yescombe 2007: 21-24.) Jamali (2005) 

yksinkertaistaa PPP-mallien kahdeksi tärkeimmäksi hyödyksi hankintojen 

kokonaistaloudellisuutena näkyvän tehokkuuden ja parempana laatuna ilmenevän 

vaikuttavuuden. Vaikuttavuuden mittaaminen laadun muodossa voi tosin olla hyvin 

tulkinnanvaraista ja vertailtavissa vaikeasti perinteisiin hankintamenetelmiin.   

 

Hoppe ja Schmitz (2013) ottavat esille PPP-mallissa ilmenevän riskin päämies-

agentti-ongelmaan eli informaation epäsymmetrisyyteen tilanteissa, joissa toimittaja 

on tilaajaa paremmin tietoinen ongelmien aiheuttamista lisäkuluista. Tätä 

epäsymmetrisyyttä on käytetty myös argumenttina PPP-mallin valitsematta 

jättämiselle ja turvautumiselle sen sijasta hankinnan perinteisiin tilaaja-toimittaja-

malleihin. Mielenkiintoisesti Yescombe (2007: 24) näkee juuri päinvastaisesti PPP-

mallissa luodun kumppanuuden ratkaisuna koko julkista hankintaa perinteisesti 

vaivaavaan päämies-agentti-ongelmaan. Päämies-agentti-ongelman riski piilee 

hankintatilanteissa, joissa 1) julkinen sektori ohjaa toimittajaa hankkeessa 

asettamalla tälle kohtuuttomia ehtoja ja välitavoitteita tai 2) toimittaja huolehtii 

kohteen toteutuksesta epätäydellisen tai epäsymmetrisen informaation vallitessa 

hankkien asemallaan kohtuutonta taloudellista etua. Ongelman ratkaisuna tulisi 

kaiken informaation PPP-suhteessa olla avointa ja molempien osapuolten tulisi 

omata hankkeen etenemisestä ja yksityiskohdista samat tiedot koko sen elinkaaren 

ajan. (Yescombe 2007: 24, Satish & Shah 2009.)        

 



32 

 

Yescomben (2007: 24-28) mukaan PPP-mallin käytöllä voi luoda yleisiä hyötyjä 

koko julkisen sektorin uudistamiseen ja johtamiseen. Yksi hyödyistä on hankinnan 

läpinäkyvyyden lisääminen hankinnassa. Malli tekee hankinnan elinkaaren kattavasta 

kokonaishinnasta selkeän luvun, ja kulujen osalta tehtyjä valintoja ei voida PPP-

hankkeissa leikellä palasiksi ja piilottaa julkisen kirjanpidon sisälle. Läpinäkyvyyden 

suora seuraus on lisääntynyt vastuullisuus; kun hankinnasta päättävät elimet eivät voi 

piilottaa päätöstensä kuluja, on heidän pystyttävä perustelemaan myös julkisesti 

epämukavat valinnat. Siinä, missä perinteisten hankintamenetelmien loppusummat 

sisältävät yleensä vain hankinnan alkuinvestoinnin kulut, sisältää PPP-malli heti 

kaikki hankintaan liittyvät kulut koko sen elinkaaren ajalle. Tämä tekee erityisen 

tärkeäksi selkeän ja läpinäkyvän tiedottamisen perinteisen hankinnan ja PPP-mallin 

eroista myös suurelle yleisölle. (Yescombe 2007: 21.)  

 

Vaikka PPP-sopimukset solmitaan pitkälle tulevaisuuteen kiintein kuluin, voidaan 

mallin hyötynä pitää silti myös joustavuutta. PPP-sopimuksia pidetään lainopillisesti 

epätäydellisinä sopimuksina, jolla ei voida kattaa kaikkia tulevaisuuden muutoksia. 

Mitä pidempi elinkaari ja monimutkaisempi sopimus sitä vaikeampi ja kalliimpi 

julkisen sektorin on siirtää yllättävien muutosten riskejä toimittajalle. Esimerkkinä 

koulujen käyttöasteet ja tilatarpeet voivat muuttuvat väestörakenteen mukana 

radikaalisti tai koko koulujärjestelmä voi läpi kokea suuren teknologisen muutoksen. 

PPP-sopimusten purkaminen muutosten edessä kesken hankinnan elinkaaren ei olisi 

edullinen ratkaisu kummallekaan osapuolelle. (Yescombe 2007: 21.) 

 

2.4 Mallin rakenne ja toteutusvaiheet 

 

PPP-hankkeiden ja sopimusten monimutkaisuus tekee PPP-mallilla toteutettavista 

hankkeista usein ainutlaatuisia vertailtaviksi keskenään (Yescombe 2007: 1-15). 

PPP-mallin rakenteelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, ja toteutettujen 

hankkeiden rakenteet vaihtelevat kevyistä kahden osapuolen sopimuksista raskaisiin 

rakenteisiin, joissa projektia hallitsee kohteen toteuttamista varten erikseen perustettu 

elinkaariyhtiö (Aalto-Yliopisto 2011, Hakkarainen 2011). Satish & Shah (2009) 

kuvaavat erilaisia PPP-malleja yksinkertaistetusti sen mukaan, mistä hankinnan 

vaiheista vastuu on siirretty toimittajaosapuolelle. Yksinkertaisimmillaan toimittaja 

vastaa vain hankkeen suunnittelusta ja rakennuksesta, jolloin hankkeen muotoa 
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voidaan kutsua nimellä Design-Build (DB). Suunnittelun ja rakentamisen lisäksi 

toimittajan tarjoamaan palvelukokonaisuuteen voi kuulua kohteen ylläpito 

(Maintenance: M), operointi (Operate: O), omistaminen (Own: O) ja rahoitus 

(Finance: F). Monimutkaisimmillaan PPP-malli voi sisältää jossain muodossa kaikki 

edellisistä toiminnoista, jolloin sovellettavaa mallia kutsutaan esimerkiksi nimellä 

Design-Build-Finance-Operate-Maintenance (DBFOM-malli). Yescombe (2007: 7-8) 

lisää luokitteluun myös hankinnan omistuksen siirtymisen julkiselle sektorille 

elinkaaren päättyessä (Transfer: T), jolloin yksinkertaisen mallin muoto voi olla 

esimerkiksi Build-Own-Transfer (BOT-malli). 

 

Yescomben (2007: 13-14) mukaan PPP-malleja voidaan lisäksi luokitella palvelun 

luonteen ja riskienjaon mukaisesti. Näin mallit jaetaan kahteen pääkategoriaan: 

käyttö- ja saatavuusperusteisiin PPP-malleihin. Käyttöperusteisissa malleissa käytön 

riskit on siirretty yksityiselle sektorille ja hankkeen tuotot syntyvät suoraan 

käyttäjien maksamista tietulleista, lipuista tai käyttömaksuista. Käyttöperusteisessa 

PPP-yhteistyössä on mahdollista käyttää myös yhdistelmää, jossa julkinen sektori 

maksaa kansalaisten käyttämistä palveluista joko kokonaan tai osittain niiden 

käyttöasteen mukaan. Saatavuusperusteisia malleja taas sovelletaan yleensä 

sosiaalisen infrastruktuurin hankintoihin kuten kouluihin, sairaaloihin ja vankiloihin, 

joissa maksuista vastaa useimmiten kokonaisuudessaan julkinen sektori. 

Saatavuusperusteisessa mallissa yksityinen sektori rakentaa kohteen julkisen sektorin 

saatavaksi ja perii maksut tilaajalta sovittujen vastuualueiden mukaisesti koko 

hankinnan elinkaaren ajan. Kohteen valmistumista pidetään saatavuusperusteen 

ydinkohtana, vaikka hankinnan elinkaareen liittyvistä maksuista osa liittyykin 

kohteen operointiin ja ylläpitoon. Saatavuusperusteisia malleja käytetään Suomessa 

huomattavasti yleisemmin (Hakkarainen 2011). (Yescombe 2007: 13-14.)  

 

PPP-ajattelun kehittyessä ja lisääntyessä, esiin on nostettu myös useita 

hybridimalleja. Allianssimallissa julkinen ja yksityinen sektori suunnittelevat, 

kehittävät ja rahoittavat hanketta yhdessä ja saattavat myös operoida ja ylläpitää 

hankittavaa laitosta yhteistoiminnassa. Niputusmallissa hankintayksikkö sopii yhden 

kumppanin kanssa useammista pienemmistä PPP-hankkeista kerralla. Niputuksen 

tavoitteena on nopeuttaa hankkeiden toteutusaikoja ja pienentää 

transaktiokustannuksia. Kilpailullisessa kumppanuusmallissa PPP-hankkeen eri 
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osista valitaan vastaamaan yhden kumppanin sijasta useita eri toimijoita tavoitteena 

kilpailun tuottamat säästöt. Inkrementaalisessa kumppanuusmallissa 

hankintayksikölle sovitaan oikeus keskeyttää hanke myöhemmässä vaiheessa 

hankkeen osoittautuessa tuottamattomaksi. Integraattorimallissa hankintayksikkö 

taas valitsee yksityisen toimittajan hankkeen integraattoriksi johtamaan hanketta jo 

alun esisuunnittelusta alkaen sen elinkaaren loppuun asti. Integraattori on vastuussa 

kaikesta projektiin liittyvästä toiminnasta ja tulee joko rahallisesti palkituksi tai 

rangaistuksi myöhästymisten tai kuluylitysten tapahtuessa. (Satish & Shah 2009.)   

 

Laineen ja Junnosen (2006) esittävät PPP-kohteen palvelukokonaisuuden luonteen 

ohjaavan koko hankintamenettelyn valintaa. Jos toimittajan vastuulle siirtyvä 

palvelukokonaisuus sisältää vain rakennuksen suunnittelun, rakentamisen sekä 

kiinteistöpalvelut, on hankinnassa yhä mahdollista käyttää perinteisiä tapoja kuten 

avointa tai rajoitettua hankintamenettelyä. Kun palvelukokonaisuuteen sisältyy myös 

hankkeen rahoitus ja omistus, monimutkaistaa se hankinnan rakennetta niin, että se 

vaatii neuvottelu- tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöä ja lisää PPP-mallin 

arvoa hankintamenettelyn valinnassa. PPP-projektien toteutuksessa työvaiheiden 

osittaminen on usein työläämpää kuin perinteisissä hankinnoissa (Ruokangas 1997). 

Ruokangas (1997) erittelee PPP-hankkeen suunnitteluprosessin aloitteen tekemiseen, 

toteutusmuodon valintaan, tavoitteiden asettamiseen, rahoituksen suunnitteluun, 

määräysvallasta ja vastuista päättämiseen sekä sopimusprosessiin.  

 

PPP-hankkeen toteutuksen perusvaiheet jakautuvat Laineen ja Junnosen (2006) 

mukaan tarveselvitykseen, hankesuunnitteluun, tarjouskilpailun valmisteluun, 

tarjousten laatimiseen, tarjousten vertailuun, sopimusvaiheeseen ja sopimuksen 

päättymiseen. Tarveselvitysvaiheessa tavoitteena on määrittää hankkeen tarpeellisuus 

käyttäjän toiminnallisille tarpeille. Jos hankkeen tarpeellisuus pystytään osoittamaan, 

rajataan hankinnalle laadullinen sisältö sen perusteella, mitä palveluita hanke koskee. 

Hankesuunnittelussa määritetään hankkeen toiminnalliset, laadulliset, taloudelliset ja 

aikataululliset tavoitteet sekä tarkistetaan hankkeen toteutusmahdollisuudet muun 

muassa kaavoituksen osalta. Hankesuunnittelun tuloksena kohteelle määritetään 

käytettävän PPP-mallin muoto, alustava tilaohjelma sekä kustannus- ja talousarvio. 

Hankesuunnitteluvaihe päättyy hankintayksikön investointipäätökseen. (Laine & 

Junnonen 2006.) 
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PPP-mallissa tarjousvaihe toteutetaan useimmiten kilpailullista neuvottelumenettelyä 

käyttäen (Aalto-yliopisto 2011). Tarjouskilpailun valmisteluvaiheen keskeiset 

tehtävät liittyvät hankkeen saattamiseen lähetettäviksi tarjouspyynnöiksi. Tähän 

kuuluu hankintailmoituksen laatiminen tarjoajille asetetuista 

vähimmäisvaatimuksista ja vaadittavista selvityksistä. Tarjoaja määrittelee 

hankintailmoituksen perusteella omannäköisensä palvelukokonaisuuden, kartoittaa 

tarvitsemansa yhteistyökumppanit rahoittajasta ulkoisiin palveluntuottajiin ja 

ilmoittaa halustaan osallistua hankkeeseen osallistumishakemuksella. Tässä 

vaiheessa neuvottelumenettelyihin perustuvassa PPP-mallissa käydään läpi 

vuoropuhelu kumppanien välillä ja kartoitetaan ehdotetuista ratkaisuista ne, joilla 

hankintakohde voitaisiin todella toteuttaa. Tarjouskilpailun valmisteluvaihe päättyy 

kun hankintayksikkö toimittaa tarjouspyynnöt tarjoajille, jotka täyttävät kohteelle 

asetetut kriteerit. (Laine & Junnonen 2006.) 

 

Tarjousvaiheessa urakkaan osalliseksi haluavat tarjoajat valmistelevat 

tarjouspyynnön ja käytyjen neuvottelujen mukaiset kriteerit täyttävän tarjouksen 

kohteesta, jonka tulisi sisältää ainakin ehdotuksen maksukaavoista PPP-kohteen 

elinkaaren aikana, rakennuksen tekniset ratkaisut, alustavat palvelusuunnitelmat, 

ehdotuksen järjestettävästä rahoituspaketista ja tiedot elinkaariyhtiön muodostavista 

yrityksistä ja niiden resursseista. Tarjousten vertailuvaiheessa tilaaja valitsee 

hankkeelle parhaan ratkaisun toteuttajan kelpoisuusvaatimukset täyttäneistä 

tarjouksista. Tarjouksista tulee julkisen hankinnan kilpailutussääntöjen mukaisesti 

valita taloudellisin, teknisin ja juridisin arviointikriteerein se ratkaisu, joka on 

tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailuvaihe päättyy 

hankintapäätöksen tekemiseen ja siitä tiedottamiseen. (Laine & Junnonen 2006.) 

 

Hankkeen sopimusvaihe kattaa koko hankkeelle sovitun palvelukokonaisuuden 

elinkaaren. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimittajayritys aloittaa työt PPP-

kohteen suunnittelussa. Koska kohteen ylläpitokustannukset ovat useimmiten 

rakennuttajan vastuulla pitkän aikaa hankinnan elinkaaressa eteenpäin, edullisinta 

rakentajalle on pyrkiä mahdollisimman kestäviin ja huoltovapaisiin 

suunnitteluratkaisuihin (Yescombe 2007: 21-24). Rakennusvaiheessa oleellista on 

nopea toteutus, sillä elinkaaren palvelumaksut sovitaan useimmiten alkaviksi vasta 

rakennuksen ollessa käyttövalmis. Käyttövaiheen aikana toimittaja suorittaa sille 
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asetettuja palveluvelvoitteita ja tilaaja maksaa sovittuja elinkaarimaksuja käyttäjien 

kokeman laadun mukaisesti tehden joko lisäyksiä tai vähennyksiä maksuihin 

laatuvaatimusten joko ylittäessä tai alittaessa sovittuja kriteerejä. (Laine & Junnonen 

2006.) 

 

2.5 Mallin haasteet 

 

Ruokankaan (1997) mukaan usein ilmeneviä haasteita PPP-yhteistyössä ovat 

epäselvyydet neuvottelukysymyksissä, toimintatavoissa ja henkilökysymyksissä. 

Ideaali malli ei välttämättä toimi yksilöiden tullessa mukaan toimintaan. 

Eturistiriitoja syntyy kun yksityisen toimittajan kiinnostus yksinomaan hankkeen 

taloudellisissa tuotoissa ja julkisen sektorin tavoite tuottaa arvoa veronmaksajille 

eivät kohtaa toisiaan. Lisäksi ristiriitoja voi ilmetä tilanteissa, joissa hankintayksikkö 

ja julkinen sektori eivät pysty tekemään hankinnan päätöksiä tarpeeksi nopeasti, josta 

seuraa toimijalle viivästyksiä ja lisäkuluja. Vaikka Krtalić ja Kelebuda (2010) 

toteavat PPP-mallin soveltamisen olevan mahdollista lähes äärettömään määrään 

julkisen sektorin hankintoja, ei malli ole täysin universaali. Mallin soveltamiseen ja 

pitkäaikaiseen sitoutumiseen liittyy lähes aina jonkinasteinen epäröinti ja pelko 

kumppanuuden tasa-arvoisuudesta koko tulevan elinkaaren ajan. Molemminpuolisen 

luottamuksen saavuttaminen ja selkeä roolien jako on kriittistä PPP-hankkeiden 

onnistumiselle (Satish & Shah 2009, Krtalić & Kelebuda 2010). 

 

PPP-mallista saatava hyöty kohteen rahoituksessa koko elinkaaren ajalle on 

aiheuttanut myös kritiikkiä mallin käyttöä kohtaan. Yescomben (2007: 17) mukaan 

mallin vastustajat kutsuvat mallia taseen ohi lainaamiseksi (Off-balance sheet 

borrowing) ja suosisivat ennemmin perinteisiä suoraan taseessa näkyviä menetelmiä 

rahoittaa hankinnat. PPP-suunnittelua tehdessä on huomioitava tarkasti hankkeiden 

pitkäaikaiset vuosittaiset kustannukset julkisessa taloudenpidossa. Vaikka PPP-

hankkeiden maksut eivät näy julkisen sektorin taseissa velkoina, hankkeiden 

maksumekanismit kuitenkin vaikuttavat lopulta julkisiin budjetteihin lainojen tavoin. 

Yksityisesti hankitun rahoituksen voidaan katsoa myös maksavan enemmän kuin 

julkisen lainarahoituksen, koska julkisen sektorin lainanantajat eivät joudu ottamaan 

lainoilleen yhtä suurta riskiä kuin yksityisellä sektorilla. Kuitenkin julkisen sektorin 

kohtaama tilanne, jossa hankintaa ei voitaisi toteuttaa ollenkaan ilman 
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yksityisrahoitusta sivuuttaa usein edes teoreettisen mahdollisuuden valita julkisen 

velan lisääminen toimittajan hankkiman rahoittajan sijasta. (Yescombe 2007: 15-23.)  

Riskin jakaminen toimittajalle on yksi tärkeimmistä syistä PPP-mallin valinnalle 

(Kiiras ym. 2005). PPP-hankkeiden suuri koko ja monimutkaisuus kuitenkin 

muodostavat hankkeiden riskin liian suureksi pienille paikallisille toimijoille, joiden 

resurssit eivät riitä suurten hankkeiden rahoituksen hankkimiseen tai kaikkien 

vaiheiden toteuttamiseen (Yescombe 2007: 18-19). Lopulta kokonaistaloudellisuuden 

tavoittelu voi näin rajoittaa kilpailua, pakottaa yrityksiä haluttomasti yhteenliittymiin 

ja nostaa hankkeen kokonaishintaa. Mahdollinen haaste on myös tilanne, jossa 

toimittaja joutuu toimimaan liian tarkasti rahoittajien ehdoilla, jotka eivät kuitenkaan 

ota itse kantaakseen urakan riskejä tilaajan ja toimittajan tavalla. Rahoittaja ei 

myöskään usein koe riskialttiimpia innovatiivisia rakennusratkaisuja etunsa 

mukaiseksi PPP-hankkeissa. (Kiiras ym. 2005, Yescombe 2007: 18-19.) 

 

Yescombe (2007: 15-23) arvioi sovitun toimittajan vastuun PPP-hankkeissa olevan 

todellisuudessa rajoitettua. Tilaaja kantaa lopulta hankkeeseen liittyvistä riskeistä 

suuremman osan kuin PPP-sopimuksessa on sovittu. Laajasti epäonnistuneessa 

hankinnan lopputulemassa toimittajan menetykset rajoittuvat sen omiin 

investointeihin kohteessa, mutta toimittajalle ei lopulta jää velvoitetta maksaa 

kohteen pelastamiskustannuksia hankkeeseen menetettyjä sijoituksia pidemmälle. 

Julkinen sektori taas on yhä vastuussa keskeisen julkisen palvelun toteuttamisesta 

tavalla tai toisella. Hankkeen epäonnistuessa julkisen sektorin on parempi ottaa itse 

vastuu kohteen saattamisesta haluttuun toimintaan omin lisäinvestoinnein kuin hylätä 

koko hanke. PPP-mallilla tavoiteltu riskinjaon etu menetetään, mutta välttämätön 

hankinta saadaan näin toimintaan mahdollisimman pienin lisäkustannuksin. Riski 

hankkeen kesken jäämiseksi vältetään parhaiten oikein määritetyillä toimittajan 

taloudellisilla kannustimilla.  

 

Yksi luvussa 2.3 mainittu PPP-mallin hyöty on osapuolten hankintaosaamisen 

kehittyminen. Haasteellisemmaksi saavutetun osaamisen kohdalla voi muodostua sen 

säilyttäminen organisaatiossa. PPP-hankkeiden harvinaisuus johtaa tilanteisiin, joissa 

vain yhtä tai kahta hanketta kerralla operoiva tilaaja vaihtaa projektitiimin jokaisen 

PPP-hankinnan välillä. Lisäksi vaikka julkisen sektorin työntekijöiden siirtyminen 

yksityisen sektorin palvelukseen ei ole muutenkaan täysin harvinaista, on tutkittu, 
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että siirtyminen yksityisen sektorin palvelukseen on huomattavasti yleisempää PPP-

hankkeiden yhteistyössä. Siinä, missä PPP-hankkeesta seuraavaan siirtyvien 

toimittajien on helppo siirtää sama projektitiimi ja saavutettu uusi osaaminen 

hankkeesta seuraavaan, PPP-osaamisen säilyttäminen julkisella sektorilla on usein 

vaikeaa. (Yescombe 2007: 24-27.) 

 

Tulevaisuuden muutosten vaikutukset tulisi PPP-hankkeissa ottaa huomioon jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa tarjouspyyntöä, tarjouksia ja sopimuksia neuvoteltaessa. 

Sopimusten monimutkaisuudesta huolimatta, niiden tulevaisuuden 

soveltamiskelpoisuudesta ei juuri koskaan saada varmuutta. PPP-mallin 

sopimusmenettelyä voidaan mallin tuottamista eduista huolimatta pitää varsin 

raskaana ja kalliina sekä tilaaja- että toimittajaorganisaatioille. (Kiiras ym. 2005.) 

 

Ottaen huomioon PPP-hankkeiden julkispalveluluonteen, ei ole yllätyksellistä, että 

hankkeet kokevat usein vahvaakin mielipidevastarintaa. Ensinnäkin PPP-mallin 

vastustajat pitävät sitä yhä vahvasti yhtenä helposti vastustusta keräävän 

yksityistämisen muotona (Jamali 2005). PPP-kohteiden arvostelun argumentteja ovat 

muun muassa julkisen rahan käyttäminen yksityisen sektorin voittoihin sekä 

huonommat työolot sekä hankintaa rakentavien työmiesten että että rakennuksen 

käyttäjien osalta. Läheisen PPP-yhteistyön ja tyytyväisyyteen perustuvien 

palvelumaksujen voidaan kuitenkin perustella eliminoivan nämä laiminlyönnin 

mahdollisuudet. PPP-mallin vastustusta saattaa lisäksi lisätä myös sen eduksi 

laskettava läpinäkyvyys. Rakentamiseen ja ylläpitoon uppoavat kustannukset sekä 

mahdolliset virheet ovat hyvinkin onnistuneissa PPP-hankkeissa helpommin 

tutkittavissa, ja näin myös helpommin mallin vastustajien arvosteltavissa. (Yescombe 

2007: 15-28.)  

 

Oleellinen Satishin ja Shahin (2009) esittämä haaste mallissa on käyttäjien tarpeiden 

laiminlyöminen. On valitettavan yleistä, että tilaajan ja toimittajan välisessä 

kumppanuudessa käyttäjien ja veronmaksajien mielipide ja toiveet jätetään 

tavoitteista huolimatta käyttämättä. Thomasin ym. (2013) kansainvälinen 

tutkimusaineisto todentaa tilaajan ja toimittajan yhteistyöhön keskittyneiden PPP-

mallien ottavan normaalisti käyttäjäyhteistyötä huomioon varsin rajallisesti.. 

Päätöksenteko hankkeiden suunnittelussa on toteutettu tilaajan olettamien tarpeiden 
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perusteella todellisen käyttäjäinformaation sijaan, joka johtaa epäonnistumisiin 

hankkeiden tarkoituksenmukaisuudessa. (Thomas ym. 2013, Satish & Shah 2009). 

 

2.6 Loppukäyttäjän rooli mallissa 

 

Majamaan ym. (2008a) mukaan tarve tutkia loppukäyttäjän mieltymyksiä PPP-mallin 

mukaan toteutetussa hankinnassa on todellinen, mutta tutkimusta loppukäyttäjän 

perspektiivistä on tehty yhä varsin vähän. PPP-mallien käyttöä perustellaan 

useimmiten kansainvälisillä kokemuksilla julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuden eduista verrattuna perinteisiin hankintamenetelmiin, ottamatta 

huomioon käyttäjän osallistamisen kontekstia juuri lainkaan. Kansainvälisesti tehdyt 

tutkimukset ovat suurimmalta osin regressiivisiä ja keskittyneitä joko PPP-mallin 

teknisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, julkisen sektorin etuihin tai PPP-sopimusten 

rakenteisiin. Lähdesmäki ja Kilkki (2008) huomioivat kuinka PPP-mallin etuja 

tarkastellaan lähes aina julkisen sektorin näkökulmasta, jolloin ydineduksi 

muodostuvat yleensä mallin taloudelliset valintaperusteet. Jos mallin käytön 

motiiviksi otettaisiin käyttäjänäkökulma, muodostuisivat rahoituksen ohella 

tärkeämmiksi myös yhteistyöstä, sitoutumisesta ja kumppanuuksista saadut hyödyt. 

Kansalaisten eli hankinnan loppukäyttäjien osallistamisesta PPP-mallien 

suunnitteluprosesseihin on todellista hyötyä mallin tehokkaammassa toimeenpanossa 

(Satish & Shah 2009). 

 

Thomas ym. (2013) toteavat kokonaistaloudellisuuteen ja rahoitusnäkökulmaan 

keskittymisen aiheuttavan myös enemmän yleistä vastustusta hankkeita ja PPP-

mallin käyttöä kohtaan. Vastakkaiset mielipiteet kuten käyttäjäyhteisön ja 

veronmaksajien mielipidevastarinta ovat tutkijoiden mielestä suurin yksittäinen syy 

epäonnistuneisiin PPP-hankkeisiin. Mitä enemmän hankinta aiheuttaa vastustusta 

yhteisössä, sitä tärkeämmäksi käyttäjien osallistaminen PPP-mallin osaksi 

muodostuu. Tehokas keino hälventää tätä vastarintaa on julkisen osallistamisen ja 

läpinäkyvän toiminnan korostaminen. Julkisella osallistamisella tarkoitetaan kaikkien 

hankinnan vaikutuksenalaisten ja/tai kiinnostuneiden ihmisten tekemistä osalliseksi 

hankinnan päätöksentekoprosessiin. Toisin sanoen, julkinen osallistaminen on 

eräänlaista vallan uudelleenjakamista, joka mahdollistaa uudenlaisten tietovirtojen 

synnyn kaikkien projektin osapuolten välillä. (Thomas ym. 2013.) 
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Majamaan ym. (2008a) mukaan julkisen hankinnan loppukäyttäjä voidaan asettaa 

hankinnan tutkimuksessa rationaalisen kuluttajan asemaan. Loppukäyttäjien 

yksilöllisiä ja kirjavia mieltymyksiä voidaan käsitellä samoilla arviointiperusteilla 

kuin kuluttajan ostosta saavuttamia hyötyjä. Loppukäyttäjät tekevät kuluttajan tavoin 

päätöksiä omien mieltymystensä mukaisesti ja ovat kykeneviä ymmärtämään 

hankinnan taustalla vaikuttavan Value for Money-periaatteen. Lisäksi loppukäyttäjät 

arvostavat erilaisia valinnanmahdollisuuksia ja tekevät mielellään itsenäisiä 

valintoja, jotka vaikuttavat hankinnan lopputulemaan. Loppukäyttäjien yksilöllisten 

tarpeiden määrittely on kuluttajien tapaan hyvin vaikeaa kohteissa, joissa palvelun 

käyttäjien määrä on suuri.  

 

Palveluiden yhteistuotantoa (User and community co-creation of public services) 

tutkineet Bovaird ja Loeffler (2012) näkevät aktiivisen käyttäjän merkityksen 

julkisen palveluiden tuotannossa erittäin tärkeäksi toiminnan menestystekijäksi. 

Käyttäjät tuottavat resursseja luovuttamalla energiaansa ja aikaansa palvelun 

suunnitteluun, laskevat muutosvastarintaa vaikuttamalla muuhun yhteisöön 

mielipiteillään ja edistävät myös muiden käyttäjien osallistumista ja yhteistyöhalua.  

Julkisella sektorilla käyttäjän innokkuus osallistua toimintaan on joskus selitettävissä 

puhtaasti itsekkäillä motiiveilla tuottaa enemmän käyttöarvoa omaan käyttöön. 

Vaihtoehtoisina syinä käyttäjän innokkuudelle voidaan kuitenkin nähdä myös halu 

lisätä hankinnan arvoa ympäristölle (esimerkiksi pyrkimys laskea rakennuksen 

hiilijalanjälkeä) tai halu lisätä hankinnan arvoa yhteisölle (esimerkiksi pyrkimys 

lisätä rakennuksen yhteiskäyttömahdollisuuksia). (Bovaird & Loeffler 2012.) 

 

Käyttäjien yhteisön on myös huomattava olevan yleensä hyvinkin heterogeeninen 

ryhmä ihmisiä. Majamaan ym. (2008a) mukaan PPP-mallit perustuvat yhä 

valitettavan usein perinteiseen tilaaja-toimittajasuhteeseen, jossa mallin kaksi 

kumppania olettavat julkisen palvelun loppukäyttäjät yhdeksi homogeeniseksi 

ryhmäksi. Pohjoismaissakin julkisten palveluiden järjestäminen on lähtenyt liikkeelle 

periaatteesta ”sama palvelu kaikille”. Asiakasorientoitunut ajattelutapa suosii 

yksilöllisyyttä ja yhteisön jäsenten poikkeavia tarpeita. Yksittäisten käyttäjien 

muuttuvat tarpeet ja elämäntyylit vaikuttavat yksilön identiteettiin, jota vahvistetaan 

muun muassa kulutuksella. Käyttäjäpalautteen vähäinen hyödyntäminen PPP-
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mallissa voi pitää hankkeen kustannustehokkaana, mutta ei tue kohteiden 

asiakaskeskeisyyttä. (Majamaa ym. 2008a.)  

 

Loppukäyttäjät ovat julkisen sektorin asiakkaita palvelujen tarjoamisvelvoitteen 

kautta ja heistä tulee yksityisen sektorin asiakkaita tilaajan ja toimittajan keskinäisen 

palvelujen yhteistuotannon tai suoraan yksityisen sektorin tuottaman palvelun kautta. 

Julkisen sektorin tarkoitus ei ole suoraan monitoroida kuluttajien psykologisia 

muutoksia tai ennustaa tulevaisuuden tarpeita vaan tarjota palvelu, joka vastaa 

nykyistä kysyntää. Käyttäjän vaatimusten varhainen selvittäminen ohjaa hankkeen 

lopputulosta alusta lähtien kohti oikeita tavoitteita (Laine & Junnonen 2006). 

Loppukäyttäjien yhteisölle edullisia ovat joustavat palvelumallit, joita voidaan 

muunnella esimerkiksi kasvaneen tai laskeneen kysynnän mukaisesti 

tulevaisuudessa. PPP-sopimusten fokus toteutetuissa hankkeissa on ollut hyvin 

vahvasti tilaaja-toimittajasuhteeseen keskittynyt ja vaikka toimittaja on sopimuksen 

mukaan todellinen vastuunkantaja hankinnan toimittamisesta suoraan 

loppukäyttäjille, kontakti ja palaute loppukäyttäjän ja toimittajan välillä tapahtuu 

todellisuudessa lähes aina jollain tavoin tilaajan välittämänä. (Majamaa ym. 2008a). 

 

Jamalin (2005) näkökulma käyttäjän rooliin hankinnassa liittyy PPP-kohteiden 

laadun ja asiakastyytyväisyyden väliseen suhteeseen. Käyttäjän tehtävänä voidaan 

pitää myös tyytyväisyytensä tai tyytymättömyytensä ilmaisemista hankinnasta. 

Asiakastyytyväisyyttä pidetään yhtenä yleisimpänä suorituskyvyn mittarina, jota 

voidaan soveltaa lähes mihin tahansa liiketoimintaympäristöön. Korkeampi 

asiakkaiden tyytyväisyys johtaa parempiin taloudellisiin tuloksiin. PPP-kontekstissa 

asiakastyytyväisyys on laadun mittari, jolla toimittaja liittää toiminnan onnistumisen 

arviointiin loppukäyttäjän odotukset, kokemukset ja mielipiteet toimitetusta 

palvelukokonaisuudesta. Käyttäjän saamat ydinhyödyt PPP-mallista ovat Jamalin 

(2005) mukaan parempi rakennuksen ja palvelun laatu sekä korkeampi tyytyväisyys. 

Huomionarvoista on, että myös käyttäjätyytyväisyyden mittaamisen voidaan PPP-

hankkeissa todeta olevan hyvin subjektiivista sekä ryhmä- ja palvelukohtaista. 

Todellisten palvelukokemusten lisäksi tyytyväisyyteen vaikuttavat vahvasti 

käyttäjien taustat, odotukset, tunteet ja asenteet. (Jamali 2005.) 
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Käyttäjänäkökulman huomioonottaminen näiden alun perin kuluttajiin sovellettujen 

perusolettamuksien avulla helpottaa käyttäjäorientoitunutta ajattelua PPP-mallissa. 

Vaikka asiakasorientoituneisuus on todettu tärkeäksi julkisten hankintojen 

innovatiivisuudelle ja kehitykselle, ei PPP-kohteiden tutkimuksessa ole kehitetty 

juuri lainkaan työkaluja, jotka ottaisivat huomioon loppukäyttäjän näkökulman ja 

auttaisivat asiakaskeskeisessä päätöksenteossa kohteissa. Suomessa Hakkarainen 

(2011) on kartoittanut tutkimuksessaan lyhyesti yhden loppukäyttäjän kokemusta 

PPP-hankkeesta. Haastatellun lukion rehtorin kokemus tukee näkemystä käyttäjien 

suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen hyödyntämisen sekä toistuvan keskustelun 

merkityksestä hankkeen onnistumiselle. Haastateltu käyttäjä pitää tärkeänä myös 

käyttäjien tuntemusta PPP-mallin toiminnasta sekä jaettavaa ohjeistusta, miten 

reagoida mahdollisissa ongelmatilanteissa ja antaa palautetta.  

 

2.7 Public-Private-People Partnership 

 

Majamaa ym. (2008a, 2008b) sekä Thomas ym. (2013) pyrkivät täyttämään 

tutkimusaukkoa PPP-mallin käyttäjäyhteistyöstä ja julkisesta osallistamisesta 

toisistaan hieman poikkeavilla Public-Private-People Partnership-malleilla. 4P-

mallin ytimessä on korostaa loppukäyttäjän roolia PPP-hankkeiden kriittisenä 

kumppanina ja osallistaa käyttäjä hankkeisiin tasa-arvoisena toimijana tilaajan ja 

toimittajan ohella. Mallia soveltamalla voidaan lisätä ymmärrystä loppukäyttäjän 

tarpeista ja mieltymyksistä PPP-kohteiden lopputuloksissa. PPP-mallien fokuksen 

keskityttyä yleensä rajapintaan tilaajan ja toimittajan välillä, on hankkeissa usein 

hukattu ainakin osa asiakasorientoituneisuuden tuomista hyödyistä. Fokuksen 

siirtäminen asiakasrajapintaan edellyttää loppukäyttäjän osallistamista kolmanneksi 

PPP-mallin kumppaniksi, ihmiseksi (People). (Majamaa ym. 2008a, Majamaa 2008b, 

Wong ym. 2013.) 

 

Ihmisen käsite 4P-mallissa sisältää Thomasin ym. (2013) mukaan kaikki projektille 

vaikutuksenalaiset ja kiinnostuneet henkilöt lähtien rakennuksen ydinkäyttäjistä 

suureen veronmaksajien yhteisöön. Suhteiden tarkastelun fokus on tilaaja-

toimittajarajapinnan sijaan rajapinnassa loppukäyttäjän ja PPP-organisaation välissä. 

Tilaajan ja toimittajan välisen suhteen malli kuvaa muodolliseksi ja reaktiiviseksi 

projektin eri etenemisvaiheissa. Suhdetta hallitsee ennen muuta sovitun PPP-
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sopimuksen sisältö vastuu- ja riskinjakoperiaatteineen. Sekä tilaajan että toimittajan 

suhteet loppukäyttäjään kuvataan 4P-mallissa taas epämuodollisiksi ja 

proaktiivisiksi. Epämuodollisella, ennakoivalla ja joustavalla yhteydenpidolla 

pyritään takaamaan, että PPP-hanke täyttää sille asetetut sosiaaliset tarpeet. 

Käyttäjänäkökulman hyödyntäminen epämuodollisilla suhteilla toimii tärkeänä 

perustana uusille innovaatioille, asiakastyytyväisyydelle ja tiedonjakamiselle. 

(Thomas ym. 2013.) 

 

PPP-sopimuksen muodollinen sisältö keskittyy yhä ydinpalvelujen järjestämiseen 

sopimuksen mukaisesti, mutta 4P-mallin mukaan toteutetussa hankinnassa 

toimittajan tavoitteisiin kuuluu myös lisäpalvelujen ja uusien innovatiivisten 

ratkaisujen kehittäminen loppukäyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi läheiset 

kontaktit suoraan loppukäyttäjän kanssa mahdollistavat toimittajalle uusia 

mahdollisuuksia lisätulojen hankkimisen kolmannelle osapuolelle tuotetuista 

palveluista kuten tilojen vuokrista. Majamaan ym. (2008a) 4P-mallissa toimittaja 

kartoittaa 4P-mallille oleellisia käyttäjien tarpeita kahden erillisen kanavan kautta: 

epämuodollisesti päivittäisessä kanssakäymisessä käyttäjien kanssa sekä myös 

muodollisesti tilaajan välittämänä. (Majamaa ym. 2008a.) 

 

Asiakaskeskeinen 4P-malli pyrkii ottamaan huomioon mahdolliset muutokset 

palvelujen kysynnässä ja lisäämään PPP-hankkeen joustavuutta sen elinkaaren 

aikana. Majamaa ym. (2008a) korostaa löydöksissään asiakaskeskeisen toiminnan 

liittämistä PPP-projektiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa hanketta. Projektin 

suunnitteluvaihe on erityisen tärkeä, sillä hankinnan tärkeimmät sijoitteluun ja 

rakenteeseen liittyvät päätökset tehdään jo tässä vaiheessa, ja muutosten tekeminen 

näihin päätöksiin on erittäin vaikeaa myöhemmin elinkaaren aikana. 

Rakennuskohteen suunnitteluvaihe luo fyysiset rajoitukset siinä myöhemmin 

toteutettaville palveluille. Jos käyttäjää ei kuunnella tässä vaiheessa tarkasti, voi 

koko hanke muodostua kannattamattomaksi sen kaikille osapuolille. (Majamaa ym. 

2008a.) 

 

Majamaan ym. (2008a) mukaan käyttäjäyhteistyön tuloksia käsitellään 4P-mallissa 

kolmella eri tasolla, jotka liittyvät joko PPP-kohteen elinkaareen, diversiteettiin tai 

asiakasvalintaan. Elinkaaren tasolla tehtävä yhteistyö liittyy parannuksiin esimerkiksi 



44 

 

hankkeen kokonaistaloudellisuudessa, rakennuksen tai palveluiden laadussa, 

teknisissä ratkaisuissa, projektijohtamisessa tai riskienjaossa. Diversiteettitasolla 

tehty työ liittyy lisäarvon tuottamiseen kohteen ydinpalveluissa tai alihankkijoiden 

tuottamissa palveluissa sekä erilaistamiseen ja uusiin innovaatioihin hankkeen 

toteuttamisessa. Asiakasvalinnan tasossa 4P-mallin edut liittyvät loppukäyttäjän 

potentiaaliin tehdä vapaita valintoja. Asiakkaan vapaan valinnan tuloksia voivat olla 

esimerkiksi innovaatiot kolmansien osapuolien tuottamassa liikevaihdossa, 

kohderakennuksen käyttöasteen nostaminen tai joustavat tilankäyttöratkaisut.  

 

Nämä kolme edellä mainittua tasoa voidaan sijoittaa samaan matriisiin neljän 

asiakaskeskeisyyden mittauskategorian kanssa. Saavutettuja käyttäjäosallistamisen 

tuloksia mitataan joko 1) taloudellisten hyötyjen, 2) kiinteistön laadun ja teknisten 

ominaisuuksien, 3) palvelutuotannon tai 4) riskinhallinnan kategorioissa. 

Taloudelliset hyödyt perustuvat kokonaistaloudellisuuteen ja arvoa-rahalle-

periaatteeseen. Laatu ja tekniset ratkaisut liittyvät tilojen joustavuuden ja 

käytettävyyden mittaamiseen. Palvelutuotantoa arvioidaan palvelujen toimituksen, 

muotoilun ja ylläpidon toimivuudella. Riskienhallinnan kriteerit liittyvät toiminnasta 

aiheutuviin riskeihin ja niiden hallintaan PPP-organisaation johtamisessa. 

Yhdistäessä mittauskategoriat käyttäjäyhteistyön tasoihin, mittaavat esimerkiksi 

taloudelliset kriteerit elinkaaritasolla yhteistyön luomia taloudellisia etuja hankkeen 

ydinprosesseissa, diversiteettitasolla ydinpalveluissa tuotettua lisäarvoa ja 

asiakasvalinnassa lisäarvoa, joka on saatu kolmannelle osapuolelle tuotettujen 

palveluiden lisäkassavirroista. (Majamaa ym. 2008a.) 

 

Thomas ym. (2013) lähestyvät 4P-mallia Majamaata ym. (2008a, 2008b) enemmän 

suuren yleisön osallistamisen ja sitouttamisen näkökulmasta. Tutkimus pyrkii 

paikkaamaan todettuja puutteita PPP-mallien käyttäjäyhteistyössä myös kaikkien 

veronmaksajien osallistamisessa. Luotu 4P-malli ohjeistaa melko yksityiskohtaisesti, 

kuinka yleisön mielipiteitä ja tarpeita voidaan tunnistaa ja johtaa PPP-projektien 

suunnittelussa. Tutkijat korostavat strategista osallistamissuunnitelmaa koko 

hankkeen elinkaaressa ja yleisön osallistamisen näkyvyyttä erityisesti kriittisissä 

hankinnan alkuvaiheissa kuten rakennussuunnittelussa ja jo PPP-mallin 

esivalinnassa. Siinä, missä Majamaa ym. (2008a, 2008b) korostaa 4P-mallin 

tavoitteena ennen kaikkea hankkeiden parempaa laatua, taloudellisuutta ja 
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tarkoituksenmukaisia rakennus- ja palveluratkaisuja, Thomas ym. (2013) esittävät 

ihmisten osallistamisen tavoitteena myös hankkeille tyypillisen mielipidevastarinnan 

torjumisen.  

 

Thomas ym. (2013) perustavat mallinsa neljän julkisen osallistamisen ominaisuuden 

edistämiselle. Julkinen osallistamisen avainperiaatteet ovat sisällyttäminen, 

läpinäkyvyys, interaktiivisuus ja jatkuvuus. Sisällyttämisessä tärkeää on pystyä 

sisällyttämään osallistamisprosessiin kaikki hankkeen vaikutuksenalaiset ja 

hankkeesta kiinnostuneet yhteisön jäsenet. Jos käyttäjien proaktiivinen 

osallistaminen hankkeessa jää vajaaksi, päätöksentekoa voi vääristää vain tietyn, 

usein hankintaan negatiivisesti suhtautuvan, ryhmän toiveiden mukaan toimiminen. 

Lisäksi olennaista on rajata osallistumisen määrä sopivaksi ja osallistaa joustavasti 

oikeita ihmisiä hankkeen oikeissa etenemisvaiheissa. (Thomas ym. 2013.) 

 

Läpinäkyvyydellä kuvataan PPP-kohteesta jaetun tiedon laajuutta, luonnetta ja 

saatavuutta projektin käyttäjäosapuolelle. Tiedon tulisi avoimen saatavuuden lisäksi 

olla myös käyttäjien helposti ymmärrettävissä. Yleensä ottaen, yleisön avoin 

osallistamisprosessi kaikilta osiltaan tekee päätöksenteosta läpinäkyvämpää ja 

vastuullisempaa, lisää julkista luottamusta ja tarjoaa edelleen uusia mahdollisuuksia 

hyödyntää suurta yleisöä hankinnan toteutuksessa. Läpinäkyvyys on välttämätöntä, 

jotta kansalaiset voivat valvoa verovarojensa käyttöä (Krtalić & Kelebuda 2010).  

(Thomas ym. 2013.) 

 

Interaktiivisuusnäkökulma korostaa monipuolista skaalaa erityyppisiä ja eritasoisia 

tekniikoita, joilla osallistaa käyttäjä projektiin. Osallistamistyökalujen tulee olla 

tarkoituksenmukaisia tavoitellulle tehtävälle ja ihmisjoukolle. Kaikille 

osallistamistekniikoille tärkeää on interaktiivinen kahdensuuntainen vuoropuhelu 

esimerkiksi foorumien ja fokusryhmätapaamisten muodossa. Jatkuvuuden periaate 

4P-mallissa liittyy käyttäjän osallistamisen asteeseen PPP-hankkeen eri vaiheissa. 

Käyttäjien osallistamisen tuoma tuki päätöksenteolle on erityisen tärkeää hankkeen 

suunnitteluvaiheessa, mutta yleisön tulisi pystyä osallistumaan hankintaan myös 

myöhemmin hankkeen elinkaaren aikana. Lisäksi jatkuvuuteen liittyy tulosten 

monitorointi ja arviointi käyttäjänäkökulmasta kohteen elinkaaren käyttövaiheessa. 

(Thomas ym. 2013.) 
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Majamaan ym. (2008a, 2008b) 4P-mallissa kolme käyttäjäyhteistyön tasoa ja 

yhteistyön tulosten arviointiprosessi linkittyvät toisiinsa ja PPP-mallin 

perusperiaatteisiin. Mallin tulisi pystyä lisäämään julkisen hankinnan 

monipuolisuutta ja laatua käyttämällä samalla tehokkaammin veronmaksajien rahoja. 

Esimerkiksi diversiteettitason ja asiakasvalintatason asiakaskeskeisyydellä voi olla 

positiivisia seurauksia moniin PPP-kohteen mitattaviin ominaisuuksiin myös 

ydinpalvelujen osalta kuten kiinteistön käyttöasteeseen, kassavirtoihin, 

jäännösarvoon, palvelujen laatuun, innovatiivisuuteen ja riskinhallintaan. 

Asiakasvalintatasolla käyttäjäorientoituneisuus ajaa toimittajaa hakemaan 

lisäkassavirtoja kolmansilta osapuolilta, joka laskee toimittajan kokemaa riskiä ja 

lisää motivaatiota tilojen laadukkaassa ylläpidossa, joka taas parantaa myös tilojen 

ydinpalveluiden tarvitsemaa ympäristöä ja lisää kohteen jäännösarvoa. (Majamaa 

ym. 2008a.)  

 

Thomasin ym. (2013) tutkimustulokset todistavat, että PPP-suunnitelmat, jotka 

perustuvat Public-Private-People Partnershipiin tuottavat joustavuutta ja etuja 

kaikille osallisille sekä helpottavat tarkoituksenmukaisten rakennusten valmistumista 

hankkeiden tuloksena. Vaikka uudenlaisten käyttäjää osallistavien ratkaisujen ja 

menetelmien tärkeys korostuu ennen kaikkea projektin hankesuunnittelu- ja 

rakennussuunnitteluvaiheissa, tuottaa 4P-mallin hyödyntäminen etua myös kohteiden 

rakennus-, operointi- ja ylläpitovaiheissa.  

 

4P-mallia ei tule pitää yleislääkkeenä kaikkien PPP-hankkeiden toteuttamiseen. Sillä 

on kuitenkin todistettu aitoja hyötyjä hankkeiden parempaan riskienjakoon poliittisen 

päätännän, hankintayksikön, toimittajan ja veronmaksajien välillä. Lisäksi 4P-

mallilla voidaan löytää tavallista paremmin innovatiivisia ja kustannustehokkaita 

ratkaisuja tuottaa paikalliset palvelut. 4P-mallin käyttäminen siirtää 

päätöksentekovaltaa PPP-malleissa perinteisesti keskellä istuvalta julkiselta 

hankintayksiköltä veronmaksajien yhteisöstä koostuvalle verkostolle. Ajattelutapaa 

muuttamalla luodaan yleisölle uudenlaiset oikeudet, vastuut ja tarjoamisen 

mahdollisuudet osallistua hankinnan päätöksentekoon sekä lasketaan yksipuolisten 

päätösten riskiä. Ydinajatuksena 4P-malli mahdollistaa tilaajalle ja toimittajalle PPP-

käytäntöjen kohdistamisen käyttäjäkeskeisempään suuntaan (Majamaa ym. 2008a, 

2008b). Tarkoituksena on luoda rakentava ympäristö, jossa erilaisia mielipiteitä 



47 

 

omaavat ryhmät voivat yhdistää voimansa yhteisen infrastruktuurin 

tarkoituksenmukaiselle toteutukselle. (Thomas ym. 2013.)  

 

Käytännön työkaluja käyttäjän osallistamiseen 4P-mallin mukaisesti voidaan katsoa 

löytyvän lukuisasti. Majamaa (2008b) sekä Thomas ym. (2013) luettelevat listan 

menetelmiä kerätä käyttäjien mielipiteitä hankkeesta sekä laskea mahdollista 

yhteisön muutosvastarintaa. Perinteisiä osallistamismenetelmiä ovat muun muassa 

tiedotustilaisuudet, julkiset foorumit, fokustapaamiset, workshopit, kyselyt sekä 

avainhenkilöiden haastattelut. Internet on luonut lisäksi joukon uusia innovatiivisia 

menetelmiä kuten hankemateriaalin avoimen jakamisen verkossa, webfoorumit ja 

rakennussuunnitelmien 3D-kuvantamisen. Vaikka julkisen konsultaation menetelmät 

syövät usein paljon aikaa ja resursseja, ovat syvemmästä käyttäjän ymmärryksestä 

saadut hyödyt yleensä suurempia kuin menetetyt resurssit. (Thomas ym. 2013. 

Majamaa 2008b.) 
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3 INNOVATIIVISUUS JA ARVON YHTEISKEHITTELY 

 

Tämä luku esittelee innovaatioiden ja arvon yhteiskehittelyn (Value Co-creation) 

käsitteistön, jolla Public-Private Partnership-kontekstia lähestytään tutkimuksen 

viitekehyksessä. Luvun sisältö koostuu suurelta osin alkuperäisesti yksityiselle 

sektorille suunnatusta markkinoinnin teoriasta. Teoreettisista malleista on pyritty 

valitsemaan ne, joiden nähdään olevan parhaiten sovellettavissa loppukäyttäjien 

osallistamisprosessiin PPP-mallissa. 

 

Julkinen sektori ja yksityinen sektori lähentyvät toimintatavoiltaan jatkuvasti 

toisiaan. Yksityisen ostotoiminnan teorioita kuten Just-in-time ja Total quality 

management on sovellettu julkiseen hankintaan ja sen poikkeaviin tavoitteisiin jo 

pitkään (Baily ym. 2008: 85). Arlbjørn ja Freytag (2012) näkevät julkisen hankinnan 

ja yksityisen ostotoiminnan välisessä oppimisessa kuitenkin yhä valtavasti 

lisäpotentiaalia. Julkisen sektorin hankinnassa toimintaan liittyvät säännöt ja 

periaatteet korostuvat ja hankinnoissa käytetään yhä useimmiten lähinnä perinteistä 

tilaaja-toimittaja-mallia. Yhteinen oppiminen sektorien välillä on alusta molempien 

toiminnan tehostamiseen ja kehitykseen. Työskentely yhdessä voi kassavirtojen 

lisäksi lisätä myös yksityisen sektorin mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja 

markkinapotentiaalin kasvattamiseen. (Arlbjørn & Freytag 2012.)  

 

Lee ym. (2012) näkevät innovaatioiden olevan suoraan liitännäisiä yhteiselle 

arvonkehittelylle ja päinvastoin. Uudet tutkimukset ja niiden pohjalta kehitetyt 

liiketoimintamenetelmät korostavat että juuri jaetun arvon syntymisen tulisi olla 

minkä tahansa innovaation päätavoite. Innovaatioiden tuottamat taloudelliset hyödyt 

julkisella sektorilla liittyvät yleensä tuottavuuden ja laadun parantamiseen  

(Pekkarinen ym. 2011). Tuottavuuttaan parantavat parhaiten ne palvelualat, jotka 

kykenevät uudistumaan ja tuottamaan jatkuvasti uusia innovaatioita (Yliherva 2006). 

 

Vaikka arvon yhteiskehittelyn sovelluksia PPP-mallin kontekstissa ei löydy 

ennestään, voidaan mallin katsoa soveltuvan PPP-organisaation ja loppukäyttäjän 

välisen vuorovaikutuksen tutkimukseen hyvin. Yhteiskehittelyajattelun luojina 

pidetyt Prahalad ja Ramaswamy (2004: 19-23) käyttävät tapausesimerkkinä hyvin 
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infrastruktuurihankintoihin verrattavissa olevaa tilaustyönä tehtävien talojen 

valmistajaa. Arvon yhteiskehittelyn ytimessä oleva henkilökohtainen vuorovaikutus 

ja arvon yhteiskehittelykokemus tukevat erityisen hyvin juuri suurempiarvoisia 

rakennushankintoja. Aktiivinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa ei tilaustyönä 

tehdyissä hankinnoissa ole ainoastaan suositeltavaa, vaan usein välttämätöntä 

tarkoituksenmukaisten ratkaisujen synnyttämiseksi. (Prahalad & Ramaswamy 2004: 

19-23.)  

 

3.1 Innovatiiviset ratkaisut 

 

Innovaatioita käsitellään tässä tutkimuksessa niiden tuottamien hyötyvaikutusten 

mukaisesti. Yliherva (2006) määrittelee innovaation ”uutuudeksi tai uudistukseksi, 

jolla on organisaatiolle merkittäviä tuottavuus-, taloudellisuus- tai muita lisäarvoa 

tuottavia vaikutuksia”. Innovaatioiden koko vaihtelee ja luodut innovaatiot voivat 

olla joko teknologisia, markkinoinnillisia, muotoilullisia, liiketoiminnallisia tai 

organisatorisia. Kiiraksen ym. (2005) määritelmä innovatiivisuudesta käsittää uusien 

toimintatapojen, teknisten ratkaisujen, ja materiaalien ynnä muun kehittämisen ja 

käyttöönoton. Oleellista innovaatioille ovat uutuus, ainutkertaisuus ja innovaation 

synnyttämä hyötyvaikutus (Yliherva 2006).  Leen ym. (2012) määritelmä 

innovaatiosta on mikä tahansa uusi idea tai lähestymistapa, jota voidaan soveltaa 

oleellisesti uudella tavalla niin, että se luo arvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille, 

ympäristölle, yhteiskunnalle tai koko ihmiskunnalle.  

 

Pekkarisen ym. (2011) mukaan innovaatiotutkimuksen fokus on perinteisesti 

keskittynyt teollisuuden teknisiin uudistuksiin. Innovaatiokonseptin laajentuessa 

myös innovaatiotutkimus on entistä enemmän siirtynyt palveluihin liittyviin, 

organisatorisiin, markkinoinnillisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin. Julkisella 

sektorilla syntyvät innovaatiot ovat yleensä organisaatioon, prosesseihin tai 

hallintoon liittyviä palveluinnovaatioita. Yritysten tuotekehityksen itsenäinen suljettu 

innovaatioprosessi on nykyliiketoiminnassa todettu liian hitaaksi ja tehottomaksi 

yritysten kilpailukykyisyyden ylläpitämiselle ja yhteistyössä tehdyn avoimen 

innovaation suuntaukset ovat jatkuvasti lisänneet merkitystään taloudellisesti 

menestyvien ideoiden lähteenä (Lee ym. 2012). 
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Innovatiivisen toiminnan tavoitteiksi voidaan määritellä uusien tuotteiden, 

palveluiden, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämisen lisäksi 1) uudet 

yhteistyömallit tilaajien, toimittajien ja asiakkaiden välillä 2) toimijoiden uudet roolit 

arvoketjussa, 3) painopisteen siirtäminen uuteen toimintaan sekä 4) johtamisen ja sen 

kehittämisen selkiyttäminen. Kaikelle innovaatiolle yhteistä on muutos, 

uudistuminen ja kehittyminen. Uudistuminen ei kuitenkaan ole itseisarvo, jos sillä ei 

pystytä tuottamaan uutta hyötyä ja lisäarvoa. Kaikki uudistaminen ja uusien 

innovaatioiden synnyttäminen ilman kohdennettua tarvetta ei siis ole järkevää. 

(Yliherva 2006.) 

 

Asiakasorientoituneisuus ja innovatiivisuus on todettu avainelementeiksi julkisten 

palveluiden rakenteiden kehittämisessä Suomessa (Majamaa ym. 2008a, Yliherva 

2006). Pekkarinen ym. (2011) korostaa innovatiivisuuden merkitystä yhtenä 

tärkeimmistä ratkaisukeinoista julkisen sektorin taloudellisiin paineisiin. Teknisten, 

palvelullisten ja organisatoristen innovaatioiden lisäksi merkityksellisinä voidaan 

nähdä innovatiiviset menetelmät, joilla uusia ratkaisuja luodaan ja juurrutetaan 

käyttöön. Ylihervan (2006) tutkimuksen mukaan nykyiset julkisen sektorin hankinta- 

ja yhteistyökäytännöt eivät ole usein optimeja innovatiivisuudelle. Uusien ratkaisujen 

syntyä ja tuottavuuskehitystä hidastavia tekijöitä ovat muun muassa toimijoiden 

yhteisten tavoitteiden puuttuminen ja hankinnan lukittuminen niin sanottuun tilaa-

toimita-laskuta-ajatteluun. Lisäksi innovaatioita hidastavat käytännön tason 

toiminnassa hankintojen sisällön ja toimittajien valintakriteereiden 

kannustamattomuus innovaatioihin, sopimusten kannustamattomuus yhteistoimintaan 

ja pitkäjänteisyyteen, tarjouspyyntöjen liika sitovuus perinteisiin ratkaisuihin ja 

epäoikeudenmukainen riskinjako uuden testaamisen aiheuttamissa yllättävissä 

kustannuksissa. Vaikka toimittajaa kannustettaisiinkin keräämään innovaatioideoita 

tehokkaammin kohteen tulevilta käyttäjiltä, voivat uutuuksiin liittyvät riskit estää 

käyttäjän luovuuden hyödyntämisen (Hoppe & Schmitz 2013). 

 

Pekkarisen ym. (2011) mukaan julkisten palveluiden pitkät perinteet ja vakaa status 

tekevät niistä vaikeata ympäristöä koko järjestelmää mullistaville uusille 

toimintaperiaatteille. Julkiselle sektorille ominaista onkin innovaatioiden niche-

luonne. Niche-innovaatiot voivat saavuttaa tärkeän aseman omassa paikallisessa 

verkostossa hyvin nopeasti, mutta niiden radikaali läpimurto hallitsevaksi 
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palveluratkaisuksi kansallisella tai kansainvälisellä tasolla on todettu olevan hyvin 

harvinaista. Niche-innovaatioita kuvaa eräänlainen kokeiluluonne ja alkuperäinen 

niche-innovaatio vaatii usein suurta määrää testaamista ja muutoksia ennen kuin sitä 

voidaan soveltaa laajempaan käyttöön (Kivisaari & Saranummi 2008 via Pekkarinen 

ym. 2011). 

 

3.1.1 Organisaation innovaatiokyvykkyys 

 

Keskeisessä asemassa uusien innovaatioiden syntymiselle on Ylihervan (2006) 

mukaan organisaation innovaatiokyvykkyys. Organisaation uudistumis- ja 

innovaatiokyvyillä tarkoitetaan sen jatkuvaa osaamista koota ja kanavoida 

henkilöstön, palveluntuottajien ja asiakkaiden luovuutta ja taitoja uusiksi 

taloudellista hyötyä tuottaviksi ratkaisuiksi eli innovaatioiksi. Innovaatiokyvyn 

kehittäminen edellyttää organisaatiolta kumppanuuksien hallintaa, hankinta- ja 

tarjoutumisosaamista, verkostotaitoja sekä johtamista, joka edistää innovaatio-

osaamisen kehittymistä ja tavoitteellista suuntaamista. Ylihervan (2006) luoma 

yksinkertainen kuvaaja innovaatiokyvykkyyden rakenteesta mahdollistaa sekä 

tilaajan että toimittajan innovaatiokyvyn mittaamiseen ja vertailun muiden 

vastaavien toimijoiden innovaatio-osaamiseen. 

 

Innovaatiokyvykkyys muodostuu pääasiassa organisaation aineettomasta 

varallisuudesta, jonka arvo koostuu inhimillisestä pääomasta sekä sisäisistä ja 

ulkoisista rakenteista. Inhimillinen pääoma sisältää organisaation jäsenten 

luovuuden, osaamisen, tiedot ja taidot. Sisäiset rakenteet muodostuvat organisaation 

jäsenten keskinäisistä vuorovaikutussuhteista ja yhteistyötä edistävistä järjestelmistä. 

Ulkoiset rakenteet taas kuvaavat sidoksia organisaation ulkoiseen 

toimintaympäristöön kuten asiakkaisiin ja palveluntuottajiin. Ratkaisevaa 

innovaatioiden syntymiselle on, millä tavoin yksilöiden uniikki osaaminen 

toimijoiden yhteistyörajapinnoilla kytkeytyy yhteen ja muodostaa lisäarvoa 

toiminnalle. Innovaatiot eivät synny organisaatioissa suoraan, vaan vasta kaikkien 

kolmen tekijän yhdistyessä. Vaikka kaksi aineettoman varallisuuden osatekijöitä olisi 

erittäin vahvoja, yhden heikon tekijän seurauksena ei organisaatio pysty tuottamaan 

uusia innovaatioita. (Yliherva 2006.) 
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Miten hyvin rajapinnoilla toimivat henkilöt kykenevät solmimaan arvoa tuottavia 

verkostosuhteita sekä organisaation sisäisissä että ulkoisissa rakenteissa, riippuu 

organisaation jäsenten henkilökohtaisista verkostotaidoista. Ihmisten välisissä 

suhteissa muodostuu myös innovaatioiden syntymiselle merkittävää sosiaalista 

pääomaa. Sosiaalinen pääoma koostuu luottamuksesta, sosiaalisista verkostoista ja 

normeista, jotka edistävät innovaatioita tukevaa vuorovaikutusta, oppimista sekä 

inhimillisen pääoman muodostumista. (Yliherva 2006.)  

 

Lee ym. (2012) hahmottaa ajatusta innovaatioiden evoluutiosta 

yhteistyökeskeisempään suuntaan yhteisinnovaation (Co-innovation) käsitteellä. 

Yhteisinnovaation prosessissa sekä organisaation sisäiset että ulkoiset rakenteet 

otetaan käyttöön yksilöllisesti niin, että prosessista syntyisi mahdollisimman paljon 

yhteistä arvoa. Vangitseva innovaatiokokemus on tärkeä osa yhteisinnovaatioiden 

synnylle. Asiakkaan on mallin mukaan koettava osallisuutensa merkitys, jotta arvoa 

todella syntyisi. Yhteisinnovaatiota tukevan organisaation rakentaminen ei ole 

helppoa. Se vaatii toimijoilta innovaatiota tukevaa kulttuuria, strategista visiota, 

rohkeutta ja itsepintaisuutta. (Lee ym. 2012.) 

 

3.1.2 Innovatiivisuus PPP-mallissa 

 

Vaikka rakennusalaa pidetään yleensä hyvin heikkona innovaattorina, todellisuudessa 

ala on voimakkaasti innovoiva: jokainen hanke toteutetaan teknisesti ja 

rakenteellisesti eri tavalla (Kiiras ym. 2005). Majamaan ym. (2008a) mukaan 

keskustelu PPP-mallien kokonaistaloudellisuus- ja tehokkuuseduista on siirtynyt 

viime vuosina yhä enemmän korostamaan malleilla saavutettavia innovatiivisia 

palveluratkaisuja yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Hakkaraisen (2011) 

keräämä tutkimusaineisto toimijoiden kokemuksista PPP-hankkeissa todistaa 

innovatiivisuuden olevan yksi keskeisistä PPP-mallille asetetuista tavoitteista myös 

todellisissa hankkeissa. Mukana olevat toimijat odottavat aidosti PPP-mallin 

tuottavan perinteistä hankintamenettelyä tehokkaammin innovatiivisia rakennus- ja 

palveluratkaisuja hankkeista. Tutkimus osoittaa myös, että todellisuudessa 

innovaatioita löydetään hankkeissa varsin harvoin. Syyksi Hakkarainen (2011) arvioi 

luottamuspulaa, jossa toimittajalle annetaan jo tarjousvaiheessa liian tarkat 
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suunnitelmat rakennusten toteutukselle. Asiakaslähtöisten innovaatioiden 

kehittämiselle oleellista on innovatiivinen tarjoutumisosaaminen eli organisaation 

kyky luoda asiakkaiden ilmoittamien tarpeiden mukaisia ratkaisuja ja saattaa nämä 

ratkaisut asiakkaan hyödynnettäviksi hankinnan lopputuloksissa (Yliherva 2006). 

 

Kiiraksen ym. (2005) mukaan PPP-malli tukee aidosti innovaatioiden syntymistä. 

PPP-hankkeen innovatiiviset suunnitteluratkaisut luovat toimittajalle säästöä 

hankinnan elinkaaren kuluessa ja näin yksityisen sektorin voitontavoittelun voidaan 

nähdä kulkevan käsi kädessä myös mallin innovatiivisuuden kanssa. On kuitenkin 

muistettava ettei hankinnan toteutusmalli vielä itsessään takaa innovaatioita. 

Toteutusmuoto ja hankkeen rakenne antavat vasta mahdollisuuden innovaatioiden 

syntymiseen. Innovaatiota tukevia tekijöitä toteutusmuodoissa ovat erityisesti 

ideoivan tahon mahdollisuus hyötyä uudesta keksinnöstä ja riittävä suunnitteluaika. 

Innovaatioita voi nähdä syntyvän näin myös perinteisten hankintamenetelmien 

mukaan toteutetuissa kohteissa. (Kiiras ym. 2005.) 

 

Yescomben (2007: 23) mukaan innovaatiot PPP-mallissa liittyvät yleensä kohteen 

suunnitteluratkaisuihin tai palvelujen uudenlaiseen muotoiluun. Ideaalitilanteessa 

tilaaja määrittelee mallissa rakennukselle ja palveluille vain vaaditut lopputulemat 

ilman rajoituksia niiden toteuttamismuodoista. Esimerkiksi kouluhankkeissa tilaaja 

määrittelee hankesuunnitelmassa oppilaiden, koulutuntien ja ruokailijoiden määrät, 

joiden mukaan toimittaja parhaaksi näkemällään tavalla suunnittelee kohdetta 

palvelevan rakennus- ja palveluratkaisun. Palvelumaksut toimittajalle maksetaan 

asetettujen vaatimusten täyttyessä sovitusti. Hakkaraisen (2011) mukaan PPP-

hankkeiden toimittajat toivoivat tilaajien kilpailuttavan entistäkin enemmän 

lopputulosta valmiiksi annettujen ratkaisujen sijasta. Suurimmat hyödyt niin PPP-

hankkeen aikataulussa, kustannuksissa kuin lopputuotteen laadussakin aikaansaadaan 

suunnitteluvaiheessa löydetyillä innovatiivisilla ratkaisuilla (Kiiras ym. 2005, 

Yescombe 2007: 15-29).  

 

Kiiraksen ym. (2005) mukaan tilaajalle tärkeintä on, että uudet innovatiiviset 

ratkaisut tuovat kustannusvarmuutta ja parantavat hankinnan laatua. Innovaatioihin 

liittyvät uutuuden riskit voivat aiheuttaa vastustusta tilaajan puolelta. Sopimusajan 

uutuuden riskeistä vastaa toteuttaja, mutta elinkaaren jälkeinen lopullinen riski 
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uusista innovaatioratkaisuista jää lopulta tilaajalle (Kiiras ym. 2005). Tämän 

vastakohtana Hakkarainen (2011) havaitsee PPP-kohteen tilaajat voivat nähdä myös 

hankkeiden toimittajien välttävän innovaatioista seuraavia riskejä liikaa ja ohittavan 

innovatiiviset ratkaisut myös siellä, missä niille olisi tilaa. Innovaatioita voidaan 

myös katsoa hankkeissa usein liian kapeasti teknisiin ratkaisuihin perustuvina 

uutuuksina. Hakkaraisen (2011) haastattelemien toimittajien mukaan innovaatioita 

tulisi PPP-hankkeissa lähestyä enemmän toiminnallisten ja suunnitelmallisten 

ratkaisujen kautta eikä täysin uudentyyppisen koerakentamisen kautta. Innovaatiot 

syntyvät koetussa ympäristössä ja esimerkiksi täysin uudenmalliset rakennukset 

nostavat toimittajan yksin kantamat riskit yleensä liian korkeiksi PPP-mallille. Myös 

PPP-hankkeiden rahoittajat pyrkivät yleisesti rajoittamaan innovaatioita kohteissa 

juuri innovaatioiden tuomien lisäriskien takia (Yescomben 2007: 23). 

 

Tilaaja voi myös kannustaa suunnittelua uusien ratkaisujen löytämiseen. Kiiras ym. 

(2005) määrittelevät infrarakentamisen innovaatioryhmään kuuluvan suunnittelijat, 

urakoitsijan, tilaajan, toimittajat ja yllättävän usein myös hankkeeseen liittyvät 

viranomaiset. Innovaatioiden syntymiselle keskeistä on pystyä alentamaan hankkeen 

jäsenten välisiä tiedonsiirron kynnyksiä ja luomaan läheisen yhteistyön ilmapiiri 

projektitiimin jäsenten kesken. Yhteistyön tulisi tapahtua mielellään koko ryhmän 

kesken saman pöydän ääressä. Yescomben (2007: 15-29) väite on, että tilaajan tulisi 

kohteen lopputulemien asettamisen sijasta ottaa suurempi rooli erityisesti 

vakionomaisten PPP-kohteiden kuten koulujen suunnittelussa. Tätä perustellaan 

tilaajan omaamalla yksityiskohtaisella tietämyksellä ja kokemuksella 

vastaavanlaisten rakennuksien hankinnasta. Toimittajan tekemä tutkimus ja uusien 

ratkaisujen kehittäminen tuhlaa tämän väittämän mukaan vain ylimääräistä aikaa ja 

rahaa PPP-hankkeissa.     

 

Yleisimmät lähteet uusien ideoiden löytämiseksi ovat Ylihervan (2006) mukaan 

toimittaja, asiakkaat sekä yleinen tieto ympäröivästä toimintaympäristöstä. 

Organisaation toimintaympäristö voidaan nähdä näin eräänlaisena 

innovaatioympäristönä, jossa suurin osa ideoista tulee todellisuudessa oman 

ydinorganisaation ulkopuolelta vaikkakin sen henkilöstön kautta. Monien PPP-

hankkeiden toimittajien palveluksessa työskentelee paljon ihmisiä, joilla on aiempaa 

kokemusta työskentelystä julkisella sektorilla (luku 2.5.). Yescomben (2007: 23) 
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mukaan myös nämä työntekijät toimivat toimittajan palveluksessa innovatiivisemmin 

kuin julkisen sektorin tehtävissä. Tämä selittyy, sillä että julkisen sektorin 

työntekijöitä ei perinteisessä hankinnassa kannusteta innovatiivisuuteen yhtä paljon 

sen lisätessä hankkeen riskitasoa. Myös tilaajaorganisaation PPP-mallissa luomien 

innovaatioratkaisujen riskeistä vastaa usein tilaaja itse. 

 

Yksinkertaistetusti, innovaatioita tukeva hankintaosaaminen PPP-mallissa edellyttää 

toimittajalta kykyä kehittää käyttäjän tavoitteita palvelevia ratkaisuja. Ylihervan 

(2006) tutkimuksen mukaan yritysten innovaatiokyvykkyyden taso on huomattavasti 

julkisia laitoksia korkeampi kaikilla sen eri ulottuvuuksilla mitattuna. PPP-mallissa 

toiminnan riskin kantaa se osapuoli, joka sen pystyy parhaiten kantamaan. 

Innovatiivisuuden riskit voidaan nähdä näin parhaiten toimittajan kannettaviksi. 

Yleiseksi haasteeksi PPP-organisaation innovaatiokyvylle voivat muodostua 

toimijoiden vajaat verkostotaidot, jotka estävät toimintaa synnyttämästä sosiaalista 

pääomaa eli aitoa luottamusta, vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta. Vaikka henkilöt 

kriittisillä yhteistyörajapinnoilla eivät sinänsä olisi esteenä innovaatioille, eivät 

käytetyt yhteistyötavat tue uusien ratkaisujen löytämistä. Riskejä PPP-innovaatioille 

voivat olla myös toimittajan puutteet asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä, liian 

tavanomaiset ratkaisut sekä innovaatioiden liian lyhyt aikajänne. (Yliherva 2006.)  

 

Hakkaraisen (2011) mainitsema haaste PPP-mallien innovatiivisuudelle Suomessa on 

myös hankintalainsäädännön tuomat rajoitukset. Hankinnan kohde on määriteltävä 

lain mukaan tarpeeksi tarkasti kilpailun tasapuolisuuden takaamiseksi. Ongelmaa 

voidaan käytännössä kiertää suunnitellen tarjoukset yhdessä kilpailullista 

neuvottelumenettelyä käyttäen, jossa taas vaaraksi voi muodostua 

tekijänoikeudelliset ongelmat; esimerkiksi yhden tarjoajan innovatiivisen ratkaisun 

vuotaminen tilaajan kautta muille tarjoajille. Ylihervan (2006) mukaan 

lainsäädännölliset tekijät eivät estä innovatiivisuuden tavoittelua, vaan julkiseen 

hankintaan liittyvät avoimen ja tasapuolisen kilpailun säädökset päinvastoin 

tehostavat innovatiivista verovarojen käyttöä ja uusien ratkaisujen löytämistä.  

  

Hoppen ja Schmitzin (2013) tutkimustulokset vahvistavat PPP-mallista koettua 

yleistä näkemystä perinteistä hankintamallia parempana innovaatioiden tuottajana. 

Mallin innovatiivisuutta voidaan tutkijoiden mukaan perustella sen tarjoamilla 
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kannustimilla. PPP-kumppanuudessa solmitut sopimukset ovat vaillinaisia ja 

elinkaaren aikana tapahtuvat muutokset vaikeita ennustaa. Sopimusten kannustavat 

maksumekanismit ja mahdolliset kustannussäästöt ylläpidossa ajavat toimittajaa 

taloudellisiin, laadukkaisiin ja joustaviin ratkaisuihin. Huomionarvoista on, että 

innovatiiviset ratkaisuvaihtoehdot voivat olla elinkaariominaisuuksiltaan ja 

kestävyydeltään joko riittämättömiä tai ylimitoitettuja (Kiiras ym. 2005.) Lisäksi 

toimijoiden olisi aina pystyttävä kriittisesti arvioimaan, kuinka paljon tilaa 

innovaatioille hankittavassa kohteessa todellisuudessa löytyy (Yescombe 2007: 23). 

 

3.2 Arvon yhteiskehittely 

 

Value Co-creation-käsitteen vakiinnuttajina yrityksen ja asiakkaan välisen 

yksilöllisen yhteistyön kuvaamisessa pidetään Prahaladia ja Ramaswamya teoksella 

”The Future of competition: Co-creating unique value with customers” (2004). 

Suosituksi suomenkieliseksi termiksi alan tutkimuksessa on muodostunut arvon 

yhteiskehittelyn käsite. Yhteiskehittelyn lisäksi Value Co-Creation-termistä toisinaan 

Suomessa käytettyjä nimityksiä ovat arvon yhteisluonti, yhteiskehitys ja 

yhteistuottaminen.  

 

Prahaladin ja Ramaswamyn (2004: 12) mukaan tulevaisuuden kilpailussa 

menestyminen perustuu yksilökeskeiseen arvon yhteiskehittelyyn yrityksen ja 

asiakkaan välillä. Arvon yhteiskehittelyssä asiakkaita ei erotella perinteisesti yritys- 

ja kuluttaja-asiakkaisiin, vaan jokainen yrityksen kanssa vuorovaikutuksessa oleva 

yksilö tulee nähdä arvoa potentiaalisesti lisäävänä asiakkaana. Asiakasarvon 

muodostuminen on holistinen ja yksilöllinen kokemus. Asiakkaat eivät vain 

määrittele yrityksen palvelun arvoa, vaan arvo muodostuu ainutlaatuisesta yhteisestä 

arvokokemuksesta (Helkkula & Kelleher 2010 via Grönroos & Voima 2013.) 

Yhteiskehittely-ilmiössä asiakkaan merkitys kasvaa arvon vastaanottajasta tuotteen 

tai palvelun yhteissuunnittelun ja yhteisvalmistuksen kumppaniksi. Ramaswamy 

(2011) kutsuu arvon yhteissuunnittelua prosessiksi jossa keskinäistä arvoa 

laajennetaan yhdessä. Julkisen sektorin kontekstissa arvontuotannossa korostuvat 

erityisesti käyttäjäarvo, yhteisön arvo, sosiaalinen arvo, ympäristön arvo ja 

poliittinen arvo (Bovaird ja Loeffler 2012).   
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Arvon yhteiskehittelyn taustalla on Grönroosin ja Voiman (2013) mukaan 

tuotekeskeisyydestä palvelukeskeisyyteen siirtynyt ajattelu arvontuotannossa. 

Yrityksen dominantti asema arvontuottajana on vaihtunut arvon ymmärtämiseen 

yhteistyöprosessina yrityksen ja asiakkaan välillä. Prahalad ja Ramaswamy (2004: 2-

5) selittävät arvon yhteiskehittelyn tarvetta asiakkaiden muuttuneella roolilla 

passiivisesta aktiiviseksi toimijaksi. Ennen eristäytyneet ja tietämättömät asiakkaan 

ovat nykyään liitettyjä ja informoituja. Asiakkaiden aktivoitumisen taustalla on muun 

muassa tehostunut tiedon jakaminen, markkinoiden globalisoituminen, verkostojen 

lisääntyminen, kokeilun mahdollisuuksien parantuminen sekä aktivismin 

helpottuminen. Yritysten ja asiakkaiden välillä yleisesti lisääntynyt ja 

monipuolistunut vuorovaikutus toimii perustana yhteisen arvon mahdollistumiselle.  

 

Myös Leavyn (2012) mukaan yleinen suuntaus viittaa liiketoimintaan osallisten 

asiakkaiden ja muiden verkostojen olevan yhä halukkaampia toimimaan aktiivisessa 

roolissa yhteisessä arvonluontiprosessissa. Hyötyäkseen sidosryhmien 

innovatiivisista ideoista tarvitsee johdon muokata organisaationsa asiakkaiden 

osallistamisen ideologioita kuten design-, arvon yhteiskehittely- ja Power of pull-

ajattelua tukevaksi. Design-ajattelun ytimessä asiakkaiden osallistamisen 

kontekstissa on ajatus: ”Suunnittelusta on tullut liian tärkeää, että se jätettäisiin vain 

suunnittelijoiden käsiin” (Brown 2009 via Leavy 2012). Asiakkaan osallistaminen 

suunnitteluun muuttaa koko liiketoiminnan näkemisen yrityksen ja asiakkaan 

välisestä passiivisesta palvelusuhteesta aktiiviseksi yhteistyösuhteeksi. Leavyn 

(2012) mukaan asiakas valtuutetaan toiminnassa aktiiviseksi innovaatiokumppaniksi. 

 

Tavanomaisessa arvonluontiprosessissa yrityksillä ja asiakkailla oli selkeästi omat 

roolinsa tuotannossa ja kulutuksessa, jolloin markkinoiden tehtäväksi jäi siirtää arvo 

valmistajalta kuluttajalle. Perinteisessä liiketoiminta-ajattelussa arvo muodostuu 

markkinoiden ulkopuolella yrityksen toimesta. Arvon yhteiskehittelyssä rajanvedosta 

luovutaan, ja markkinoilla olevien asiakkaiden osallistamisen rooli 

arvonluontiprosesseihin sekä arvon määrittelijänä että luojana on merkittävä. 

Yhteiskehittely on kaiken käsittävä prosessi, jossa yrityksen ja asiakkaan roolit 

sekoittuvat toisiinsa ja osapuolista tulee arvon yhteiskehittelijöitä (Co-creators) 

(Grönroos 2008). Markkinat ovat eräänlainen foorumi, jonka sisällä asiakkaat ja 

heidän yhteiskehittelykokemuksensa järjestyvät luomaan parasta hyötyä molemmille 
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osapuolille.  Asiakkaan arvokokemuksesta tulee ydin koko arvon ymmärtämiselle. 

Sen sijasta miten yritys voi osallistaa asiakasta arvon yhteiskehittelyyn, tulisi 

lähtökohtana olla miten yritys voi tulla osalliseksi asiakkaan elämässä (Grönroos & 

Voima 2013). (Prahalad ja Ramaswamy 2004: 12-13, 16.)   

 

Arvon yhteiskehittelyn ajatus on teoriassa sovellettavissa mihin tahansa arvoketjun 

osaan ja mille tahansa alalle riippumatta yrityksen koosta. Ainoa vaatimus on 

jonkinlainen vuorovaikutus toimijoiden välillä. Muutos yhteiskehittelyä tukevaan 

toimintaan on yleensä vaiheittainen. Täydellinen yhteiskehittelyajatuksen 

toteuttaminen liiketoiminnassa vaatii lopulta täydellistä muodonmuutosta yrityksen 

osaamisessa ja kulttuurissa käsittää arvo. Yrityksissä, jotka haluavat tuottaa yhteistä 

arvoa asiakkaan kanssa, täytyy johdon ja kaikkien arvon yhteisluojien omaksua 

yhteistyön luonne uudella tavalla läpi koko liiketoiminnan. (Leavy 2012.) 

Yhteiskehittely on oleellisinta vuorovaikutuksessa asiakasrajapinnassa. Erityisesti 

hyvin informoidut ja verkostoituneet asiakkaat ja asiakasryhmät tulee saada 

osalliseksi luomaan arvoa itsensä lisäksi myös koko muulle asiakasyhteisölle (Lee 

ym. 2012).  

 

Leen ym. (2012) mukaan arvon yhteiskehittelyn ydinperiaate on osallistaa ihmiset 

luomaan arvokkaita kokemuksia yhdessä yrityksen kanssa. Prahalad ja Ramaswamy 

(2004: 10) kuvailevat arvon yhteiskehittelyn tapahtuvan henkilökohtaisiin 

arvokokemuksiin keskittyneessä tilassa, jossa arvo välittyy merkityksellisten 

vuorovaikutustilanteiden avulla yrityksen tai yritysverkoston ja asiakkaiden tai 

asiakasryhmien välillä. Arvokokemuksen henkilökohtaisuus tarkoittaa arvon 

muodostumista tietyn asiakkaan sekä tietyn ajan, paikan ja tapahtuman yhdistelmänä. 

Yhteiskehittelyn tulokset määräytyvät asiakkaan kokemuksesta ja 

vuorovaikutuksesta arvonmuodostuksessa mukana olevan verkoston kanssa. 

Yhteiskehittelyä ei tapahdu jos verkosto ei yhteistyötä tekemällä muodosta arvon 

syntymiselle otollista ympäristöä, joka tukee asiakkaan kokonaisvaltaista kokemusta 

ja osallisuuden tunnetta verkostossa. (Prahalad ja Ramaswamy 2004.)    

 

Leen ym. (2012) esittelemä yhteisinnovaation malli painottaa innovaatioiden 

syntymistä nimenomaan arvon yhteiskehittelyssä. Arvon yhteiskehittelyprosessissa 

organisaatio toimii yhteistyössä kaikkien osallisten, erityisesti asiakkaiden kanssa. 
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Asiakkaat tietävät mitä he haluavat ja ohjaavat organisaatiota luomaan uutta yhteistä 

arvoa innovaatioin. Asiakkaan osallistamista arvontuotantoon voi toteuttaa monin eri 

muodoin kasvokkain tapahtuvista muutaman ihmisen kokoontumisista 

verkkopohjaisiin tuhansia ihmisiä kerralla osallistaviin kyselyihin. Onnistumiselle 

keskeisenä voidaan pitää kaksisuuntaista kommunikaatiota ja tietojärjestelmien 

hyödyntämistä. (Leavy 2012.) Jatkuva vuoropuhelu auttaa tunnistamaan ja 

ratkaisemaan edessä olevia ongelmia proaktiivisesti (Prahalad & Ramaswamy 2004: 

20). 

 

Sekä arvon yhteiskehittelyyn että innovaatioihin liittyy oleellisesti Power of pull-

ajattelu. Pull-periaatteella tarkoitetaan toimintaa, jolla yritys järjestää resurssinsa 

palvelemaan selvitettyjä asiakkaiden tarpeita parhaan mukaan niin sanotusti vetäen 

asiakasta puoleensa. Vastakohtana pull-strategialle on push-strategia, jossa arvo 

toimitetaan passiivisena pysyville asiakkaille yrityksen itse arvioimien tarpeiden 

mukaisesti. Pull-strategian onnistumiseksi organisaatioiden on opittava 

organisoimaan voimakkaita pull-alustoja, joilla yksilöt voivat saavuttaa yhdessä 

ratkaisuja, jotka eivät olisi mahdollisia yksin toimien. Brownin ja Davisonin (2010 

via Leavy 2012) mukaan pull-periaate toimii kolmella toiminnan tasolla. 

Yksinkertaisimmalla pääsyn (Access) tasolla, pull auttaa löytämään pääsyn ihmisiin 

ja resursseihin niitä tarvittaessa (esimerkkinä internet-haut). Houkutuksen (Attract) 

tasolla, pull-strategia näyttäytyy kykynä houkutella toimintaan mukaan ihmisiä, 

resursseja ja hiljaista tietoa joiden olemassaolosta ei oltu ennen edes tietoisia ennen 

vuorovaikutuksen syntymistä. Kolmannella henkilökohtaisella asiakastasolla, pull-

ajattelu näkyy asiakkaan kykynä hyödyntää omia oivalluksia ja suorituskykyä 

yhteisellä oppimisalustalla sekä omaksi että yrityksen hyödyksi. Asiakkaan 

käyttäessä potentiaaliansa yhteistyössä, seuraa siitä myös muiden toimijoiden 

suorituskyvyn lisääntymistä ja lisää oivalluksia ruokkivaa skaalattavaa oppimista 

(Scalable learning). 

 

Grönroos (2008) korostaa yhteiskehittelyä rajaavana käsitteenä käyttöarvon 

konseptia (Value-in-use). Käyttöarvoa syntyy kaikissa prosesseissa, joilla voidaan 

lisätä asiakkaan hyvinvointia jollain tasolla (Grönroos 2008). Konseptin mukaan 

esimerkiksi tuotannon prosessit ovat osa arvontuotantoa vain jos asiakas on jotenkin 

osallinen tuotantoon liittyvissä prosesseissa (Grönroos 2008). Käyttöarvo muodostuu 
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tuotteesta saatujen ja taloudellisten hyötyjen lisäksi tunneperäisistä, sosiaalisista, 

eettisistä ja ympäristöön liittyvistä hyödyistä (Nordin & Kowalkowski 2010). 

Ajallisesti koettu arvo voi muodostua sekä asiakkaan menneistä, nykyisistä että 

tulevaisuuden odotuksiin perustuvista kokemuksista (Grönroos & Voima 2013). 

 

Prahalad ja Ramaswamy (2004: 15-16) asettavat arvon yhteiskehittelylle kolme 

lähtökohtaa, joiden varaan asiakkaan osallisuus arvontuotantoprosessissa asetetaan: 

1) yritys ja asiakas yhteismuodostavat arvon 2) arvo muodostuu asiakkaan ja 

yrityksen välisen yhteiskehittelykokemuksen seurauksena sekä 3) arvon 

yhteiskehittelykokemukset ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Jotta yrityksen 

toiminta tukisi edellisiä lähtökohtia, tulisi sen ensiksi panostaa vuorovaikutuksen 

laatuun. Laatu riippuu yrityksen ja asiakkaan välisestä vuorovaikutuksen luonteesta 

ja yrityksen taustalla olevasta kapasiteetista hyödyntää asiakaskokemusta. 

Kapasiteettia voidaan lisätä muodostamalla innovatiivisia kokemusympäristöjä 

(Experience environments), joiden tavoitteena on henkilökohtaisten kokemusten 

muodostaminen ja kerääminen mahdollisimman tehokkaasti. Lopputavoitteena on 

muodostaa joustavia kokemusverkostoja, joissa kaikkien osapuolien 

vuorovaikutuksesta muodostuisi yksi ainutlaatuinen yhteiskehittelykokemus. 

(Prahalad & Ramaswamy 2004: 16.) 

 

3.2.1 DART-malli 

 

Arvon yhteiskehittelyn perusta määritellään tässä tutkimuksessa Prahaladin ja 

Ramaswamyn (2004: 23-33) DART-periaatteita hyödyntäen (Dialogue – Access - 

Risk assessment - Transparency). Jotta arvon yhteiskehittely olisi tehokasta, on 

yrityksen ylimmän johdon tehtävä noudattaa DART-malliin sisällytettyjä neljää 

osallistamisen perusperiaatetta: 1) Yrityksen tulisi edistää vuoropuhelua (Dialogue), 

jotta ihmiset voivat jakaa mielipiteensä ja käydä keskustelua ideoidensa 

käyttökelpoisuudesta, 2) Yrityksen on tarjottava palveluihinsa riittävä pääsy 

(Access), jotta osallistumaan haluavat asiakkaat voivat käytön lisäksi myös 

muunnella ja laajentaa tarjottua sisältöä, 3) Yrityksellä tulisi olla tehokas tapa 

arvioida asiakkaiden osallistamisesta aiheutuvien riskien ja hyötyjen suhdetta (Risk 

assessment) sekä 4) Yrityksen tulisi pyrkiä kokonaisvaltaiseen läpinäkyvyyteen 



61 

 

(Transparency), joka lisää asiakkaan luottamusta yritykseen ja tukee 

vuorovaikutuksen autenttisuutta. Leavy (2012) korvaa mallin R-kirjaimen 

refleksiivisyydellä (Reflexivity). Vaalimalla toiminnassaan refleksiivisyyttä ja 

reflektiivistä oppimista, asiakkaiden tarjoama panos ja vuorovaikutus saadaan 

käytettyä tehokkaammin sekä sisällön että asiakkaiden yhteiskehittelykokemuksen 

parantamiseksi.         

 

Vuoropuhelulla tarkoitetaan kaiken tyyppistä ajatustenvaihtoa edistävää 

vuorovaikutusta ja sitoutumista arvon yhteiskehittelysuhteessa. Käydyn keskustelun 

tarkoitus ei ole vain kuunnella asiakasta vaan rakentaa syvällistä ymmärrystä 

asiakkaan kokemuksesta niin tunneperäisessä, sosiaalisessa kuin kulttuurisessa 

kontekstissa. Vuoropuhelussa korostetaan jaettua oppimista ja tasa-arvoista 

ongelmanratkaisua. Vuoropuhelulle ominaista ovat lisäksi 1) keskittyminen asioihin, 

jotka kiinnostavat sekä yritystä että asiakasta 2) yrityksen tarve vuoropuhelun 

sallivalle foorumille sekä 3) joko kirjoitetut tai hiljaiset säännöt, joilla keskustelua 

voidaan ohjata järjestelmällisesti ja tehokkaasti. (Prahalad & Ramaswamy 2004: 23-

25, 31-33.) 

 

Pääsyllä tarkoitetaan asiakkaan vuorovaikutuksesta saamaa arvoa. Asiakkaiden 

kokema hyöty tuotteesta ei Prahaladin ja Ramaswamyn (2004: 25-27) rajoitu vain 

tuotteen omistamiseen ja käyttöön, vaan asiakasarvoa muodostuu myös 

osallistumisesta arvonluontitoimintaan itsessään. Kuluttajien pääsy voi tarkoittaa 

esimerkiksi ostettua pääsyoikeutta tuotteiden yhteiskäyttöön, elämäntyyliin tai 

tekniikkaan. Nykyliiketoiminnassa pääsy ilmenee yhä useammin pääsynä olemassa 

olevaan tietosisältöön ja tiedon lisäämisen työkaluihin. Pääsykokemusten lisääminen 

asiakkaille uusissa yhteistyötilanteissa koko arvoketjun mitalla toimii tapana 

laajentaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 

 

Riskin arvioinnilla tarkoitetaan DART-mallissa ajatusta, että asiakkaiden 

osallistuessa tiiviimmin yhteiseen arvonluontiin, lisää se myös heidän kiinnostustaan 

kantaa osaa osallistamisen luomista riskeistä. Yritysten tulisi löytää kompromissi 

osallistamisella saavutettavien hyötyjen ja riskien välillä sekä ottaa huomioon voiko 

asiakas kantaa osavastuuta yhteiskehittelystä koituvista riskeistä. Nykypäivän 

kuluttajat ovat yleisesti entistä kiinnostuneempia tietämään ja keskustelemaan 
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valintoihinsa liittyvistä riskeistä ja heidät voi entistä paremmin osallistaa myös 

osaksi riskinhallintaa liiketoiminnassa. Riskien selittämisellä ennakkoon asiakkaille 

lisätään myös luottamusta asiakkaisiin mahdollisten ongelmien ilmaantuessa. 

(Prahalad & Ramaswamy 2004: 27-33.)      

 

Informaation läpinäkyvyys on välttämätöntä yrityksen ja asiakkaiden välisen 

luottamuksen syntymiseksi. Läpinäkyvällä arvon yhteiskehittelyprosessilla 

tarkoitetaan informaation avoimuutta asiakkaan osallistamisen taustalla. Tekniikan, 

valmistusmenetelmien, kustannusten ja liiketoimintajärjestelmien pitäminen 

läpinäkyvänä lisää asiakkaiden luottamusta ja parantaa asiakkaan kokemusta 

toiminnasta. (Prahalad & Ramaswamy 2004: 30-31.) 

 

Edellä mainittuja arvon yhteiskehityksen neljää peruselementtiä yhdistämällä 

mahdollistetaan asiakkaan osallistaminen arvoa tuottavaksi kumppaniksi. 

Läpinäkyvyydellä voidaan auttaa vuoropuhelun syntymistä. Pääsyn ja riskien 

arvioinnin periaatteiden yhdistämien uuden kokeilemisessa voi johtaa uusiin 

asiakkaiden osallistamista tukeviin liiketoimintamalleihin. Pääsyn ja läpinäkyvyyden 

yhdistäminen parantaa asiakkaan kykyä tehdä informoituja päätöksiä. 

Läpinäkyvyyden kytkeminen riskien arviointiin edistää luottamuksen syntymistä. 

Vuoropuhelun ja riskien arvioinnin yhdistäminen näkyy esimerkiksi yrityksen 

mahdollisuudessa vaikuttaa kuluttajien valintoihin poliittisen päättäjän roolissa. 

Kytkemällä taas yhteen pääsyn ja vuoropuhelun periaatteita, voidaan parantaa 

yrityksen kykyä kehittää ja ylläpitää temaattisia yhteisöjä. (Prahalad & Ramaswamy 

2004: 31-33.) 

 

3.2.2 Vuorovaikutuksen laatu 

 

Arvon yhteiskehittely haastaa ja uudelleenmuotoilee yrityksen ja asiakkaan 

perinteisiä rooleja. Arvon yhteiskehittelyssä toiminnan laatua arvioidaan asiakkaan 

kanssa käydyn vuorovaikutuksen ja arvon yhteiskehittelykokemuksen laadun 

perusteella. Yhteinen arvokokemus muodostuu vuorovaikutuspisteissä (Interaction 

points) toimijoiden välillä. Yhteiskehittelyä syntyy vain kahden tai useamman 

osapuolen vuorovaikutuksesta keskenään (Grönroos & Voima 2013). 
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Vuorovaikutuspisteissä asiakas tekee joko näkyviä tai näkymättömiä valintoja ja 

molemmat osapuolet vuorovaikuttavat luodakseen yhteisen arvokokemuksen. 

Vuorovaikutuspisteiden arvo asiakkaan silmissä ei muodostu vain arvoa luovasta 

tuotteesta, vaan vuorovaikutuspisteissä koetusta osallisuuden tunteesta sekä 

yhteistyön helppoudesta, intuitiivisuudesta ja saumattomuudesta. (Prahalad & 

Ramaswamy 2004: 33, 38, 50.) 

 

Vuorovaikutusta tapahtuu Grönroosin ja Voiman (2013) määritelmän mukaan 

tilanteissa, joissa yhteistyötä tekevät osapuolet vaikuttavat toistensa toimintoihin. 

Vuorovaikutuksen ydin on fyysisissä, virtuaalisissa tai henkisissä kontaktitilanteissa, 

joissa tarjoaja luo mahdollisuuden osallistua asiakkaidensa kokemuksiin ja näin 

vaikuttaa niiden kulkuun ja lopputuloksiin. Vuorovaikutus on tyypiltään joko suoraa 

tai epäsuoraa. Suora vuorovaikutus viittaa prosessiin, jossa asiakkaan ja yrityksen 

resurssit vuorovaikuttavat toisiinsa aktiivisessa ja koordinoidussa vuoropuhelussa. 

Luonnollisia toiminnan pisteitä suoralle vuorovaikutukselle ovat esimerkiksi 

yhteinen suunnittelu ja tuotekehitys. Epäsuoralla vuorovaikutuksella taas viitataan 

tilanteisiin, joissa asiakas käyttää tai kuluttaa yrityksen prosessien seurauksena 

syntyneitä resursseja itsenäisesti. Epäsuorat vuorovaikutustilanteet sijoittuvat yleensä 

tapahtuvaksi ennen suoraa vuorovaikutusta osapuolten välillä. (Grönroos & Voima 

2013.) 

 

Prahalad ja Ramaswamy (2004: 21, 40-49, 125-128) muistuttavat asiakkaiden 

heterogeenisyyden vaikutuksista kaikkien vuorovaikutukseen liittyvien valintojen 

suunnittelussa. Asiakkaiden yksilöllisten taustojen, tarpeiden, tietojen ja taitojen 

lisäksi myös heidän halukkuutensa osallistua arvon yhteiskehittelyyn vaihtelee. 

Asiakkaiden yksilöllisyys arvon yhteiskehittäjinä näkyy muun muassa eritasoisina 

kokeneisuutena, innokkuutena osallistua vuoropuheluun tai ärsykkeiden sietokykynä. 

Vuorovaikutusta tulisi välittää useiden kanavien kautta transaktiokokemusta ja hinta-

kokemussuhteen merkitystä korostaen. Useiden kommunikointikanavien 

käyttämisellä pyritään takaamaan arvokokemuksen korkea laatu jokaiselle yksilölle. 

Koska asiakkaiden asenteet esimerkiksi verkon välityksellä tapahtuvaa 

vuorovaikutusta kohtaan vaihtelevat, tulisi myös vaihdannan pisteiden tarjota 

vaihtoehtoisia tapoja tuottaa arvokokemus. Asiakkaiden yksilöllisesti kokema 

arvokokemus on henkilökohtainen, kontekstista riippuva sekä muotoutuu asiakkaan 
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omiin kiintymyksiin, asenteisiin ja tyytyväisyyteen perustuvasta arvioinnista 

(Echeverri & Skålen 2011). 

 

Asiakkaiden heterogeenisyydestä huolimatta voidaan myös suurempien 

asiakasryhmien tarpeita ja arvokokemuksia kerätä tehokkaasti hyödyntäen 

innovatiivisia kokemusympäristöjä. Innovatiivisessa kokemusympäristössä yritys 

kykenee tunnistamaan asiakkaiden eroavaisuudet, mutta voi silti tarjota yhden 

kokonaista heterogeenistä asiakasryhmää kiinnostavan mahdollisuuden osallistua 

vuorovaikutukseen yrityksen kanssa. Innovatiivisten kokemusympäristöjen 

mahdollistajina Prahalad ja Ramaswamy (2004: 51-61) pitävät ennen kaikkea uusia 

asiakkaiden valinnanvaraisuutta edistäviä teknologisia ratkaisuja kuten 

internetympäristöjä. Lopullisena tavoitteena arvokokemuksen tuottamisessa voidaan 

pitää kaikki arvon yhteiskehittelijät yhdistävän kokemusverkoston rakentamista, joka 

hyödyntää sekä yrityksen teknologista että sosiaalista infrastruktuuria arvon 

yhteiskehittelyn mahdollistajana. (Prahalad ja Ramaswamy 2004: 51-61.) 

 

Asiakkaan ja yrityksen välisen vuorovaikutuksen laatu on ratkaisevassa asemassa 

kilpailukyvyn muodostumisessa. Prahaladin ja Ramaswamyn (2004: 40-41) mukaan 

arvokokemusta tulisi ohjata seuraavien neljän vuorovaikutuksen laatuun liittyvän 

valinnan ulottuvuuden avulla: 1) Koska asiakas kaipaa valinnanvapautta 

vuorovaikuttaa yrityksen kanssa useiden väylien kautta, toimita arvokokemus 

useiden kanavien avulla, 2) Koska asiakas haluaa tehdä omaa arvonäkemystään 

täyttäviä valintoja, tarjoa asiakkaalle useita kokemuskeskeisiä valintoja, 3) Koska 

asiakas haluaa helppoja, mukavia ja turvallisia tapoja vuorovaikuttaa, käytä 

kokemuksen luomiseen tällaisia transaktiopisteitä sekä 4) koska asiakas haluaa liittää 

valintansa hänen reiluksi kokemaansa hintaan, pidä mielessä hinnan ja 

arvokokemuksen suhde. (Prahalad & Ramaswamy 2004: 40-50.) 

 

Vuorovaikutuksen laatu on oleellisin osa arvon yhteiskehittelyn onnistumiselle tai 

epäonnistumiselle (Fyrberg & Jüriado 2009).  Vuorovaikutuspisteet yrityksen ja 

asiakkaan välillä antavat paitsi mahdollisuuden yhteistyön ja neuvottelun 

syntymiselle myös voivat rikkoa yhteisen arvokokemuksen. Huonosti suunniteltu 

asiakkaan osallistaminen voi aiheuttaa haittaa asiakkaan kokemalle arvolle 

(Grönroos & Voima 2013). Kaikki yhteiskehittelykokemukset eivät ole positiivisia. 
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Jos asiakas tuntee että hänen kommunikaationsa yritykseen on ollut yksisuuntaista tai 

yritys on toiminut epärehellisesti tai vaikeaselkoisesti, voi asiakkaan 

yhteiskehittelykokemus muodostua hyvin negatiiviseksi. Echeverrin ja Skålenin 

(2011) mukaan interaktiivinen arvonmuodostus voi olla sekä luova että tuhoisa 

prosessi. Esimerkiksi yrityksen osallistaessa vuoropuheluun siihen vastahakoisia 

asiakkaita, riski arvon tuhoutumiseen vuorovaikutuksen seurauksena kasvaa. 

(Prahalad & Ramaswamy 2004: 21, 38.) 

 

3.2.3 Yhteiskehittelyn alueet 

 

Aiemmin luvussa 3.2. todettiin yrityksen ja asiakkaan roolien sekoittuvan yhteisessä 

arvonkehittelyssä. Grönroos ja Voima (2013) näkevät roolien olevan riippuvaisia 

kolmesta eri toiminnan alueesta, joilla arvoa muodostetaan. Nämä kolme aluetta ovat 

toimittaja-alue (Provider sphere), asiakasalue (Customer sphere) ja toimijoiden 

yhteinen vuorovaikutusalue (Joint sphere). Alueiden perimmäinen pyrkimys on 

todistaa, että aito arvon yhteiskehittely on mahdollista vain molemminpuolisen 

suoran vuorovaikutuksen avulla (Grönroos 2011, Grönroos & Ravald 2011).  

 

Toimittaja-alueella tapahtuvan arvontuotannon voidaan nähdä perustuvan yrityksen 

perinteisiin toimintoihin tuotteen valmistajana. Toimittaja-alueella toimittaja 

muodostaa potentiaalista arvoa, jonka pyrkimyksenä on, että asiakas muuttaisi sen 

myöhemmin prosessissa todelliseksi arvoksi. Yrityksen roolina alueella on toimia 

arvon fasilitaattorina. Fasilitointi ei vielä itsessään ole osa arvontuotantoa vaan sitä 

voidaan kuvata potentiaalisen arvon syöttämiseksi asiakkaiden arvokokemukselle. 

(Grönroos & Voima 2013, Grönroos 2011.)   

 

Asiakasalue on toimittajalta suljettu alue, jonka sisällä asiakas luo käyttöarvoa 

itsenäisesti muusta prosessista ja valmistajasta (Grönroos 2008, Grönroos 2011). 

Asiakkaan harjoittama vuoropuhelu alueella rajoittuu vain yrityksen tarjoamiin 

potentiaalisiin resursseihin ja yrityksen rooliksi jää olla passiivinen fasilitaattori. 

Asiakasalueella kriittiseksi muodostuu yrityksen kyky epäsuoraan 

vuorovaikutukseen. Asiakkaan tuottama arvo voi olla muodoltaan sekä fyysistä, 

sosiaalista, mentaalista, ajallista tai tilaa koskevaa. Asiakkaan itsenäinen 
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arvontuotanto voi muodostua myös kollektiiviseksi kokemukseksi jos siihen 

vaikutuksessa ovat asiakkaan ympäristöstä löytyvä muu asiakasyhteisö, perhe tai 

ystävät. (Grönroos & Voima 2013.) 

 

Vuorovaikutusalueella roolit sekoittuvat toisiinsa vuorovaikutuksen seurauksena. 

Arvontuotanto vuorovaikutuksessa on ensisijassa asiakkaan vastuulla, mutta 

vuoropuhelun avulla myös toimittaja voi vaikuttaa asiakkaan arvontuotantoprosessiin 

ja toimia arvon yhteiskehittelijän roolissa.  Tärkeää yhteiskehittelyn onnistumiselle 

on yrityksen ymmärrys asiakkaan itsenäisestä arvontuotannosta suoran 

vuorovaikutuksen ulkopuolella toisin sanoen tapahtumista asiakasalueella.  

Ymmärtämällä asiakkaan toimintoja ja tapaa yhdistää resursseja, prosesseja ja 

vuorovaikutuksen tuloksia, toimittajan rooli kasvaa pelkästä fasilitaattorista arvon 

yhteiskehittelijäksi. (Grönroos & Voima 2013). 

 

Alueiden tulkinta ei ole lineaarista. Arvoa voi muodostua dynaamisesti kaikilla eri 

alueilla riippuen prosessin yksilöllisestä kulusta. Alueiden peräkkäisyys voi vaihdella 

ja arvonmuodostus tapahtua useita eri rakenteita seuraten. Vaikka arvon fasilitointi 

edeltää yleensä yhteistä arvokokemusta, voi aktiivinen asiakas toimia tuotteen 

yhteissuunnittelijana tai -valmistajana jo aikaisemmin toimittaja-alueella. Aloite 

asiakkaan laajempaan osallistumiseen toimittaja-alueella tai yrityksen 

osallistumiselle asiakas-alueella voi tulla sekä yritykseltä että asiakkaalta itseltään. 

Asiakkaan osallistuminen tuotteen kehittelyyn aiempana prosesseissa johtaa 

tilanteeseen, jossa kaikki kolme aluetta yhdistyvät ja koko arvontuotantoprosessi 

muistuttaa yhtä arvon yhteiskehittelyyn keskittynyttä vuorovaikutusaluetta. 

(Grönroos & Voima 2013.) 

 

Grönroos ja Voima (2013) muistuttavat ettei vuorovaikutus itsessään ei ole 

automaattinen oikotie yhteisen arvon muodostumiseen. Vuorovaikutuksella 

muodostetaan vasta alusta ja vuorovaikutusalue yhteiselle arvonkehittelylle. 

Vuorovaikutuksen laajentuessa toimittaja- ja asiakasalueen toimintoihin, myös alusta 

laajenee ja mahdollisuudet arvon yhteiskehitykseen lisääntyvät. Jälleen on 

muistettava, että vuorovaikutus alustalla voi kääntyä myös arvoa tuhoavaksi ja 

yrityksen tulee hallita yhteiskehittelyn alustaa suunnitellusti (Echeverri & Skålen 

2011).  
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4 ARVON YHTEISKEHITTELY INNOVAATIOIDEN LÄHTEENÄ 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP-MALLISSA 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään 

vastaamaan johdannossa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Viitekehys rakentuu 

edellä käsitellyn Public-Private Partnership-mallia, 4P-mallia, innovaatioita ja arvon 

yhteiskehittelyä käsittelevän tutkimuskirjallisuuden pohjalle. Ydinfokus on käyttäjän 

vuorovaikutuksessa tilaajaan ja toimittajaan, jonka voidaan nähdä olevan 

tärkeimmässä roolissa innovaatioiden syntymiselle PPP-mallissa. Vuorovaikutusta 

kuvaillaan PPP-mallin kontekstiin sovelletulla mallilla arvon 

yhteiskehittelyprosessista. Empiirisen aineiston keräämiseen ja analyysiin käytettävä 

viitekehys on kuvattu luvun lopussa sivulla 71 (Kuvio 1). 

 

Jotta innovaatioita PPP-mallissa voisi syntyä, edellyttää se hankkeeseen 

osallistuvalta organisaatiolta uudistumis- ja innovaatiokyvykkyyttä eli taitoa koota ja 

kanavoida henkilöstön ja asiakkaiden luovuutta ja osaamista uusiksi taloudellista tai 

muuta hyötyä tuottaviksi ratkaisuiksi (Yliherva 2006). Innovoivaa organisaatiota 

PPP-mallissa voidaan kutsua myös innovaatioryhmäksi, johon kuuluvat kohteen 

tilaaja, toimittaja, suunnittelijat, aliurakoitsijat, viranomaiset ja loppukädessä myös 

käyttäjät (Kiiras ym. 2005). Innovaatiokyvykkyys organisaatiossa koostuu 

aineettomasta varallisuudesta ja vuorovaikutuksessa syntyvästä sosiaalisesta 

pääomasta. Aineettoman varallisuuden luoma arvo toiminnalle muodostuu 

organisaation inhimillisen pääoman sekä sisäisten ja ulkoisten rakenteiden 

yhteenliittymistä yhteistyörajapinnoilla. Sosiaalinen pääoma koostuu yhteistyössä 

syntyvästä luottamuksesta, sosiaalisista verkostoista ja normeista, jotka edistävät 

innovaatioita tukevaa vuorovaikutusta, oppimista sekä inhimillisen pääoman 

muodostumista. Innovaatiokyvykkyyden ydin on luoda mahdollisuus innovaatioita 

synnyttävän vuorovaikutuksen muodostumiselle.  

 

Yhteisen arvonluonnin ja vuorovaikutuksen prosessia kuvataan viitekehyksessä 

Majamaan ym. (2008, 2008b) ja Thomasin (2013) 4P-mallia sekä Prahaladin & 

Ramaswamyn (2004: 23-33) arvon yhteiskehittelyn DART-mallia hyödyntäen. 

Tilaajan rooli PPP-mallissa nähdään ennen kaikkea hankkeen mahdollistajana 
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(facilitator) ja sen vuorovaikutus toimittajan kanssa projektin eri vaiheissa nähdään 

muodollisena ja reaktiivisena. Tilaaja-toimittaja-suhdetta hallitsee ennen kaikkea 

sovitun PPP-sopimuksen sisältö vastuu- ja riskinjakoperiaatteineen. Tilaajan suhteet 

käyttäjään kuvataan epämuodollisiksi ja proaktiivisiksi. Ennakoivalla ja joustavalla 

yhteydenpidolla pyritään takaamaan, että PPP-hanke täyttää sille asetetut sosiaaliset 

tarpeet. Toimittajan vuorovaikutus käyttäjään taas kulkeutuu kahden erillisen 

kanavan kautta: muodollisesti julkisen sektorin hankintayksikön välittämänä sekä 

epävirallisesti suorassa ja päivittäisessä vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa.  

Käyttäjänäkökulman hyödyntäminen epämuodollisilla suhteilla toimii tärkeänä 

perustana uusille innovaatioille, asiakastyytyväisyydelle ja yhteisen arvon 

muodostumiselle.  

 

Jaetun arvon synnyttäminen voidaan nähdä minkä tahansa innovaatioratkaisun 

päätavoitteena (Lee ym. 2012). Jaettua arvoa muodostuu vuorovaikutuspisteissä 

(Interaction points) toimijoiden välillä. Prahaladin ja Ramaswamyn (2004: 23-33) 

DART-mallin mukaisesti arvon yhteiskehittely käyttäjävuorovaikutuksessa perustuu 

vuoropuhelun (Dialogue), pääsyn (Access), riskien arvioinnin (Risk assessment) ja 

läpinäkyvyyden (Transparency) periaatteisiin. Tutkimuskehykseen on riskien 

arvioinnin lisäksi sovellettu myös Leavyn (2012) ideaa korvata riskien arviointi 

refleksiivisyyden (Reflexivity) periaatteella. Refleksiivisen vuorovaikutuksen ja 

oppimisen korostamisen voidaan nähdä sopivan regointia vaativiin PPP-mallin 

käyttäjäsuhteisiin erinomaisesti. DART-malli on sovellettu PPP-ympäristöön 

liittämällä harkiten sen neljään kategoriaan käyttäjien osallistamiseen ja 

vuorovaikutukseen liittyvät olennaiset toimintaperiaatteet ja tehtävät mallin 

teoriaosasta. 

      

Vuoropuhelulla käyttäjän kanssa luodaan ja ylläpidetään uskollista käyttäjäyhteisöä 

sekä muodostetaan ydin arvokokemuksen ja innovaatioiden syntymiselle. 

Vuoropuhelussa PPP-mallissa tulisi korostaa vuorovaikutuspisteiden ja keskustelun 

monipuolisuutta, interaktiivisuutta, valinnanvapautta, käyttäjien yksilöllisyyttä ja 

arvoa luovia yhteistyöverkostoja. Kuvaavaa vuoropuheluun liittyville arvon 

yhteiskehittelytoiminnoille on suora vuorovaikutus toimittajan ja käyttäjän välillä 

(Grönroos & Voima 2013).  
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Pääsyyn liittyvien toimintojen tehtävänä voidaan nähdä tiedon ja kokemuksen 

välittäminen epäsuoran vuorovaikutuksen avulla. Siihen liittyviä tehtäviä PPP-

organisaatiolle ovat oikeiden ihmisten sisällyttäminen, tiedon jakaminen, 

yhteistyöhön kannustaminen, käyttäjäkoulutus, tiedon siirtymistä tukevat 

tietojärjestelmät, osallisuuden tunteen luominen ja käyttäjän itsenäisen arvonluonnin 

mahdollistaminen. 

 

Toimiva riskinhallinta ja refleksiivisyys vuorovaikutuksessa edustavat ennen kaikkea 

reaktiivista otetta käyttäjäyhteistyössä. Tarkoituksena on edistää PPP-kohteiden ja 

tuotettujen innovaatioratkaisujen nykyistä käytettävyyttä ja tulevaisuuden 

joustavuutta. Riskienhallinnan ja refleksiivisyyden tehtäviä ovat jatkuvuuden 

takaaminen, tulevaisuuden ennakointi, käyttäjävalintojen aiheuttamien riskien 

arviointi, tyytyväisyyden mittaaminen, reagointi käyttäjien palautteeseen ja ideoihin 

sekä jatkuva hankintaosaamisen kehittäminen.  

 

Läpinäkyvyys edustaa jo itsessään julkisen hankinnan perusperiaatteisiin kuuluvaa 

avointa tiedonkulkua. Läpinäkyvyydellä helpotetaan käyttäjän mahdollisuuksia 

ymmärtää toimintansa merkitystä ja ideoida uusia ratkaisuja sekä mahdollistetaan 

myös muiden sidosryhmien ja ympäröivän yhteisön tehokkaampi osallistuminen 

hankkeeseen. Läpinäkyvän vuorovaikutuksen tehtäviä ovat avoimuuden 

korostaminen, luottamuksellisten ja henkilökohtaisten suhteiden muodostaminen, 

ympäröivän yhteisön tiiviimpi osallistaminen, mielipidevastarinnan laskeminen sekä 

hallitut henkilövalinnat. 

 

Innovaatio on uutuus tai uudistus, jolla on organisaatiolle merkittäviä tuottavuus-, 

taloudellisuus- tai muita lisäarvoa tuottavia vaikutuksia (Yliherva 2006). Julkisen 

sektorin hankinnoille ominaista on innovaatioiden niche-luonne. Kokeiluluontoiset 

niche-innovaatiot voivat saavuttaa tärkeän aseman paikallisessa verkostossa hyvin 

nopeasti, mutta niiden nopea läpimurto hallitsevaksi palveluratkaisuksi on 

harvinaista. PPP-mallille olennaiset innovatiiviset ratkaisut on tutkimuskehyksessä 

jaettu sen mukaan mihin niiden hyötyvaikutus kohdistuu. Valitut näkökulmat 

erilaisiin hyötyvaikutuksiin innovaatioiden taustalla ovat tekniset ratkaisut ja laatu, 

palvelujen muotoilu, kokonaistaloudellisuus ja joustavuus tulevaisuudessa 

(mukaillen Majamaa ym. 2008a).  
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Teknisiin ratkaisuihin ja laatuun liittyvät hyötyvaikutukset parantavat kohteen 

käytettävyyttä ja käyttäjien arvokokemusta. Toteutettujen ratkaisujen tulisi täyttää 

tarkoituksenmukaisesti tilaajan käytölle asettamia tavoitteita ja lisätä käyttäjän 

tyytyväisyyttä kohteesta.  

 

Palvelujen muotoiluun liittyvät innovaatiot edustavat uusien palveluratkaisujen 

luomia hyötyjä kohteen rakennus- ja käyttövaiheessa vaikuttaen positiivisesti 

esimerkiksi kohteen valmistumisnopeuteen, ylläpidon toimivuuteen tai kohteen 

käyttöasteen nostamiseen kolmannelle osapuolelle tarjotuilla palveluilla. 

Palveluinnovaatiot voivat liittyä sekä toimittajan omiin että sen 

yhteistyökumppaneilta ostettuihin palvelukokonaisuuksiin.  

 

Kokonaistaloudellisuus edustaa innovaatioiden luomia säästöjä ja Value for money-

ajattelua PPP-kohteen kustannuksissa. Hyötyvaikutus voi muodostua mistä tahansa 

projektiin liittyvän uuden ratkaisun tai menetelmän tuomasta taloudellisesta edusta, 

jolla saavutetaan esimerkiksi säästöjä hankinnan ylläpitovaiheessa, resurssien 

tehokkaampaa käyttöä tai lisävelan välttämistä.  

 

Tulevaisuuden joustavuutta edistävillä innovaatioilla tarkoitetaan ratkaisuja, joilla 

voidaan varautua muutoksiin kohteen tulevan elinkaaren aikana. Joustavilla 

innovaatioratkaisuilla lasketaan kustannusriskiä ja taataan kohteen käytettävyys 

tulevaisuudessa muuttuvat tarpeet huomioon ottaen. Sosiaalisen infrastruktuurin 

rakennushankinnoissa yleisiä muutosinnovaatioita ovat esimerkiksi muuttuvissa 

tarpeissa joustavat tilankäyttöratkaisut. 
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Kuvio 1. Arvon yhteiskehittely innovaatioiden lähteenä Public-Private Partnership-mallissa.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa syvennytään tutkimuksessa käytettyyn metodologiaan. Luvun tarkoitus 

on antaa lukijalle käsitys siitä, mihin liiketaloustieteellisiin lähestymistapoihin ja 

niihin nivoutuneisiin menetelmiin tutkimus perustuu. Luvussa kuvaillaan myös, mitä 

tutkimuksen empiirinen aineisto sisältää sekä miten tapausaineisto on kerätty ja 

analysoitu. 

 

5.1 Laadullinen tapaustutkimus 

 

Tutkimus on toteutettu laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen 

yhden tapauksen tapaustutkimuksena. Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on 

eritellä yksittäistapauksia ja ottaa huomioon tutkijan vuorovaikutus yksittäisten 

havainnointikohteiden kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa tapausta lähestytään 

niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta ja ihmisten tapausilmiölle antamien 

merkitysten kautta (Koskinen ym. 2005: 31-40.) Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii 

kuvaamaan yksittäistä tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan 

teoreettisesti mielekkäitä tulkintoja jostain ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998: 61). 

Laadullisen tutkimusmenetelmän valintaa voidaan tässä tutkimuksessa perustella 

tavoitteella tuottaa yksityiskohtaista ymmärrysta tapaushankkeesta. Mitä lähemmäksi 

yksilöä ja vuorovaikutusta tullaan, sitä suurempi syy on käyttää tutkimuksessa 

kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä (Hirsjärvi & Hurme 2000: 27).  

 

Siinä missä kvantitatiivisessa tutkimuksessa oletetaan, että tutkimuksen kohde on 

tutkijasta riippumaton, kvalitatiivisen strategian mukaan kohde ja tutkija toimivat 

vuorovaikutuksessa keskenään (Hirsjärvi & Hurme 2000: 23). Tutkimus suosii 

luonnollisia aineistoja, joissa tutkijan aktiivinen vaikutus pyritään minimoimaan. 

Toisin sanoen vaikka tutkija tuottaa aineiston läheisessä vuorovaikutuksessa 

tutkittavan kohteen kanssa, pyrkii tutkija olemaan manipuloimatta tutkimustilannetta, 

säilyttämään tutkittavan ilmiön sellaisena kuin se on ja tavoittamaan tutkittavien 

oman näkökulman ilmiöstä. Tällä tarkoitetaan naturalistista tutkimusotetta, johon 

myös tässä tutkimuksessa on pyritty. (Eskola & Suoranta 1998: 16-17.)  
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Tapaustutkimus on yleisimpiä liiketaloustieteissä käytettyjä laadullisia menetelmiä. 

Kvalitatiivisesti keskittyminen yhteen tapaukseen mahdollistaa yksityiskohtien 

tutkimisen kuten mahdollisuuden tutkia spesifisten toimintojen yhteyttä ilmiötä 

ympäröiviin olosuhteisiin ja tilanteisiin (Hirsjärvi & Hurme 2000: 59). 

Liiketaloustieteissä laadulliselle tutkimukselle tyypillisin asetelma onkin yhden tai 

enintään kahden tapauksen tutkiminen. Sitomalla yksittäisestä tapauksesta tehdyn 

tarpeeksi kattavan kuvauksen osaksi tieteellistä keskustelua, on yhteen tapaukseen 

keskittyminen täysin perusteltua ja mielekästä. (Koskinen ym. 2005: 46-47.) Yhteen 

tapaukseen keskittynyttä laadullista menetelmää voidaan tässä tutkimuksessa 

perustella sekä yksityiskohtaisen ja syvällisen tutkimustiedon tavoittelemisella 

kohteesta että käytännön tavoitteilla tuottaa yksityiskohtaista hyötyä juuri 

tapaushankkeen tilaajaorganisaatiolle. PPP-hankkeet Suomessa ovat hyvin 

harvalukuisia ja pilottiluonteisia ja käyttäjäyhteistyön kartoitus hankkeissa on ollut 

hyvin vähäistä ennestään. Lisäksi Pro Gradu-tutkielman aikataululliset rajoitteet 

estävät esimerkiksi kohteen pidempiaikaisen havainnointiaineiston tai useita 

hankkeita sisältävän aineiston keräämisen. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000: 25) mukaan kvalitatiivinen tutkimus perustuu yleensä 

induktiiviseen prosessiin ja etenee yksityisestä tapauksesta yleiseen teoriaan. 

Kiinnostuksen kohteena toimivat useat yhdenaikaiset tekijät ja niiden suhteet. 

Tutkimus on viime kädessä hypoteesien testaamista, mutta nämä hypoteesit tuotetaan 

yleensä induktiivisesti tutkimusaineistoa kerättäessä ja analysoitaessa. Osa 

laadullisesta tutkimuksesta voi edetä myös deduktiivisen päättelyn kautta, jolloin 

teorioiden rooli korostuu ja hypoteesit muodostetaan jo olemassa olevan tutkimuksen 

pohjalta (Koskinen ym. 2005: 32-33). Tässä tutkimuksessa on aineistoa pyritty 

lähestymään yhdistämällä sekä induktiivista että deduktiivista tutkimusotetta, mikä 

tekee tutkimusotteesta abduktiivisen. Valmiita hypoteeseja tutkimukselle ei ole 

valittu, mutta tutkijalla on valmiina joitakin teoreettisia johtoideoita ja 

tutkimuskysymykset, joita pyritään todentamaan aineiston analyysivaiheessa 

(Hirsjärvi & Hurme 2000: 136). Teoreettisten johtoideoiden ja oletusten 

hyödyntämistä aineiston kokoamisessa voidaan perustella sillä, että näin tutkimuksen 

haastatteluaineiston keruuta voidaan rajata paremmin tarkoituksenmukaiseksi. 

Valmis teoria säästää aikaa ja vaivaa ilmiön keskeisten piirteiden hahmottamisessa 

(Koskinen ym. 2005: 43). 
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Koskisen ym. (2005: 51) mukaan on monia käytännöllisiä syitä, miksi 

opinnäytetyötutkimukselle ei kannata asettaa sekä käytännönläheistä että tieteellistä 

tavoitetta. Tässä tutkimuksessa ilmiön rajaus ja teoreettinen tavoite ilmiön 

tutkimiseksi on kuitenkin asetettu tutkijan toimesta jo ennen aiheen ehdottamista 

tutkimuksesta hyötyvälle PPP-organisaatiolle. Toisin sanoen teoreettisen ongelman 

on annettu ohjata käytännön tutkimusasetelman muodostumista alusta alkaen hyvin 

vapaasti. Liikkeenjohdon kirjallisuuden ja julkaisujen tapana on olettaa tutkimuksen 

käsitteiden taustalle usein samoja tiettyjen viitekehysten mukaisia ongelmia ja 

ratkaisumalleja (Koskinen ym. 2005: 51). Osassa tutkimuksen käsitteistä kuten 

innovatiivisuudessa ja laadussa on pyritty teoreettisen kuvauksen sijasta korostamaan 

enemmän haastateltavien näkemystä käsitteiden merkityksestä. Osittain syynä on 

myös PPP-kirjallisuuden vajaa tai sirpaleinen näkemys kyseisiin käsitteisiin. Kaikki 

kolme PPP-kumppania näkevät uudet innovatiiviset ratkaisut ja hankinnan laadun eri 

tavoin itse saamansa hyödyn näkökulmasta. Näin ollen lähestymistapa PPP-

kohteiden innovaatioratkaisuihin ja laatuun voidaankin nähdä tutkimuksen 

suurempaa viitekehystä induktiivisempana eli aineistolähtöisenä. 

 

5.2 Aineiston keruumenetelmät 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen voidaan katsoa sisältävän kvantitatiivista tutkimusta 

monimuotoisemman tutkimustapojen kirjon sekä käytettävien aineistojen että 

tutkijan luovan mielikuvituksen puolesta (Eskola & Suoranta 1998: 16). Laadullisen 

tutkimuksen aineistot voidaan jakaa karkeasti neljään pääluokkaan: haastattelu- ja 

havainnointiaineistoihin, dokumentteihin sekä erilaisiin diskurssi- ja 

keskusteluaineistoihin (Koskinen ym. 2005: 45). Tämän tutkimuksen 

primaariaineisto koostuu tutkimustapauksena käytettävään Haukiputaan PPP-

hankkeeseen osallisilta henkilöiltä kerätystä haastatteluaineistosta. Sekundaarisena 

aineistona on käytetty hankkeesta dokumentoitua kirjalliseta materiaalia. 

Lähtökohtana aineistovalinnoille on ollut tavoittaa mahdollisimman yksityiskohtaista 

ymmärrystä käyttäjien kanssa käydyn vuorovaikutuksen ja arvon yhteiskehittelyn 

prosessista innovaatioiden muodostumisen taustalla tapauskohteessa.  
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5.2.1 Teemahaastattelut 

 

Tutkimushaastattelu on tiedonhankinnan perusmuoto, joka on liiketaloustieteiden 

käytetyimpiä menetelmiä kerätä aineistoa. Haastattelu soveltuu syvällisen tiedon 

keräämisen tavoitteeseen ymmärtää, miksi ihmiset toimivat havaitulla tavalla ja 

miten he arvottavat tapahtumia ympäristössään. Vapaamuotoiset, syvälliset 

keskustelut voivat paljastaa asioita, joita tuskin voitaisiin saada selville muilla 

keinoin. Haastattelumenetelmiä on useita ja valinta tulisi aina tehdä niin, että se 

palvelisi optimaalisesti tutkimusongelmaa ja muita tutkimusvalintoja (Hirsjärvi & 

Hurme 2000: 11, 16.)  

 

Tutkimukselle ensijainen haastatteluaineisto koostuu kolmesta haastattelurunkoon 

pohjautuvasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta (Taulukko 1). Haastateltavista 

kaksi on tapauskohteessa rakennetun uudisrakennuksen käyttäjiä ja yksi hankkeen 

tilaajaorganisaatiossa vaikuttanut hankintasuunnittelija. Haastatelluiksi on valittu 

henkilöt, joilla on mahdollisimman laaja kokemus hankkeen parissa. Tilaajan 

edustaja on ollut osallisena hankkeessa alkuideoinnista nykyhetken 

ylläpitovaiheeseen. Haastatellut käyttäjät taas voidaan määritellä kohteiden 

pääkäyttäjiksi ja aktiivisesti osallisiksi hankkeessa reilun neljän vuoden ajan 

esisuunnitteluvaiheesta alkaen. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on pitkä kokemus 

oman alansa ammattilaisina julkisessa hankinnassa, lukio-koulutuksessa ja 

varhaiskasvatuksessa: hankintasuunnittelija toiminut julkisten rakennushankintojen 

parissa 20 vuotta, lukion rehtori työskennellyt lukio-opettajana 31 vuotta ja 

päiväkodin johtaja toiminut virassaan tapauskunnassa 14 vuotta. 

 

Taulukko 1. Ensisijainen haastatteluaineisto 

Rooli Haastateltava Haastattelun kesto Haastatteluaika 

Käyttäjä Lukion vastaava rehtori 59 min 11.3.2014 

Käyttäjä Päiväkodin johtaja 50 min 2.4.2014 

Tilaaja Hankintasuunnittelija 1 h 29 min 13.3.2014 

  

 

Haastattelutyypit jaotellaan Eskolan ja Suorannan (2005: 86-95) mukaan kysymysten 

muotoilun kiinteyden ja kysymysten jäsentelyn mukaisesti. Tutkimuksessa 
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käytetyssä puolistrukturoidussa teemahaastattelussa kysymysten muoto on kaikille 

sama, mutta vastaukset eivät ole sidottuja vastausvaihtoehtoihin ja haastateltavat 

vastaavat kysymyksiin omin sanoin. Puolistrukturoidulle menetelmälle ominaista on, 

että joitakin haastattelun näkökohtia on lyöty lukkoon ennalta, mutta ei kaikkia. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000: 47-48.) Tutkijan tehtävänä puolistrukturoidussa 

haastattelussa on keskittyä ymmärtämään ja tukemaan vapaasti etenevää 

haastateltavan tulkintaa tutkimuksen teemoista (Koskinen ym. 2005: 104). 

Puolistrukturoitu menetelmä sopii käytettäväksi erityisesti tilanteissa, joissa kohteena 

ovat intiimit tai arat aiheet tai joissa haastateltava pystyy tiedostamaan heikosti omia 

arvostuksia, ihanteita ja perustelujaan (Metsämuuronen 2006: 115). 

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun aihepiirit eli 

teemat ovat kaikille samat. Teemahaastattelun ominaispiirteinä on, että 1) 

haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen, 2) tutkija on alustavasti selvitellyt 

tutkittavan ilmiön oletettavasti tärkeitä osia, rakenteita ja kokonaisuutta, 3) tutkija on 

päätynyt tiettyihin oletuksiin ilmiöstä ja luonut oletusten pohjalta haastattelurungon 

sekä 4) haastattelu on suunnattu tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin 

tilanteista, joita tutkija on ennalta analysoinut. Oletuksena on, että kaikkia yksilön 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia teemahaastattelun 

avulla. Teemahaastattelu ottaa huomioon, että ihmisten tulkinnat asioista, niille 

annetut merkitykset ja merkitysten syntyminen haastattelun vuorovaikutuksessa ovat 

keskeisiä ilmiön analysoinnille. Teemahaastattelun etuja on sen kyvykkyys kartoittaa 

vähän kartoitettuja, tuntemattomia alueita, jossa vastausten suunnat ovat etukäteen 

vaikeasti ennustettavissa. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 35, 47-48.) 

 

Haastattelu eteni teema-alueittain, jotka ohjasivat haastattelun kulkua. Hirsjärvi ja 

Hurme (2000: 36) korostavat ottamaan huomioon haastattelutilanteissa myös 

haastateltavan taustoja kuten koulutustason mahdollisuutta estää syvällisten 

vastausten saamisen aiheesta. Haastattelut pyrittiin aloittamaan helpommilla 

kysymyksillä, joilla haastateltavaa pyrittiin aktivoimaan vaativampiin kysymyksiin, 

jotka vaativat esimerkiksi enemmän omaa muistelua tai tulkintaa ilmiön 

tapahtumista.  Lisäksi haastateltavia rohkaistiin haastattelutilanteessa kertomaan 

nauhalle oma henkilökohtainen kokemuksensa hankkeen kulusta omin sanoin ilman 

vaatimusta tutkimusilmiön käsitteiden käyttämisestä. Tarvittaessa tutkija pyrki 
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täydentämään vastauksia lisäkysymyksillä aiheesta. Suora kielellinen vuorovaikutus 

teemahaastattelussa antaa haastattelijalle mahdollisuudet tarkentaa kysymyksiään, 

oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmauksia ja käydä keskustelua haastateltavan 

kanssa aineiston rikastamiseksi. Samoin on mahdollista saada esiin vastausten 

taustalla olevia motiiveja. Aineiston runsaus ja elämänläheisyys tekee 

teemahaastattelujen analysoinnista mielenkiintoista, mutta myös ongelmallista ja 

työlästä. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 34, 135.) 

 

Keskeinen haastattelua ohjaava instrumentti on haastattelurunko (Koskinen ym 2005: 

108-109). Teemahaastattelun runko ei sisällä yksityiskohtaista kysymysluetteloa 

vaan teema-alueluettelon, jonka alueet edustavat edellä mainittuja teoreettisten 

pääkäsitteiden alakäsitteitä tai -luokkia. Haastattelutilanteessa teema-alueet ovat 

haastattelijan kysymysten muistilistana, keskustelua ohjaavana kiintopisteenä ja 

edistävät haastattelun luontevuutta (Hirsjärvi & Hurme 2000: 66, 135, Koskinen ym. 

2005: 108-109). Tutkija valmisteli molempia käyttäjä- ja tilaajahaastatteluita varten 

kaksi eri haastattelurunkoa, ja haastateltavien annettiin muutama päivä ennalta 

tutustua haastattelutilanteessa käsiteltäviin teemoihin. Haastattelurungot löytyvät 

tutkimusraportin lopusta liitteistä 1 ja 2. 

 

5.2.2 Kirjallinen aineisto 

 

Liiketaloustieteissä kirjallisten aineistojen merkitys on usein suuri. Monissa 

tutkimustapauksissa on Eskolan ja Suorannan (1998: 118-122) mukaan järkevää 

turvautua sekundaariaineistoon sen sijaan, että keräisi kaiken aineiston kokonaan 

uutena. Tässä tutkimuksessa PPP-hankkeesta vuosien varrella dokumentoitua 

aineistoa on käytetty ennen kaikkea haastatteluaineistoja täydentävänä materiaalina, 

ja teemahaastatteluissa käytetyt haastattelurungot on osin valmisteltu 

kirjallisuuskatsauksen lisäksi hankkeesta saatavilla ollutta kirjallista materiaalia 

hyödyntäen. Kirjallisesti taltioidun aineiston etuja haastatteluaineistoihin nähden on 

niiden pysyvyys. Aineistot eivät ole haastattelujen tapaan alttiita muistin 

muuntumisprosesseille ja strategiselle käyttäytymiselle. Toimintaprosessien ja niitä 

ohjaavien periaatteiden monimutkaisuuden ja yksityiskohtaisuuden vuoksi 

haastateltavat eivät voi muistaa kaikkea tapahtunutta. (Koskinen ym. 2005: 130-135.) 
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Valmiin aineiston liiallinen määrä voi aiheuttaa ongelmia tutkijalle, ja aineistoa tulisi 

pystyä keräämään kriittisesti valikoiden (Eskola & Suoranta 1998: 117). PPP-

hankkeiden monimutkaisuus, hankintalaki ja yleinen läpinäkyvyyden periaate 

pakottavat toimijoita taltioimaan suuren määrän tapaamispöytäkirjoja, selvityksiä ja 

raportteja koko hankinnan mitalta. Kirjalliselta muodoltaan aineisto on kuitenkin 

varsin virallista eikä usein tarjoa yksityiskohtaista tietoa toimijoiden 

kanssakäymisestä ja motiiveista päätöksenteon taustalla (Koskinen ym. 2005: 135). 

Tutkimuksessa hyödynnetyllä kirjallisella materiaalilla voidaankin sanoa olleen 

enemmän ensisijaista haastatteluaineistoa valmisteleva merkitys. Materiaali sisältää 

paljon yksityiskohtia rakennusteknisistä valinnoista hankkeessa, mutta varsinaista 

vuorovaikutusprosessia pystytään syventämään vasta tutkimuksen 

haastatteluaineistolla. 

 

Liiketaloustieteissä kirjallisen materiaalin saatavuutta voivat rajoittaa puutteet 

sähköisen materiaalin arkistoinnissa sekä materiaalin salassapito joko yritysten 

omien intressien, organisaatiokulttuurin tai lainsäädännön seurauksena (Koskinen 

ym. 2005: 141-142). Julkisen sektorin hankinnassa tutkijan pääsy taltioituun 

materiaalin on useimmiten helpompaa kuin yksityisellä sektorilla. Lainsäädännön 

sekä läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteiden tulisi tarjota käytännössä 

jokaiselle veronmaksajalle avoin pääsy tietoon hankinnan etenemisestä ja 

päätöksenteosta. Myös materiaalin arkistointi on julkisella sektorilla tarkemmin 

säädeltyä (Kuusniemi-Laine & Takala 2007: 23-24).  

 

Sekundaarinen kirjallinen aineisto on luetteloitu seuraavalla sivulla Taulukossa 2. 

Osa aineistosta on saatu sähköisenä käyttöön Oulun kaupungin strategisesta 

hankintatoimesta, osa julkisesti saatavilla olevasta aineistosta on kerätty tutkijan 

toimesta verkosta. Toimittajan tuottama materiaali on osin hankkeen pääurakoitsijan 

itse tuottamaa, osittain sen alihankkijoiden tuottamaa materiaalia. Tutkija käsitteli 

tapausta analysoidessaan myös luottamukselliseksi lueteltavia muistioita tarjousta 

edeltäviltä neuvottelukierroksilta useiden tarjoajien kanssa, joiden sisältöä ei 

kuitenkaan ole suoraan käsitelty tässä tutkimusraportissa. Lisäksi tutkija osallistui 

tutkimuksen työstämisprosessin aikana Oulun kaupungin järjestämään 

kumppanuusfoorumiin elinkaarimallien sisällöstä, jossa yhtenä esimerkkikohteena 

käytettiin tutkimustapauksena käytettävää kouluhanketta. 



79 

 

Taulukko 2.  Sekundaarinen aineisto 

Aineisto Tuottaja Sivumäärä Päiväys 

Tarjouspyyntö & liitteet 

 Hankintaraja-asiakirja 

 Käytettävyyskriteerit 

 Palvelukuvaus 

 Palvelusopimusluonnos 

 Vastuunjakotaulukko 

Tilaaja 18 20.8.2010 

Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 26.10.2009 & 30.5.2011 Tilaaja 6 + 4 2009-2011 

Loppuraportti – Innovatiiviset investoinnit Haukiputaalla Tilaaja 19 28.12.2010 

Oulun kaupungin hankintapoliittinen ohjelma 

(Kaupunginhallitus)  

Tilaaja 27 11.10.2011 

Riskinhallinta innovaatioiden julkisissa hankinnoissa 

(Miniseminaari ) 

Tilaaja 20 3.2.2012 

Kaupungin merkitys edelläkävijämarkkinoiden synnyttäjänä 

ja innovatiivisten hankintojen edistäjänä –Case Oulu 

Tilaaja 21 30.8.2013 

Elinkaarimallit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä  

– Case Haukipudas (Kumppanuusfoorumi) 

Tilaaja 8 5.2.2014 

Tarjous &  liitteet 

 Kuvaus suunnitelmista 

 Kuvaus toteutusorganisaatiosta 

 Kuvaus kunnossapitosuunnitelmasta 

 Kuvaus käytönaikaisista palveluista 

 Kuvaus kohteiden energiatehokkuudesta 

 Kuvaus riskienhallintasuunnitelmasta 

 Hoito- ja oppimisympäristön innovatiivisuus ja 

virikkeellisyys 

 Palveluiden laadunvalvonta ja yhteistoiminta 

Toimittaja 42 

 

20.9.2010 

A3-piirrosaineisto (Asema-, pohja- & julkisivupiirrokset) Toimittaja 8 + 7 20.9.2010 

Rakennustapaselostukset (Rakenne, LVI, Sähkö) Toimittaja 10 + 10 17.9.2010 

Laadunvarmistusuunnitelmat (rakennus,huolto & siivous)  Toimittaja 14 16.9.2010 

Suunnittelukokousten muistiot 28.6.2011, 7.9.2011, 

24.10.2011, 1.12.2011 & 13.12.2011 - Osallisena tilaaja, 

toimittaja & suunnittelijat 

Toimittaja 

/Tilaaja 

15-17/kpl 2011 

Yhteistyöryhmän kokouspöytäkirja 31.1.2013 – Osallisena 

tilaaja, toimittaja & käyttäjät 

Toimittaja 

/Tilaaja 

4 31.1.2013 

Ohjausryhmän kokouspöytäkirjat 27.3.2013,  29.8.2013,  

31.10.2013, 21.11.2013,  6.1.2014 & 23.1.2014 - Osallisena 

tilaaja, toimittaja, käyttäjät & palveluntuottajat 

Toimittaja 

/Tilaaja 

4-6/kpl 2013-2014 

Lukion opettajakunnan lausunnot 17.12.2010 &  22.6.2011 Käyttäjä 6 + 3 2010-2011 
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5.3 Aineiston analyysimenetelmät 

 

Laadullisen aineiston rikkaus piilee erilaisten analysointitapojen rikkaudessa ja 

huomattavaa on, että eri analyysitavat kietoutuvat usein toisiinsa käytännön 

tutkimuksessa. Yleensä kenttätutkimusaineistoa voi tehokkaasti analysoida vain 

tutkimuksen tekijä itse (Metsämuuronen 2006: 121).  Hirsjärvi ja Hurme (2000: 145) 

jakavat kvalitatiivisen aineiston analyysin kolmivaiheiseksi prosessiksi, joka sisältää 

aineiston kuvailun, luokittelun ja yhdistelyn. Oikeastaan aineistonanalyysi alkaa 

laadullisessa tutkimuksessa jo sen keruuvaiheessa esimerkiksi tutkijan tarkentaessa 

kysymyksiään ja rikastaessa keräämänsä aineistoa jo haastattelutilanteessa.  

 

Koska tutkimusaineistoa lähestyttiin abduktiivisesti ilman valmiita hypoteeseja, 

mutta teoreettisia johtoideoita seuraten, nähtiin tutkimukselle parhaaksi 

analysointitavaksi teemoittelun valinta. Tutkija on ensin järjestellyt sekä kirjallisen- 

että haastatteluaineiston sisällön teemoihin, jotka on jaoteltu tutkimusongelman 

mukaista viitekehystä hyväksikäyttäen. Myöhemmin teemoihin jaettu aineisto on 

rajattu edelleen niin, että loppuraporttiin ovat päätyneet raportoitavaksi vain 

tutkimusongelmaa parhaiten selittävät tulkinnat ja sitaatit. (Eskola & Suoranta 1998: 

161-182.) 

 

Tutkimuksen haastatteluaineisto on ennen analyysivaiheen aloittamista litteroitu 

sanatarkasti koko haastatteludialogin mitalta mahdollisimman yksityiskohtaisen 

analyysin ja sitaattien käytön mahdollistamiseksi. Koska varsinainen 

keskusteluanalyyttinen analyysi voidaan nähdä tutkimuksen tuloksille ja 

liiketaloudelliselle tutkimukselle yleensäkin toissijaisena, ei keskustelun taukoja, 

huokauksia ynnä muita painotuksia kirjoitettu näkyviin aineiston litteroinnissa. 

Tutkimusraportin analyysiluvussa käytetyt haastattelulainaukset ovat usein melko 

pitkiä ja peräkkäisiä, jolla pyrittiiin takaamaan haastateltavien henkilökohtaisten 

näkökulmien ja käytännönläheisten esimerkkien näkyminen myös tutkimuksen 

lukijalle. (Koskinen ym. 2005: 317-328.) 
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6 OULUN KAUPUNGIN KOULUHANKINNAT HAUKIPUTAALLA 

 

Tässä tutkimusluvussa analysoidaan tutkimuksessa kerätty empiirinen aineisto. Luku 

esittelee ensin tutkimuksen kohteena käytetyn Public Private Partnership-hankkeen 

Haukiputaalla, jonka jälkeen kerätty tutkimusaineisto on käsitelty tutkimuksen 

viitekehyksen mukaisia (Kuvio 1) teemoja seuraten. Empiirisen analyysin tarkoitus 

on selkiyttää ja muokata kirjallisuuskatsauksessa luotua näkemystä mallin 

käyttäjävuorovaikutuksesta todellisessa PPP-ympäristössä.  

 

6.1 Haukiputaan PPP-hanke 

 

Oulun kaupungin strategisen hankintatoimen ja Oulun tilakeskuksen nykyisin 

ohjaama kouluhanke Haukiputaalla käynnistettiin vuonna 2009. PPP-mallilla 

toteutetun investoinnin kohteina toimivat Haukiputaan lukion ja Länsituulen 

päiväkodin yhdessä muodostama 7832 neliön monitoimitalo ja 7488-neliöinen 

Kirkonkylän alakoulurakennus. 25 vuodeksi solmitussa PPP-sopimuksessa 

toimittajan vastuisiin sisältyy kohteen suunnittelu, rakennus, rahoitus ja ylläpito. 

Käytettyä rakennetta voidaan kutsua Satishin ja Shahin (2009) jaottelun mukaisesti 

DBFM-malliksi (Design-Build-Finance-Maintenance).  Hankkeen kokonaisarvo 

koko palvelujaksolla on noin 40 miljoonaa euroa, josta investoinnin arvo kattaa noin 

25 miljoonaa. Kohteiden rakentaminen ajoittui vuosille 2011-2013 ja ensimmäisenä 

valmistunut lukio-päiväkoti saatiin kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2013. Uusi 

alakoulu otettiin käyttöön 1.1.2014. Molempien rakennusten sopimuksen mukainen 

ylläpitovaihe päättyy samanaikaisesti 31.7.2037. 

 

Haukipudas on vajaan 20 000 asukkaan väestörakenteeltaan nuori kunta kasvavalla 

ja kehittyvällä Oulun seudulla. Kunnan itsenäisesti aloittaman kouluhankkeen aikana 

liittyi Haukipudas osaksi Oulun kaupunkia tammikuussa 2013. PPP-mallin 

suunnittelu kunnassa aloitettiin vuonna 2009 haastavan investointitilanteen 

seurauksena. Vahva kahden prosentin vuosittainen väestönkasvu ja talouden 

tasapainottaminen vaativat kunnalta yli 50 miljoonan euron rakennusinvestointeja 

viiden vuoden aikana, joiden toteuttaminen perinteisillä hankintamenetelmillä olisi 

nostanut kunnan lainamäärän yli 5000 euroon asukasta kohden. Kun lainamäärän 
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kasvattaminen nähtiin kestämättömänä ratkaisuna, aloitti asiantuntijavirkamiehillä 

täydennetty kunnan johtoryhmä selvityksen vaihtoehtoisista investointi- ja 

rahoitusmalleista yhdessä kuntarahoituksen neuvontaa järjestävän Inspiran kanssa. 

Ratkaisun suunnittelussa kunnassa pyrittiin korostamaan käytettävän hankintamallin 

taloudellisuutta, käyttäjien tarpeita ja palvelutuotannon suunnitelmallista 

aikataulutusta. 

 

Kunnanvaltuuston päätös investointien kilpailutuksesta PPP-mallilla tehtiin 

26.10.2009. PPP-mallilla tehdyn kilpailutuksen tarkoituksena oli vertailla eri 

toteutusmallien vaikutuksia muun muassa hankinnan aikatauluun, 

kokonaiskustannuksiin ja lainakehitykseen. Lopullinen päätös kohteiden 

toteuttamisesta PPP-mallilla päätettiin tehdä vasta kilpailutus- ja vertailuvaiheiden 

jälkeen. Kilpailutus järjestettiin PPP-malleille ominaisesti kilpailullista 

neuvottelumenettelyä käyttäen. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön nähtiin 

parhaiten palvelevan hankintayksikön mahdollisuuksia hyödyntää markkinoiden 

tarjoamia ratkaisuehdotuksia mahdollisimman tehokkaasti sekä löytää innovatiivisia 

suunnittelu- ja yhteiskäyttöratkaisuja. Keväällä 2010 julkaistuun 

hankintailmoitukseen saatiin yhteensä viisi osallistumishakemusta, josta 

neuvotteluvaiheeseen valittiin neljä potentiaalista tarjoajaa. Neljä neuvottelukierrosta 

sisältäneiden tapaamisten jälkeen lopullinen tarjouspyyntö toimittajaehdokkaille 

lähetettiin 11.8.2010.   

 

Tarjousten vertailuperusteena toimi kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadun 

merkitys oli 40 % ja hinnan 60 %. Kolmesta tarjouksen jättäneestä ehdokkaasta 

toimittajaksi valittu NCC Oy selvisi vertailussa voittajaksi sekä parhaan laadun että 

halvimman hinnan osalta. Hankkeen rahoituskumppanina NCC:n kanssa toimiva 

Pohjola Pankki Oyj omistaa kohderakennukset ja vuokraa niitä nykyisellään 

hankkeesta vastaavalle Oulun tilakeskukselle. Muita tilaajan, toimittajan, käyttäjän ja 

rahoittajan lisäksi PPP-organisaatioon kuuluneita toimijoita olivat suunnittelu- ja 

rakennusvaiheissa rakennuksen piirtämisestä vastannut arkkitehtitoimisto, teknisestä, 

taloteknisestä ja sähköteknisestä suunnittelusta vastanneet insinööritoimistot, 

sisustusarkkitehtitoimisto sekä erikoisasiantuntijat toteutuksen lisäksi jo hankkeen 

esisuunnitteluvaiheessa. Ylläpitovaiheessa yhteistyöverkostoon ovat kuuluneet myös 

kiinteistö-, ruoka-, siivous- ja vartiointipalvelut tuottavat palveluntarjoajat. Ruoka- ja 
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siivouspalvelujen tuottaminen päätyi hankkeessa toimittajan optiosta huolimatta 

kaupungin oman liikelaitoksen, Oulun Serviisin vastuulle.  

 

PPP-hankintojen sopimuksille kuvaavaa on niiden monimutkaisuus ja raskas 

rakenne. Tapaushankkeen sopimusteknisessä ytimessä on kaupungin ja NCC:n 

välinen palvelusopimus, jossa määritellään kaikki toimittajan 

palveluntuotantokokonaisuudelle liittyvät tehtävät koko 25 vuoden elinkaaren ajalle. 

Lisäksi sopimuskokonaisuuteen kuuluvat kaikkien kolmen toimijan väliset 

puitesopimus ja rakennuttamissopimukset, toimittajan ja rahoittajan välinen KVR-

urakkasopimus (kokonaisvastuurakentamis-urakkasopimus) sekä tilaajan ja 

rahoittajan väliset vuokra- ja maanvuokrasopimukset ja rakennusten osto-

oikeussopimukset. Lyhempiä hankkeen elinkaaren aikana solmittavia sopimuksia 

ovat toimittajan alihankkijoiden kanssa sopimat alihankintasopimukset ja 

palveluntarjoajien kanssa sopimat kumppanuussopimukset. 

 

PPP-mallin käytölle Haukiputaalla asetettiin laaja joukko mallille yleisestikin 

nähtyihin hyötyihin tähtääviä tavoitteita. Projektikohtaisina tavoitteina 

hankintayksikössä oli purkaa investointisumaa hallitusti, pitää kunnan lainamäärä 

kohtuullisena, parantaa kohteen käytettävyyttä ja laatua, edistää tarjoajien 

kilpailuttamista ja innovatiivisuutta, määritellä käyttäjien tarpeet tehokkaasti, 

kehittää markkinoiden toimintaa, ottaa huomioon kohteen elinkaaren 

kokonaistaloudellisuus ja muuttuvat tarpeet, jakaa riskit toimijoiden ydinosaamisen 

mukaisesti sekä luoda aitoa kumppanuutta ja luottamusta hankinnan kaikissa 

vaiheissa. PPP-mallilla on toteutettu muutamia vastaavia rakennuskohteita Etelä-

Suomen kaupungeissa jo aiemmin. Haukiputaan kouluhankinta on kuitenkin 

ensimmäinen Pohjois-Suomessa ja pienissä/keskisuurissa kunnissa aloitettu PPP-

kohde maassa. Näin hankkeen tavoitteeksi asetettiin myös kokonaisuuden hallinnan, 

sitoutumisen ja osaamisen kehittäminen niin, että saatuja tuloksia voitaisiin 

hyödyntää ja monistaa myös tulevaisuuden vastaavissa hankintakohteissa. 

Tarkoituksena oli tilaajan mukaan tavallaan todistaa, että PPP-mallia voidaan 

hyödyntää hankintavaihtoehtona myös skaalaltaan hieman pienemmissä ja 

pohjoissuomalaisissa kohteissa. 

 



84 

 

Oulun kaupunki toteuttaa parhaillaan myös toista kokonaisarvoltaan 86 miljoonan 

euron PPP-hanketta Kastellin monitoimitalon rakentamisessa. Kohde valmistuu 

käyttöön toukokuussa 2014 ja sen 25 vuoden ylläpitovaihe päättyy kesällä 2039. 

Kaupungin syksyllä 2011 asettaman hankintapoliittisen ohjelman päämäärinä on 

selkeyttää ja vahvistaa hankinnan johtamismallia, edistää kaupungin talouden 

kannalta laadukasta ja tehokasta hankintaa sekä logistiikkaa, hyödyntää monipuolisia 

toimittajamarkkinoita, nostaa hankintatoiminnan osaamista ja tehokkuutta sekä 

hankkia tavarat ja palvelut laadukkaasti, kokonaistaloudellisesti ja 

asiakaslähtöisyyttä korostaen. Meneillään olevat PPP-hankkeet Haukiputaalla ja 

Kastellissa ovat tärkeässä osassa näiden päämäärien saavuttamisessa. Innovatiivisten 

hankintojen ydintarkoituksena on lisätä Oulun alueen elinvoimaa. Oulu 2020 

strategiassa kaupungin hankinnoille määrätty tavoite on: ”Kaupunki toimii osaavana 

ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä, hankinnoista 20 % on tehty vuonna 

2020 käyttäen innovatiivisia ja fiksuja hankintamenettelyitä”. 

 

6.2 PPP-organisaation innovaatiokyvykkyys 

 

Tapaushankkeessa on pyritty alusta asti korostamaan käyttäjäyhteistyön ja 

innovatiivisen toiminnan merkitystä kohteen käytettävyyden ja laadun 

maksimoimisessa.  Koko PPP-organisaation kattava innovaatiokyvykkyys 

konkretisoituu hankemateriaalissa mainitussa tavoitteessa luoda hankinnasta 

syntyvän tiedon ja uuden osaamisen avulla uusi ”Haukipudas-malli”. Tuleviin 

hankkeisiin monistettavissa olevan mallin avulla tilaajan tulisi pystyä sitouttamaan ja 

osallistamaan käyttäjä hankintaprosessiin jo ennen hankesuunnittelun 

käynnistämistä.   

 

”Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon normaalia aikaisemmassa 

vaiheessa suunnittelijoiden innovaatiot ja toisaalta loppukäyttäjien 

(työntekijät, oppilaat, päiväkodin lapset) näkökulmat. Hankkeessa 

perustetaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka innovoiden ja 

ideoiden tuo samaan pöytään pedagogiikan ja teknologian, joiden avulla 

luodaan mm. motorista kasvua ja kehitystä tukevia uudenlaisia, 

monikäyttöisiä oppimisympäristöjä ottaen huomioon myös 

erityisryhmien tarpeet. Tämä yhdistettynä arkkitehtien, suunnittelijoiden 

ja rakentajien osaamiseen nostaa rakennusten käytettävyyttä, 

muunneltavuutta sekä rakentamisen laatua.”  

(Loppuraportti 2010) 
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Innovaatiokyvykkyyden perustana toimiva aineeton varallisuus koostuu 

organisaation inhimillisestä pääomasta sekä sen sisäisistä ja ulkoisista rakenteista 

(Yliherva 2006). Sisäinen verkosto muodostuu tapaushankkeessa toimittajasta, 

tilaajasta ja kohteen suunnittelijoista. Ulkoiseen verkostoon kuuluvat ensi sijassa 

käyttäjät kouluilla että päiväkodilla, ulkoistetut palveluntuottajat sekä hankkeen 

alkuvaiheissa mukana olleet erikoisasiantuntijat ja kunnan viranomaiset. Tavoitteiden 

mukaiset inhimillisen pääoman sekä verkostojen yhteenliittymät moniammatillisissa 

asiantuntijaryhmissä edellyttävät taitavaa organisointia erityisesti innovaatioryhmää 

johtavalta toimijalta, jonka voidaan tapaushankkeessa nähdä olevan kohteen 

toimittaja. Asetetuista innovaatiotavoitteista huolimatta erityisesti PPP-organisaation 

verkostojen välisiä yhteenliittymiä on tapaushankkeessa suunniteltu ennakkoon 

varsin vähän. Muodostettavalla Haukipudas-mallilla osallistamisen menetelmiä 

pyritään parantamaan tuleviin hankkeisiin. 

 

”Siihen ei varsinaisesti käytetty mitään valmista mallia. Mahdollisesti se 

on jossain mallinnettu, ei se oo minunkaan päähän mistään taivaasta 

voinu tippua, mutta mä oon jostakin varmaan vain lukenu. Ja lisäksi 

tavallaan se taustalla oleva kokemus rakentamisesta on ohjannut miten 

kannattaa tehdä -- Meillä oli yhteinen näkemys siitä, että käyttäjä sen 

sijaan, että se piirtelee niitä seiniä siellä jotenkin, se saa kertoa että 

kenelle se tarvii sen tilan, mitä toimintaa varten ja paljonko siellä vois 

olla niitä henkilöitä ja millä lailla se aikoo siellä toimia siellä tilassa.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

PPP-mallissa riski tietystä toiminnasta kantaa se toimija, jolla on siihen paras 

ydinosaaminen. Innovaatioriski ja -vastuu tapaushankkeessa ovat ennen kaikkea 

toimittajalla ja sen hankkimilla yhteistyökumppaneilla. Inhimillinen pääoma ja 

kyvykkyys uuden luomiseen perustuvat suurimmalta osin toimittajan ja sen 

hankkimien suunnittelijoiden kokemuksiin ja ammattitaitoon vastaavissa 

kouluhankkeissa ja muissa PPP-mallilla rakennetuissa kohteissa. Koko PPP-mallin 

valintaa tapaushankkeessa voidaan suurelta osin perustella toimittajan edeltävästä 

kokemuksesta kertyneellä innovaatiokyvykkyydellä. Toimittajan lisäksi osan 

inhimillisestä pääomasta voidaan nähdä muodostuvan myös tilaajan kokemuksesta 

kaupungin aiemmista kouluhankkeista; muun muassa hankkeen käyttäjäyhteistyötä 

vahvasti ohjannut hankintasuunnittelija on ollut osallisena julkisten toimitilojen 

rakentamisessa noin 20 vuotta. Tilaajan kyvykkyyttä ideointiin PPP-mallin 



86 

 

myöhemmissä vaiheissa on lisännyt myös neuvotteluvaiheessa käyty keskustelu 

muiden hankkeen tarjoajaehdokkaiden kanssa.  

 

”Sekä uudisrakennuskohteiden että peruskorjauskohteen osalta kukin 

kilpailussa mukana ollut palveluntuottajaehdokas tuotti kohteiden 

luonnossuunnitelmat tarkennetun tilaohjelman pohjalta ja tiiviissä 

vuorovaikutuksessa käyttäjän edustajien kanssa. Hankintamuoto sallii 

suunnittelijoiden ja palveluntuottajien innovoinnin ja hankkeessa 

löydettiinkin uusia innovatiivisia yhteiskäyttö- ja suunnitteluratkaisuja 

(mm. päiväkodin ja lukion yhdistäminen samaan rakennukseen, 

peruskorjauskohteen vaihtoehtoinen ratkaisu uudisrakennuksena) sekä 

elinkaaritaloudellisuutta edistäviä teknisiä ratkaisuja.” 

(Loppuraportti 2010) 

 

”Eli kun ne kattoo asioista toisesta näkökulmasta, niin ne näkee joitakin 

semmosia asioita mitä me sokiana tuijotetaan, että meillä on koulu tuossa 

ja tähän kohtaan pitää saada jotakin. Me ei ees hoksata kääntyä johonkin 

muualle kattomaan.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Kokemuksen tuomalla näkemyksellä on ollut vahva rooli myös 

innovaatiokyvykkyyttä tukevan sosiaalisen pääoman muodostumisessa. Luottamus ja 

sosiaaliset verkostot toimijoiden välillä ovat muodostuneet hankkeessa varsin 

helposti ja intuitiivisesti hankkeen edetessä. Sekä tilaaja että käyttäjät korostivat 

haastatteluissa useasti tyytyväisyyttään syntyneisiin luottamussuhteisiin toimijoiden 

välillä. Sosiaalisen pääoman kolmas elementti luottamuksen ja sosiaalisten 

verkostojen ohella ovat toiminnalle muodostuneet sosiaaliset normit. Varsinaisia 

toiminnan normeja on tapaushankkeen osalta säädetty osittain sovitussa PPP-

sopimuksessa, mutta myöskään sopimuksessa ei ole luotu suoria ohjesääntöjä miten 

käyttäjien henkinen pääoma saadaan käyttöön. 

 

”-- Tässä ei oo koskaan tullu semmosta, että kenelläkään ois tullu olo kun 

on kysynyt jotain, että mitä sää noin tyhmiä kysyt.  Sellaista ei saa tulla 

kun kaikkeen pitää olla vastaus, koska tavallaan meiän pitäis yhteistyössä 

saaha se koulu siellä pyöritettyä ja jokaisella on joku palanen 

hoidettavana siitä asiasta. Ja ilman jos meillä ei olis luottamukselliset 

välit nii silloinhan se ei toimisi yksinkertaisesti.” 

(Hankintasuunnittelija) 
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6.3 Suhteiden rakenne 

 

Kumppanuussuhteiden rakenne tapaushankkeessa muistuttaa vahvasti tutkimuksen 

viitekehyksessä kuvattua 4P-mallin suhdekaaviota (Thomas ym. 2013, Majamaa ym. 

2008a). Erona on, että yhteydenpito on kahdenkeskisten tapaamisia enemmän 

keskittynyt tapaushankkeessa projektin eri vaiheissa muodostettujen ryhmien 

kokoontumisiin. Projektin valmistelusta vastasi projektille nimetty 

valmistelutyöryhmä, joka sisälsi kunnan hankintayksikön rakennuttajainsinöörin ja 

kunnankamreerin. Hankesuunnitelmien ja tilaohjelmien täydentämisestä 

neuvotteluvaiheeseen vastasi ohjausryhmä, jossa valmistelutyöryhmää täydennettiin 

kunnanjohtajalla ja muulla kunnan johdolla. Projektityöryhmässä esisuunnitteluun 

liittyivät hankintayksikön ulkopuolelta hankitut asiantuntijakonsultit. 

Neuvotteluvaiheen kokoontumisista toimittajan puolella vastasi tarjoustiimi, joka 

koostui NCC:n omasta henkilöstöstä tarjouksen suunnittelijoina. Tarjousvaiheen 

päätyttyä keskustelu hankkeen edetessä on tapahtunut suunnittelukokouksissa, 

työmaakokouksissa sekä hankkeelle määritellyn ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän 

tapaamisissa. Kaikkiin hankkeen suunnittelun ja ylläpidon kokouksiin osallisena on 

ollut edustajia tilaajan hankintayksiköstä ja toimittajan projektiorganisaatiosta sekä 

useimmiten myös joku käyttäjän edustaja rakennettavasta kohteesta.  

 

”Sitten työryhmänä eli työrukkasena oli kahen hengen ryhmä eli 

kunnankamreeri ja minä. Eli Mannisen Marjukka ja minä oltiin niiku 

päätoimijat. Sitten me ulkopuolelta ostettiin palveluita niin, että meillä on 

siihen sopimukseen liittyvät juridiset ja neuvottelumenettelyyn liittyvät 

palvelut.”  

(Hankintasuunnittelija) 

 

”Toki hankesuunnittelussakin on käytetty hyväksi esimerkiksi 

opettajakunnan tai päiväkodin henkilöstön näkemyksiä, mutta vasta 

suunnitteluvaiheessa se on ollut merkittävää. Eli varsinainen 

suunnittelukokous on ollu aina sillä lailla järjestetty, että siellä on ollut 

käyttäjältä yks tai kaks edustajaa. Ja nyt pitää huomata, että ne käyttäjät 

voi olla niiku joko koulun henkilökuntaa rehtorin johdolla, 

keittiöhenkilökuntaa, tukipalveluhenkilökuntaa tai sitten saattanut olla 

riippuen siitä mitä on tarvittu erityisiä asiantuntijoita.”  

(Hankesuunnittelija) 

 

Hankkeen valmisteluvaihetta kuvaavassa loppuraportissa (2010) todetaan kohteen 

pitkän palvelujakson ja laajan monimutkaisen hankintakokonaisuuden edellyttävän 
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käytetyltä PPP-mallilta todellista vuoropuheluun perustuvaa kumppanuussuhdetta. 

Tilaajan ja toimittajan välisessä suhteessa korostuu vahvasti PPP-sopimuksen luoma 

muodollisuus. Tilaajan roolina on ollut välittää tietoa ja mahdollistaa tiivis 

vuorovaikutus koko hankkeen etenemisen ajan sekä pyrkiä ohjaamaan 

esisuunnittelua, rakennusvaihetta ja ylläpitovaihetta niin, että toiminta tyydyttää sekä 

kirjoitetun sopimuksen ehtoja että käyttäjätarpeita mahdollisimman hyvin. 

 

”Käytännössä ajatus on se, että minä pystysin siitä poistumaan jollakin 

aikajänteella muutaman vuoden sisällä. Mutta tavallaan se tilaajan ja 

käyttäjän rooli on niin erilainen, että meillä pitää silti olla projektissa 

erillinen tilaaja, tässä tapauksessa Tilakeskus, joka katsoo sitä 

sopimuksen toteutumista ja se käyttäjä sais keskittyä siihen rakennuksen 

käyttämiseen ja siihen liittyviin ongelmiin. Eli ei yritetäkään päästää sitä 

tilaajaa sieltä pois, vaan se tilaaja kulkee siellä valvomassa sitä 

sopimuksen toteuttamista. Käyttäjä saa silloin keskittyä siihen omaan 

palaseensa, eikä sen tarvis ymmärtää siitä sopimuksen sisällöstä mitään. 

Tai siis täytyy ymmärtää jotakin, mutta ei tarvii olla sillä lailla 

valvontaroolissa.”  

(Hankintasuunnittelija) 

 

Tilaajan ja käyttäjien suhde tapaushankkeessa on hyvin henkilökohtainen ja 

epämuodollinen. Yhtenä syynä tähän voidaan perustellusti pitää tilaajan 

hankintayksikön pientä kokoa: käyttäjäyhteistyöstä koko hankkeen ajan on vastannut 

lähes kokonaan yksi kaupungin hankintasuunnittelija. Hankintasuunnittelijan 

läheisessä suhteessa kolmeen pääkäyttäjään (lukion rehtori, vastaava rehtori ja 

päiväkodin johtaja) on käyty läpi kaikki kriittinen keskustelu sekä tarpeiden 

määrittelyssä esisuunnitteluvaiheessa, tiedon jakamisessa tarjous- ja 

rakennusvaiheissa että ongelmienratkaisussa meneillään olevassa ylläpitovaiheessa. 

Sekä sopimuksen valvontavelvollisuus että läheinen tilaaja-käyttäjä-suhde ovat 

tehneet hankintasuunnittelijan roolista tärkeän myös toimittaja-käyttäjä-suhteen 

välittäjänä. Tilaajan edustaja on ollut läheisin pysyvä kumppani sekä käyttäjälle että 

toimittajalle hoitaen sopimusvahdin ja välittäjän rooleja osapuolten välillä.  

 

”Varmaan osa keskusteluista on käyty suoraan jopa niin että on käyty 

käyttäjän ja jonkun NCC:n alitoimijan kesken ja he sopivat sen asian 

keskenään kun on selvät pelisäännöt, että kenen kustannettava joku asia 

on. Mutta kaikissa niissä, joissa on jollain lailla käsitelty asiaa, että se voi 

vaikuttaa johonkin ja on sopimusteknisiä näkökulmia, siinä kohtaa on 

aina, vaikka se keskustelu olisi aloitettu ilman kolmatta osapuolta, niin se 

on otettu aina mukaan. Käytännössä myös sillä lailla, että jos tilaajan ja 
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NCC:n kesken on käyty keskusteluja, ja se jollakin lailla vaikuttaa sinne 

käyttäjään, niin se käyttäjä on haettu mukaan siihen.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Yleisesti katsottuna kaikki käyttäjien ja toimittajan välillä muodostetut 

henkilökohtaiset suhteet ovat lähentyneet koko hankkeen etenemisen ajan. 

Nykyisellään suhteet voidaan nähdä jo hyvinkin epämuodollisina ja ennakoivina. 

Suhteiden läheisyyttä on osaltaan estänyt toimittajaorganisaation muuttuminen 

hankkeen eri vaiheissa. Siinä missä tilaajan edustajana on toiminut sama 

hankintasuunnittelija esisuunnittelusta ylläpitovaiheeseen asti, hankkeen eri vaiheista 

vastuun kantava toimittajan organisaatio on paljon laajempi ja vaihtuvampi. 

Muutaman toimittajan edustajan säilyminen aina tarjousvaiheesta 

rakennusvaiheeseen voidaan tulkita hyvinkin tärkeäksi käyttäjän arvokokemukselle 

vuorovaikutuksesta. 

 

”Mää en oikeestaan kokenut sitä sillä tavalla, että se ei ois ollu koskaan 

kovin jäykkää. Tietenkin alussa, kun ihmisiä oppii tuntemaan ja 

tietämään, niin totta kai siinä on aina sellanen tietynlainen varovaisuus. 

Mutta mää kyllä koin sen niin, että siinä vaiheessa kun opittiin 

tuntemaan, niin pystyttiin asioista keskustelemaan tosi avoimesti.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Me tunnetaan kyllä nyt ihan etunimipohjalta, eivät ole enää ollenkaan 

muodollisia. Siellä on semmosia ihmisiä, joilla mää voin soittaa ja joista 

on tullut tuttuja. Ja vaikka periaatteessahan meillä hoidetaan talon asiat 

sen [ylläpidon verkkoympäristö] Tampuurin kautta, johon me nämä viat 

ilmoitetaan, mutta sitten kun on jotain syvällisempää niin kyllä mä soitan 

sitten Jari Heikkilälle tai Erkki Kinnille NCC:lle aina.” 

(Lukion rehtori) 

 

Huomionarvoiseksi erityisesti käyttäjän arvokokemuksen muodostumiselle PPP-

prosessissa muodostui tapaushankkeessa myös käyttäjän käymä keskustelu 

organisaation ulkopuolisten kumppaneiden kuten suunnittelijoiden ja 

paleluntarjoajien kanssa. Nämä suhteet toimittajan valitsemiin kumppaneihin ovat 

toimittajan välittämiä ja ohjaamia ja niiden luonne vaihtelee huomattavasti. 

Yleistettynä pitempikestoisia suhteita ylläpitovaiheen palveluntuottajiin kuten 

vartiointiliikkeeseen voidaan nähdä epämuodollisempina kuin suhteita 

rakennusvaiheen suunnittelijoihin. Myöskin suhteiden onnistuminen ulkoiseen 

verkostoon on tapaushankkeessa vaihdellut huomattavasti käyttäjien selvästä 
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tyytyväisyydestä yhteistyöhön sisustussuunnittelijan kanssa tyytymättömyyteen 

yhteistyöhön AV-suunnittelijan kanssa. 

 

”He kävivät täällä tietenkin paikan päällä, me käytiin siellä niiden 

toimistolla missä ne esitteli niitä esimerkiksi värimaailmaa ja muuta. He 

oli meidän ohjausryhmän kokouksissa mukana. Näitä kalusteratkaisuja 

me hierottiin ihan hirveen paljon. Mattoja ja verhoja ja kaikkea 

mahollista suunniteltiin tosi tarkasti ja tosi paljon. Minulle varmasti 

henkilökohtasesti oli tärkein se sisustussuunnittelijan yhteistyö.”  

(Päiväkodin johtaja) 

 

Vaikka tilaaja-toimittaja-suhteen voidaan katsoa olevan paljolti PPP-sopimuksen 

hallitsema, myös tässä yhteydenpidossa on näkyvissä paljon läheisen kumppanuuden 

muodostamaa epämuodollisuutta ja yksilöllisyyttä. Suhteet tapaushankkeessa ovat 

kokonaisuudessaan ajan kuluessa muuttuvia ja kehittyviä. Huomioitavaa 

tapaushankkeessa on, että hankkeessa eletään vasta neljättä vuotta ajallisesti lähes 30 

vuotta kattavassa projektissa. Yksittäisten suhteiden arvioinnin sijasta yhteistyötä 

hankkeessa onkin järkevämpi lähestyä toimijoiden yhteenliittymien kautta. 

Elinkaaren eri vaiheita varten muodostetuissa ryhmissä tapahtuva keskustelu luo 

todellisen ympäristön suhteiden syntymiselle ja kehittymiselle.  

 

”Tavallaan käyttäjä ja NCC on koko ajan keskustellut vapaasti. Tai 

heidän alitoimijansa eli ensin suunnittelijat ja myöhemmässä vaiheessa 

työmaahenkilöstö ja nyt ylläpitohenkilöstö suoraan keskustelevat 

keskenään ja mun mielestä se ei oo kauheen muodollista. Me ollaan 

enempi sillä lailla jotenkin semmonen yhteenliittymä jo. Kun monta 

vuotta tekee yhteistyötä niin sä opit sanomaan.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

6.4 Saavutetut innovaatioratkaisut 

 

Tapaushankkeeseen kuuluva rakennusinvestointi koostuu Haukiputaan lukion ja 

Länsituulen päiväkodin muodostamasta monitoimitalosta ja toiseen sijaintiin entisen 

lukion paikalle rakennetusta Kirkonkylän alakoulusta. Meneillään olevan 

ylläpitovaiheen palvelukokonaisuus sisältää kaiken rakennuksiin liittyvän huollon 

sekä kohteiden kunnossapidon seuraavan 25 vuoden ajan. Kohteilla tavoiteltavaa 

innovatiivisuutta on voittaneen toimittajan tarjouksessa kuvattu seuraavasti:   
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”Kohteiden suunnittelussa on panostettu paitsi arkkitehtuurisiin 

arvoihin, [myös] tilojen toiminnallisuuteen ja käyttäjien tarpeista 

lähtevään detaljointiin. Tarkoituksena on, että kun suunnittelu hankkeen 

edetessä tarkentuu ja [kun] varsinaista sisustussuunnittelua toteutetaan, 

siihen otetaan mukaan viimeisimpien tutkimustulosten mukaisia 

ympäristön innovatiivisuutta ja virikkeellisyyttä edistäviä elementtejä.”  

(Tarjous 2010) 

 

Innovaatio on uutuus tai uudistus, jolla on organisaatiolle merkittäviä tuottavuus-, 

taloudellisuus- tai muita lisäarvoa tuottavia vaikutuksia (Yliherva 2006). Aiempiin 

perinteisin hankintamenetelmin toteutettuihin Oulun kaupungin sekä Haukiputaan 

kunnan rakennushankintoihin vertailtaessa voidaan perustellusti todeta, että PPP-

malli on luonut uutta lisäarvoa innovaatioiden syntymiselle Haukiputaan hankkeessa. 

Käytetyn mallin avulla on synnytetty käyttäjille lisäarvoa tuottavia ratkaisuja, joita 

tilaajan oma organisaatio ja suunnittelijat eivät olisi huomanneet tai kyenneet 

resursseillaan toteuttamaan yksin. Ratkaisujen innovatiivisuuden määritteleminen 

kohteissa voi tosin olla vaikeaa: sekä tilaaja, toimittaja että käyttäjä näkevät 

ratkaisujen uutuusarvon vain omiin kokemuksiinsa ja ammattiinsa peilaten. 

 

”Tavallaan se kun perinteisellä mallilla rakennetaan, niin meillä on 

pohja-ajatus se, että meillä on se suunnittelija ja meillä on käyttäjä ja 

tilaaja. Ja se joka joutuu rakentamaan sen, on kokonaan vielä ulkona 

kuvioista kun sitä suunnitellaan. Ja nyt kun meillä on tässä tilanteessa 

ollut se rakentaja, joka myös ylläpitää tilat mukana, ja ymmärtää sen ja 

semmoset asiat mitä tilaaja ei aina tuu välttämättä ottaneeksi huomioon. -

- Mun mielestä esimerkiksi materiaalivalintojen ja sen ylläpidon kannalta 

helppojen materiaalien valinnoissa tulee se lisäarvo sille prosessille. Mä 

en aina tiedä onko ne innovaatioita, mutta meidän näkökulmasta ne 

todellakin on. Vaikka saman palvelun tuottamista, mutta pikkasen uudella 

tavalla.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Hankkeen aikana syntyneet yksittäiset innovatiiviset ratkaisut ovat kohdistuneet 

vahvemmin ensin valmistuneen lukio-päiväkoti-yhdistelmän suunnittelussa. 

Kuitenkin suuria kokonaisuuksia ajatellessa sekä lukion ja päiväkodin yhteen 

rakentaminen että koko alakoulun uudisrakennuksen olemassaolo ovat hankkeen 

suunnitteluvaiheessa syntyneitä toimittajalähtöisiä innovaatioita. Läpi kaikkien 

hankkeen alkuvaiheiden tilaajan tavoitteena alakoulun osalta oli joko peruskorjata ja 

laajentaa vanhaa rakennusta tai vaihtoehtoisesti rakentaa kokonaan uusi koulu 

vanhan paikalle uuden lukio-päiväkodin viereen. Vasta tarjousvaiheessa syntyi 
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toimittajalähtöinen idea uuden alakoulun rakentamisesta toiseen sijaintiin purettavan 

lukion paikalle yläkoulun viereen. Idea mahdollisti sekä uuden yhtenäisen 

peruskoulun muodostamisen Haukiputaalla että tehokkuutta ja säästöjä kohteiden 

muutto- ja rakennusvaiheissa.  

 

”Siihen liitty semmonen ahaa-elämys NCC:n puolelta. Kun meillä oli 

tarjouspyynnössä lukevana lukio, päiväkoti ja se kirkonkylän alakoulun 

peruskorjaus ja saneeraus tai uuden rakentaminen vanhan paikalle. Sitten 

joku sielä eli Kanasen Esa oli keksinyt, että miksi purkaa se olemassa 

oleva, kun se lukio kuitenkin menee purettavaksi kadun toisella puolella. 

Lukio muuttaa tähän uuteen, niin rakennetaan siihen se uus päiväkoti kun 

se joka tapauksessa menee purettavaksi. Mää sanon, että kellään meillä ei 

ollut tullut mieleen. Se oli tosi hieno ajatus ja sellainen joka on jo tosiaan 

kaupunkisuunnittelua tai siinä kohtaa vielä kuntasuunnittelua.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Uudenlaisissa ratkaisuissa tapauskohteissa heijastuu ennen kaikkea käytettävyyden ja 

toiminnallisuuden korostaminen. Käytettävyyttä on pyritty lisäämään eritasoisilla 

suunnitteluratkaisuilla, jotka edistävät tilojen päivittäistä muunneltavuutta, 

yhteiskäyttöä, viihtyvyyttä, virikkeellisyyttä, palvelujen tehokkuutta ja tulevaisuuden 

muuntojoustavuutta. Hankkeessa haluttiin PPP-mallia hyödyntämällä saavuttaa 

”käytettävyyttä, ei seiniä”. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta poimitut 

innovatiiviset ratkaisut on listattu Taulukossa 3. Listattuja ratkaisuja käsitellään 

tarkemmin luvuissa 6.4.1.-6.4.4. viitekehyksessä esiteltyjen innovaation eri 

hyötyvaikutusten mukaisesti jaotellen. Ratkaisujen jakaminen niiden tuottamien 

hyötyjen mukaan on vaikeaa näin aikaisessa vaiheessa kohteen elinkaarta ja etenkin 

suurempien suunnitteluvalintojen tuottama arvo on todellisuudessa tarkasteltavissa 

vasta hankinnan elinkaaren päätyttyä. Laajempien suunnittelun innovaatioiden 

voidaan tapauskohteessa nähdä tuottaneen hyötyä kaikissa neljässä 

hyötykategoriassa. Yleisvaikutelmaltaan käyttäjälähtöisten ja käytettävyyttä 

edistävien ratkaisujen suunnittelussa on kohteiden suunnittelussa onnistuttu varsin 

hyvin. 

 

”Semmosia asioita mihin mää oon ihan erityisen tyytyväinen, että nää 

tilat on, tietenkin se on se meiän oma perussuunnitelma siinäkin, mutta 

nää on toiminnallisesti tosi järkevät. Nää on hirveen fiksusti tehty ja 

toiminnallisesti hyvät. Meillä on myös täällä yläkerrassa näitä työtiloja 

työntekijöille, se on hyvä asia. Meillä on aivan älyttömän hyvä 

akustiikka. Se on semmonen, mikä on päivähoidossa ihan hirveen tärkeä 
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asia, mutta varmaan kaikista laiminlyödyin asia. Meillä on ne lasten tilat 

semmosia kun sä meet johonkin huoneeseen ja laitat oven kiinni, niin 

siellä tulee semmoinen ihana hiljaisuus.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

 

Taulukko 3.  Innovatiiviset ratkaisut tapaushankkeessa 

Ratkaisu Innovaation lähde  

Lukion ja päiväkodin yhdistäminen 

 Yhteiskäyttö (hallinto- ja neuvottelutilat)  

 Yhteiset isommat piha-alueet 

 Yhteistyö ydintoiminnassa 

 Yhteinen keittiö ja muu huolto 

Toimittaja/käyttäjä 

Alakoulun uudisrakentaminen yläkoulun yhteyteen 

 Hallinnollinen yhtenäiskoulu 

 Hyödyt rakennus- ja muuttovaiheissa 

Toimittaja 

Keskustorirakenne (molemmissa kohteissa) Toimittaja/tilaaja/käyttäjä 

Muunneltavat jakotilat (jaettavat luokat & päiväkodin eteiset leikkitiloina) Toimittaja/käyttäjä 

Jaettava ylioppilaskirjoitustila Käyttäjä 

Ympäristötila Toimittaja 

Integroidut, helppokäyttöiset AV-järjestelmät ja tietoteknisten ratkaisujen 

muunneltavuus 

Tilaaja 

Muuntojoustava pilarilaattarakenne Toimittaja/tilaaja 

Automaattivalaistus Toimittaja 

Kiinteistön etävalvonta ja –ohjaus, sähköinen huoltokirja & Helpdesk-

palvelut 

Toimittaja 

Viihtyvyysratkaisut (akustiikka, lämpötilojen hallinta, valot, värit) Toimittaja/käyttäjä 

Ergonomiset hoitokalusteet päiväkodilla (Pukemispenkit, hoitopöydät, kesä- 

ja talvivarastot) 

Käyttäjä 

Stress Free Area-tila (toteutettu osittain) Toimittaja 

Virtuaaliluokat (ei toteutettu) Käyttäjä 

 

6.4.1 Tekniset ratkaisut ja laatu 

 

Teknisiin ratkaisuihin ja laatuun liittyvät hyötyvaikutukset parantavat kohteen 

käytettävyyttä ja käyttäjien arvokokemusta. Tapauskohteena rakennettu 

monitoimitalo on Suomen ensimmäinen lukio-päiväkotiyhdistelmä. 

Toimittajalähtöistä ideaa lukio-opetuksen ja varhaiskasvatuksen sijoittamisesta 
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saman katon alle voidaan pitää kohteen tärkeimpänä uutuusarvoa tuottaneena 

innovaatioratkaisuna. Toiminnallisesti tilojen yhdistäminen mahdollistaa yhteisen 

keittiön rakentamisen sekä pihojen, liikunta-alueiden ja hallinto- ja neuvottelutilojen 

yhteiskäytön. Ratkaisulla vältettiin muun muassa päiväkodin omasta jakelukeittiöstä 

aiheutuvat kustannukset ja pystyttiin toiminnallisesti helpottamaan 

päiväkotihenkilökunnan työtä vain päiväkotia palvelevalla omalla 

ruokasalilinjastolla.   

 

”Itseasiassa kaikilla palveluntuottajilla oli jonkunnäkönen yhdistetty 

ratkaisu siellä tarjottuja. Siinä kohtaa keskusteltiin, että se antaa hirveesti 

mahollisuuksia. Toki se on jotakin uutta ja erilaista ja ei oo muualla, 

mutta se on tosi hieno juttu. Tietenkin vähän jännittääkin miten se 

onnistuu, mutta se antaa niin paljon mahollisuuksia. Mun mielestä se on 

varmaan se kokonaisuudessa se hienoin asia. Ne melkein aikuiset ja ne 

pikkulapset on niinku yhistetty.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

”Mikä on aivan uus juttu ja mun mielestä tosi mahtava juttu on, että me 

ollaan lukion kanssa läheisiä tuolla aulalla. Me ollaan ikään kuin auki 

sinne lukioon ja meitä ei oo sillä tavalla erotettu, että pitäs ulkokautta 

mennä. Esimerkiksi nää meidän hallinnolliset tilat tässä on yhteiset. 

Sitten meillä on mahtavat kahvihuoneet ja neuvotteluhuone. Ne on 

semmosia ratkaisuja mitä päiväkodeissa harvemmin tai ei koskaan ole.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

Käytettävyyttä ja toiminnallisutta on pyritty jollain tasolla ajattelemaan kaikissa 

kohteen tilankäytön tehokkuutta edistävissä teknisissä ratkaisuissa. Talon toimijoiden 

yhteiskäytön lisäksi tiloista on pyritty tekemään mahdollisimman monikäyttöisiä, 

muunneltavia ja viihtyisiä. Osa luokista ja muista huoneista sekä lukio-päiväkodilla 

että alakoululla on jako-tiloja, joita voidaan jakaa ja yhdistää muuttuvien 

ryhmäkokojen ja tarpeiden mukaisesti. Päiväkodilla tilankäytöllisesti tärkeää on 

esimerkiksi eteistilojen käytettävyys leikkitiloina tarpeen vaatiessa. Täysin uutena 

tilojen muunneltavuutta edistäneenä innovaationa voidaan pitää suunnitteluvaiheessa 

käyttäjän ideasta syntynyttä ylioppilaskirjoitustilaa, jonka avattavilla seinillä voidaan 

muodostaa neljän luokkatilan kokonaisuudesta yksi noin 90 opiskelijaa vetävä yo-

kirjoitusten vaatimukset täyttävä koesali. Ratkaisulla pystytään pitämään sekä 

liikuntasali avoimena syksyllä ja keväällä myös kirjoitusten ajan että saadaan muuten 

lukuloman aikana alikäytössä olevat luokat hyötykäyttöön.  
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”Lukiolla on ratkaistu se niin, että yhistetään 2 matikan ja kielten 

luokkaa, isot luokat. Seki on semmonen tosi hieno ajatus. Se on sen 

käyttäjän ja arkkitehdin yhteistoiminnan tulos. Ne on keskustellu siitä ja 

toinen on pohtinut ongelmaa ja toinen on tarjonnut ratkaisua. -- Mun 

muistaakseni Kullervo [lukion rehtori] sen on sanonut, että on järjetöntä, 

että meillä on 2 viikkoa se liikuntasali kiinni. Se on lukiolta lähtösin se 

ajatus. Mut sitten se, et miten se toteutetaan niin se vaati sen arkkitehdin 

siihen kaveriksi.”  

(Hankintasuunnittelija) 

 

Sekä tilojen muunneltavuutta että rakennusten viihtyvyyttä yleensä edistävä 

rakennusratkaisu on ollut rakennuttaa molemmat kohteet vastaavissa 

koulurakennuksissa suosiossa olevaa keskustorirakennetta hyödyntäen. Eri osastot ja 

käytävät yhdistyvät rakennuksen keskellä olevaan sali- ja ruokailutilaan, josta 

voidaan lukio-päiväkodilla muodostaa siirtoseiniä avaamalla keskustoria, auditoriota, 

aulatilaa, ruokalaa ja päiväkodin salia hyödyntävä laaja yhtenäinen tilasarja 

esimerkiksi erilaisia tapahtumia varten. Keskustorin aulatilat on pyritty 

suunnittelemaan myös oleskelutiloina opiskelijoille mahdollisimman viihtyisiksi. 

 

”Kun on tää keskustori nii täällä on tiloja ja tilaa mennä tekemään niitä 

töitä vaikkei semmosia erikseen siihen varattuja tiloja oo. Täälä voi koko 

ajan käyttää tuota ruokasaliakin hyväkseen. Se toimii kyllä loistavasti. 

Oppilaat ottaa ne kannettavat ja tabletit ja voi mennä periaatteessa mihin 

tahansa niitten kans.” 

(Lukion rehtori) 

 

Käyttäjien tyytyväisyyttä hankkeessa ovat selvästi lisänneet toimittajan antama panos 

pienemmälle detaljoinnille. Käytettävyyttä ja viihtyvyyttä lisänneet pienet ja 

edullisetkin yksityiskohdat ovat jääneet hyvin positiivisina käyttäjien mieleen 

rakennuksen suunnitteluvaiheesta. Tällaisia yksityiskohtia ovat esimerkiksi 

rakennuksen akustiikkaa, valoisuutta, ergonomiaa ja huonesijoittelua hyödyntäneet 

valinnat. Pieniä pintapuolisia yksityiskohtia on vähäiseltä uutuusarvoltaan vaikea 

laskea suoranaisiksi innovaatioiksi, mutta niihin panostamisella voidaan nähdä 

olevan huomattavaa hyötyä käyttäjätyytyväisyyden ja arvokokemuksen taustalla. 

Korkeampi käyttäjätyytyväisyys PPP-mallissa taas tarkoittaa myös korkeampia 

palvelumaksuja toimittajalle ylläpitovaiheen aikana. 

 

”Sitten semmosia ratkaisuja, mitä ei muualla oo ja jotka on ollu oikeestaa 

NCC:n ehotuksia, on se kun mää sanoin henkilökunnan toiveen 

eteislokeroiden kaapista naulakon yläpuolella. Henkilökunta toivo et 
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kaapin päälle saatas jonkinlainen kiinnityspinta, johon saatais perheille 

tiedotteet tai lasten piirrustukset kotiin mukaan otettaviksi. Niin NCC 

sitten ehottikin semmosen jutun, että siihen on semmonen pleksitasku 

kiinnitetty lokeron pintaan. Se on aivan älyttömän hyvä toimiva ratkaisu, 

joka ei ollu meiän mielessä vaan NCC:n ehotus ja se on ihan huippu 

juttu.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

Toimittajan tekemä tarjous korostaa hankkeen innovatiivisessa suunnittelussa etenkin 

kohteessa tavoiteltua energiatehokkuutta ja Stress Free Area-konseptin mukaisia 

aistiystävällisiä toimintaympäristöjä. Käytännössä SFA-tiloissa on kyse 

yksinkertaisista pintamateriaali- ja sisustusratkaisuista, joilla vähentää 

oppimisympäristön stressitekijöitä.  Energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja 

kohteessa edustavat etenkin automaatioon perustuva valonohjausjärjestelmä, jossa 

valaistusta ohjataan automaattisesti tilankäytön ja päivänvalon mukaan sekä tehokas 

ilmanvaihto, joka taataan uusimmalla IV-tekniikalla ja laadukkailla 

rakentamisratkaisuilla. Vaikka ratkaisut ovatkin toimittajan näkökulmasta melko 

standardinomaisia nykyisessä koulurakentamisessa, käyttäjän näkökulmasta sekä 

automaattinen valaistus että rakennuksen lämpötilojen etäohjaus Helsingistä 

sisältävät paljon uutuusarvoa.  

 

Silmiinpistävää on, että juuri toimittajan painottamiin energiansäästö- ja SFA-

ratkaisuihin oltiin käyttäjän näkökulmasta eniten tyytymättömimpiä valmiissa 

rakennuksessa. Valaistuksen sekä lämpötilojen hallinnan toimivuus on asetettu 

rakennuksen käyttövaiheessa usein kyseenalaiseksi ja SFA-konseptin mukaisia tiloja 

ei haluttu tai voitu toteuttaa kohteessa täydessä laajuudessaan. Osaksi 

tyytymättömyyden voidaan tosin katsoa johtuvan vajaasta käyttäjäkoulutuksesta 

(luku 6.5.2.), osaksi lievistä epäonnistumisista ratkaisujen toteutuksessa. Ongelmat 

valaistusratkaisuissa ovat osaksi laskeneet käyttäjien tilojen käytettävyydestä 

kokemaa hyötyä.  

 

”Se on just semmonen asia, että se on jotenkin jääny vähän vajaaksi. 

Esimerkiksi valaistus, että miten se toimii. Mitkä valot sammuu itsestään, 

mitkä ei sammu, mitkä valot pitää sammuttaa? Se ei kauheen 

energiatehokasta ole, että ne posottaa yötä päivää sitten jotkut valot 

päällä kun me ei olla paikalla. Osa valoista on semmosia, et ne syttyy kun 

sä tulet huoneeseen, ja sammuu kun siellä ei vähän aikaan olla. Mutta 

sitten osa tiloista on semmosia, että ne ei sammukaan ne valot itsestään.” 

(Päiväkodin johtaja) 
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”Kun NCC markkinoi semmosta Stress Free Areaa tuonne alakertaan. Se 

oli NCC:n hommaama arkkitehti. Ja aivan järjettöman kallis se mitä se 

arkkitehti halus sinne. Se mun piti teilata niin, että ei meillä kerta 

kaikkiaan ole varaa ostaa semmosia tavaroita sinne tilaan. Se on siellä, 

mutta se piti aivan eri tasolla toteuttaa siellä. Siitä ei ole kokonaan 

luovuttu, ja se on tuolla ja se on ihan mukava tila ja oppilaat viihtyvät, 

mutta siinä piti vähän sen arkkitehdin kanssa riidellä, kun se ei ollut 

yhtään jalat maassa mielestäni.” 

(Lukion rehtori) 

 

Teknisten ratkaisujen laatua PPP-mallissa parantaa toimittajan kustannusvastuu 

ylläpitää kohdetta tulevan ylläpitojakson ajan (Jamali 2005). Myös tapaushankkeessa 

ylläpitovastuun vaikutus rakennuksen tekniseen laatuun on todellinen. Rakennuksen 

paremmista laaturatkaisuista on hyötyä sekä kohteen käytettävyydelle että toimittajan 

ylläpidon helppoudelle ja hinnalle. Vaikka kohteessa tehdyt tekniset valinnat tehdään 

samojen standardien mukaisesti kuin perinteisissäkin hankintamenetelmissä, 

lopputuloksena saadut ratkaisut ovat muihin kaupungin vastaaviin kouluhankkeisiin 

nähden laadukkaampia. 

 

”Toiseen saa varaosia 20 vuotta ja toiseen saa 5 vuotta. Sillonkun 

tehdään sitä perinteisen mallin rakentamista, niin se tilaaja katsoo 

yksisilmäisesti vain sitä kuinka paljon se tulee maksamaan. Ja se 

urakoitsija hakee sille kahelle vuodelle [2 vuotta yleinen takuuaika 

tilaajan perinteisesti toteuttamissa hankkeissa] vain mahdollisimman 

suuren tuoton. Tavallaan siitä tulee se ero, että tässä sen urakoitsijan 

pitää miettiä vaikka se on eri organisaatiota, mutta se on saman talon 

eri organisaatio ja siellä on samasta talosta joku sanomassa et mun pitää 

25 vuotta pittää se yllä, et muuten vaihda [halvempia kaappeja].” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

6.4.2 Palvelujen muotoilu 

 

Palvelujen muotoiluun liittyvistä innovaatioista uutuusarvoltaan huomattavin ei ole 

toimittajan itse tuottama palvelu vaan monitoimitalon mahdollistama yhteistoiminta 

lukion ja päiväkodin ydintoiminnassa eli lukio-opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 

Saman katon alla toimiminen kannustaa sekä arkisen yhteydenpidon lisäämiseen 

päivittäisissä kohtaamisissa että yhteisten projektien ja toiminnallisuuden luomiseen 

lukio-nuorten ja lasten kanssakäyntiä molemmin puolin hyödyntäen. Tähän 

mennessä päiväkoti-ikäisiä lapsia on hyödynnetty pedagogisesti ainakin lukion 

psykologian ja kuvaamataidon kursseilla ja ideoinnissa on ollut muun muassa 



98 

 

yhteistyötä englanninkurssille osallistuvien nuorten mahdollisuudessa opettaa lapsille 

loruja ja lauluja. 

 

”Esimerkiksi meidän psykologian ryhmät on käyny siellä ja ottanu niistä 

lapsista ”koekappaleita” ja haastatelleet niitä. -- Ja sitten esimerkiksi 

vanhojen tanssit joita meillä ei tanssita tässä talossa niin ne kävi varta 

vasten tanssimassa näille päiväkodin lapsille. On se silläkin tavalla kun 

kuuli sillon etukäteen, että joku yläasteoppilas oli sanonu että mä en 

ainakaan Haukiputaan lukioon lähde kun siellä on niitä penikoitakin 

samassa talossa, mutta sitten kun ne on täällä niin onhan niiden 

suhtautuminen ihan erilaista. Nyt ne suhtautuu aikuismaisesti.” 

(Lukion rehtori) 

 

”Että vaikka ehkä ite alussa ajattelin, että huhhui mitähän siitä tulee, että 

lukion kans yhteistyötä. Niin nyt mää oon kokenu, että Sonjan ja 

Kullervon (lukion rehtorit) sekä niitten opettajien kans kaikki asiat me 

saahaan aina sovittua ja järjestettyä ja keskusteltua erinomaisesti.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

Itse toimittajan ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamista palveluissa voidaan katsoa 

innovaatioita syntyneen hyvin vähän. Koulurakennusten tekniseen ylläpitoon, 

ruokahuoltoon ja esimerkiksi vartiointiin tai jätehuoltoon liittyville palveluille ei 

tosin ole myöskään järkevää keksiä pakonomaisesti uusia toteutustapoja. 

Innovatiivisesta kolmannen osapuolen käytöstä saatu liikevaihto on rakennuksessa 

ollut vähäistä, joka johtuu osittain siitä, että käytöstä saatavat tulot kuuluvat 

palvelusopimuksen mukaan kellonaikoina 7-22 käyttäjälle. Sekä monitoimitalon 

jaettu keittiö että alakoulun rakentaminen yläkoulun viereen säästävät työtä ja 

kustannuksia; ruuan siirtäminen autolla rakennusten välillä vältettiin.  

 

Kunnossapitopalveluiden toimintaan kohteessa vaikuttavat ensisijassa laadukkaat 

rakennusratkaisut ja tehokas tiedonkulku huollon vikailmoitusjärjestelmä Tampuurin 

kautta. Ilmenevien vikojen ilmoittamisesta verkon välityksellä tai rakennuksessa 

käytetystä ilmanvaihdon etäohjauksesta ei käyttäjän edustajilla ollut aiempaa 

kokemusta ennen tapauskohdetta. Innovatiivisuutta käsitellessä mielenkiintoinen 

toimittajan esittämä hyöty kunnossapidon tehokkuudelle ovat sen positiiviset 

vaikutukset ilkivalalle ja kasvatukselle.  

 

”Kunnossapidon yksi tavoite on ilkivaltatuhojen minimointi ja 

ennaltaehkäisy. Tähän auttaa vahinkojen nopea korjaaminen niin että 

kiinteistön kunnon heikkeneminen ei ruoki lisää ilkivaltaa, vaan 
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aktiivinen kunnossapito päinvastoin nostaa kynnystä ilkivaltaan. 

Ilkivaltatuhojen ehkäisemisessä voidaan ottaa huomioon myös 

kasvatuksellinen näkökulma. Voidaan kannustaa oppilaita omasta 

ympäristöstä huolehtimiseen esimerkiksi siten, että järjestetään 

kampanja jossa ilkivaltakorjauksista säästyneitä varoja voidaan käyttää 

oppilaiden retkien yms. toiminnan tukemiseen. Näin saataisiin oppilaat 

itsekin huolehtimaan ympäristöstään ja ymmärtämään vastuunkannon 

syyseuraussuhteita myönteisessä valossa.” 

(Tarjous 2010 - Kuvaus käytönaikaisista palveluista)  

 

Käyttäjän vaikutussuhde PPP-kohteen palveluiden laatuun liittyy lähinnä 

tyytyväisyyden ilmaisemiseen. Varsinaista käyttäjän ideointipanosta tapaushankkeen 

palveluntuotantoon ei ole huomattavissa. Palveluihin liittyvä laadunhallinta voidaan 

nähdä PPP-mallin mukaan toteutetussa kohteessa tehokkaammaksi toimittajan 

pystyessä kilpailuttamaan ulkopuolelta ostettuja palveluita tilaajaa tehokkaammin.  

Tilaajalle ongelmallisia laadun maksimoinnissa julkisten palveluiden tuotannossa 

ovat esimerkiksi hankintalain asettamat rajoitukset kilpailutustilanteissa. 

 

”Mutta nyt kun meillä on sen NCC:n kanssa sopimus ja mää tiiän, että 

esimerkiksi siellä kaikilta osin ei olla tyytyväisiä siihen palvelun tasoon 

mikä se nyt on, niin se kilpailutetaan uudestaan ja heillä on erityyppiset 

sopimukset. Kun he sanoo, että sopimus päättyy niin se päättyy. 

Seuraavalle kierrokselle eivät pääse mukaan nämä samat. Tavallaan mää 

nään, että ainakin pitkässä juoksussa meillä on mahdollisuudet siihen, 

että se laatu ois parempi niissä elinkaarikohteissa, koska niillä on 

paremmat ja jollakin tavalla järeämmät keinot ohjata sitä. Ja koska NCC 

ei ota kumppaniksi niitä, jotka huonosti hoitavat asiat.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

6.4.3 Kokonaistaloudellisuus 

 

Kokonaistaloudellisuuteen liittyvät innovaatioiden hyödyt edustavat ratkaisujen 

luomia säästöjä missä tahansa PPP-hankkeen kustannuksissa. Tapaushankkeessa 

PPP-mallin käytölle asetetut taloudelliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Lisävelan 

ottaminen hankinnoilla pystyttiin välttämään kokonaistaloudellisesti halvemmalla 

elinkaarirakentamisella. Mallin valinnassa käytetty vertailulaskelma vastaaviin 

perinteisin hankintamenetelmin toteutettuihin kohteisiin osoitti voittaneella 

tarjouksella saavutettavan reilun miljoonan euron diskontattu säästö 25 vuoden 

elinkaaren aikana. Sopimuksen mukaisesta investoinnin arvosta ei ole tarvinnut 

joustaa myöhemmin kohteiden rakennusvaiheen aikana. PPP-malli on omalta 
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osaltaan tuonut kokonaistaloudellisen toiminnan tuoman tehokkuuden lisäksi myös 

vakautta ja ennustettavuutta hankkeen kustannuksiin.  

 

”Tavallaan se hyvin lukiopäiväkodilla kuvaa sitä tilannetta se, että silloin 

7.6.2011 kun sopimus on allekirjotettu tietyllä summalla, niin se 

investoinnin arvo ei oo siitä muuttunut euroakaan.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Kokonaistaloudelliset hyödyt tulevat erityisesti esiin innovaatioissa, joilla 

hankkeessa on voitu pienentää kohteiden ylläpitovaiheen kustannuksia. Kustannuksia 

ylläpidossa vähensivät hankkeessa ennen kaikkea laadukkaat huoltovapaat ratkaisut 

sekä rakennuksen energiatehokkuus. Laadukkaampien rakennusratkaisujen 

toteuttaminen on toisaalta nostanut investointikustannuksia, mutta tuottanut samalla 

kokonaistaloudellista etua koko elinkaarta tarkastellessa. Suuret rakennusvalinnat 

kuten lukion ja päiväkodin yhdistäminen ja alakoulun sijoittaminen uuteen sijaintiin 

ovat tuottaneet säästöjä myös päivittäisten palvelujen hoidossa kuten 

ruokakuljetusten välttämisessä ja koulujen evakko- ja muuttokustannuksissa. Myös 

hankkeiden nopeampi ja päällekkäinen rakentaminen on vahvasti seurausta 

toimittajan ratkaisusta rakentaa alakoulu purettavan lukion paikalle.   

 

Käyttäjälähtöiset innovatiiviset ratkaisut ovat tapaushankkeessa tuottaneet hyötyjä 

etenkin kohteiden käytettävyydelle ja toiminnallisuudelle. Käyttäjien ideoimien 

ratkaisujen merkitys koko hankkeen kokonaistaloudellisuudelle on ollut vähäinen. 

Huomionarvoista on kuitenkin käyttäjien oma vahva näkemys ratkaisujen 

kustannuksista. Myös käyttäjät toimivat julkisten palveluiden työntekijöinä samoissa 

yhä tiukkenevissa budjettirajoitteissa kuin hankinnasta vastaava tilaajaorganisaatio ja 

heidän suunnitteluvaiheessa saamiaan valinnanmahdollisuuksia sekä itse rakennusten 

käyttöä ohjaavat samat taloudellisuuden periaatteet kuin hankintayksikölläkin. 

Esimerkiksi lukiolla toteutettu uusi AV-järjestelmä on saanut käyttäjiltä huonoa 

palautetta sen heikon käytettävyyden lisäksi myös korkeammista kustannuksistaan. 

 

”Me ollaan pyritty ja pyritään koulunakin olemaan semmonen 

ekologinen koulu, että ei me ajatella vain että NCC maksaa vaan pyritään 

aattelemaan itsekin sitä energiatehokkuutta.” 

(Lukion rehtori) 

 

”Kun pyritään helppoihin ohjausjärjestelmiin, niin siellä on sitten nappeja 

seinällä. Ohjaussysteemit ei toimi, ois ollu huomattavasti helpompaa, 
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järkevämpää ja halvempaa antaa kaukosäädin käteen. Kun jokainen osaa 

käyttää kaukosäädintä. Ne on nyt siellä seinässä, josta voi valita PC, 

videokameran yms. että se ois muka helppoa. Sitten tosiaan ne takkuilee 

niin, että ne eivät kytkeydykään ne järjestelmät. Se on ihan typerää ja 

tosiaan kallista. Käsittääkseni Oulun kaupunki onkin nyt luopunu näistä.” 

(Lukion rehtori) 

 

6.4.4 Tulevaisuuden joustavuus 

 

Tulevaisuuden joustavuutta edistävien innovaatioiden avulla varaudutaan 

mahdollisiin muutoksiin kohteen tulevan elinkaaren aikana ja sen jälkeenkin. 

Yksinkertaisimmillaan muutoksiin varautuminen tapaushankkeessa on tarkoittanut 

varautumista volyymien eli lasten ja opiskelijoiden määrän muutoksiin alueella. 

Ryhmäkokojen kasvuun ja pienenemiseen on kohteiden suunnittelussa 

valmistauduttu erityisesti riittävän suuriksi mitoitetuilla tiloilla ja rakennusten 

muuntojoustavilla teknisillä ratkaisuilla. Lukio on suunnittelussa mitoitettu 

maksimissaan 450 oppilaalle (Maaliskuussa 2014 noin 320 oppilasta) ja päiväkoti 

lasten iästä riippuen noin 200-250 lapselle (Huhtikuussa 2014 noin 150-160 lasta). 

Esimerkiksi päiväkotiryhmien pienentyessä joustavuutta voidaan luoda täyttämällä 

kohdepäiväkodin kapasiteettia yhdistämällä siihen joku Haukiputaan alueen 7 

muusta päiväkotiyksiköstä. Ryhmäkokoihin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

alueen väestörakenteen kehitys ja taloudellinen tilanne. 

 

”Yks lähtökohta oli, että se ois muuntojoustava se ratkaisu. 

Käytännössähän se ei ihan kivuttomasti käy. Tietyt 

äänieristysvaatimukset ovat olemassa, joka käytännössä edellyttää niitä 

tiiliseiniä. Mutta se on kuitenkin kohtuu paljon helpompi sitä tiiliseinää 

purkaa ja johonkin toiseen kohtaan rakentaa uutta. Ulkoseinät on 

kantavat ja sitten pilarilaattarakenne eli käytännössä on se yks kerros, 

jossa on tietyissä kohtaa pilarit ja muuten sulla on vapaata tilaa, jonne sä 

voit rakentaa jotain uutta. Sillä tavallahan se on joustavaksi saatu.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

”Nyt sitten parin vuoden aikana on käynyt se muutos, että meillä 

esimerkiksi ei ole täällä talossa nyt kaikki paikat täynnä. Joka ikisessä 

haukiputaalaisessa päiväkodissa on tällä hetkellä tyhjiä paikkoja. Sitä ei 

ole tapahtunut pitkiin aikoihin. Siihen puree Oulun kaupungin avoin 

varhaiskasvatustoiminta eli avoimia päiväkoteja on lisätty ja meilläkin on 

täällä avoin päiväkoti. -- Sitten toisaalta tämä taloudellinen tilanne on 

semmoinen nyt, että se alkaa näkymään. Siinä pitää olla vähän pidempi 
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ikään kuin se huono aika, että se alkaa näkymään päivähoidossa, mutta 

nyt se on alkanut näkymään.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

Muutokset koulu- ja päiväkotimaailmassa voivat olla lisäksi laadultaan pedagogisia, 

teknologisia, lainsäädännöllisiä tai jopa yhteiskunnallisia. Muutos voi olla hidasta ja 

vaiheittaista tai käytäntöjä nopeasti mullistavaa. Tapaushankkeen käyttäjiltä löytyy 

ennustuksia mahdollisista muutoksista omissa toimintaympäristöissään tulevien 

vuosien ja vuosikymmentenkin aikana. Kuitenkin muutosten epävarmasta ja 

epäselvästä luonteesta johtuen, niihin varautuminen valmiilla innovaatioratkaisuilla 

on hyvin vaikeaa. Varautuminen kohteissa perustuu suurimmalta osin 

muuntojoustavaan suunnitteluun rakennusratkaisuissa. Ennustamisen vaikeus on 

myös osittain ajanut suunnittelua enemmän perinteisiä ratkaisuja tukevaksi 

esimerkiksi lukion ATK-luokan säilyttämisessä. Tilojen muuntelu jää osaksi myös 

käyttäjän omalle vastuulle esimerkiksi teknisten investointien osalta. 

 

”Meillä on vielä ATK-luokka, jonkä mää tiiän olevan vähän 

vanhanaikasta. Nyt ei rakenneta enää atk-luokkia. Mää ite sen aattelin 

silloin kun näin, että se on kuitenkin tavallaan halvin tapa, kun meillä ei 

tätä kannettavaa materiaalia niin paljon ollu käytössä. Niin keskitetään se 

sinne ja se on halvin tapa ottaa se oppitunnilla käyttöön. Se on tuossa 

semmosella paikalla, että mää oon ajatellu aina et tulevaisuudessa siitä 

tulee esim. musiikkiluokka, joka meiltä puuttuu.” 

(Lukion rehtori) 

 

Sen mää voin sanoa, että tää talo on tilana semmonen, että se joustaa 

kyllä aika paljon. -- Jos tulevaisuudessa tehdään joitakin erilaisia 

ratkaisuja ja vaikka mietitään varhaiskasvatuspalvelujakin ihan kokonaan 

uusiksi ja erilaisia palvelumalleja, niin tämä talo antaa siihen 

mahdollisuudet.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

6.5 Arvon yhteiskehittely käyttäjän kanssa 

 

Tilaajan ja toimittajan vuorovaikutus käyttäjän kanssa hankinnan eri vaiheissa on 

ydinalusta käytettävyyttä edistävien innovatiivisten ratkaisujen syntymiselle. Arvon 

yhteiskehittely muodostuu vuorovaikutuspisteissä toimijoiden välillä (Grönroos & 

Voima 2013). Vuorovaikutuspisteet tapaushankkeessa ovat keskittyneet erityisesti 

ydintoimijoiden muodostamien ryhmien tapaamisissa käytyyn vuoropuheluun. 

Oleellisimpia hankkeeseen liittyviä tapaamisia, joihin kohteen loppukäyttäjät on 
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osallistettu, ovat olleet suunnittelukokoukset, työmaakokoukset sekä ohjausryhmän 

ja yhteistyöryhmän palaverit. Lisäksi uusien ideoiden syntymiselle tärkeitä ovat 

olleet käyttäjän itse organisoimat tapaamiset koulun ja päiväkodin henkilökunnan 

kesken.  

 

Käyttäjän osallistamista suunnitteluun koko projektin etenemisen ajan on korostettu 

paljon tilaajan asettamissa tavoitteissa hankkeelle. Kerätty tutkimusaineisto 

osoittaakin käyttäjän todella olleen tiiviissä vuorovaikutuksessa toimittajaan, 

tilaajaan ja suunnittelijoihin kohteen suunnittelussa. Sekä tilaaja että käyttäjä itse 

korostavat haastatteluaineistossa tyytyväisyyttä hankkeessa tavoitettuihin 

mahdollisuuksiin vaikuttaa hankinnan lopputulemaan. Hankesuunnittelussa ja 

sopimuksessa käytettäviä vuorovaikutusmenetelmiä ja työkaluja on kuitenkin 

yksilöity vain pintapuolisesti.   

 

”Asiakasta informoidaan vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista sekä 

niiden vaikutuksista kustannuksiin, käytettävyys- ja 

elinkaariominaisuuksiin, jotta kehitettävä tilaratkaisu sopii 

mahdollisimman hyvin tilaajan ja käyttäjän tarpeisiin.” 

(Toimittajan laadunvarmistussuunnitelma) 

 

”Siellä sopimuksessahan puhutaan siitä, että ”yhteistyössä käyttäjän 

kanssa” ja ”vuoropuhelussa käyttäjän kanssa” ja käyttäjä on otettava 

mukaan siihen. Siellä on semmosia kirjauksia, mutta sielläkään ei 

varsinaisesti ole määritelty sitä, että miten yksilöidysti juurikin se pitää 

hoitaa se osallistaminen. On kuitenkin luotu myös valmiit [linjat] nyt 

varsinkin tähän ylläpitovaiheeseen ja siihen ohjausryhmätoimintaan, 

jossa on kaikki talossa toimivat on mukana koko ajan ja kun 1½ 

kuukauden välein kokoonnutaan, nii sehän tulee just sieltä 

käyttäjännäköseksi.”  

(Hankintasuunnittelija) 

 

6.5.1 Vuoropuhelu 

 

Alustava vuoropuhelu tilaajan ja käyttäjän välillä aloitettiin jo varhain hankkeen 

esisuunnitteluvaiheessa. Esisuunnitteluvaiheessa laadittiin hankinnan kohteista 

hankeselvitykset, joiden pohjalta asiantuntijatyöryhmätyöskentely investointien 

reunaehtojen määrittelemiselle saatiin käyntiin. Hankesuunnitteluvaiheessa ideat ja 

rajaukset kirjattiin loppukäyttäjien ja kunnan virkamiesten ajatuksia hyödyntäen 
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kohteiden tilaohjelmiin, johon sisältyivät tarkennetut kuvaukset toiminnasta tilassa, 

kiinteistä laitteista ja varusteista, sijainnista suhteessa muihin tiloihin sekä tilojen 

erityisvaatimuksista.    

 

”Tavoitteena oli siis kertoa, se mitä tilassa aiotaan tehdä, kenen kanssa, 

kuinka usein ja mitä menetelmiä käyttäen. Työllä pyrittiin antamaan 

arkkitehdeille ja muille suunnittelijoille sekä elinkaareen 

palveluntuottajaehdokkaille hyvä kuva koulun tai päiväkodin 

arkipäivästä nyt ja tulevaisuudessa.” 

(Loppuraportti 2010) 

 

Käydyillä neuvottelukierroksilla tarjoajaehdokkaiden kanssa tai lopullisen 

toimittajan valinnassa interaktiivista keskustelua käyttäjän kanssa ei käyty. Toisin 

sanoen, neuvottelukokouksissa käydylle suunnittelulle ja tilaajan päätöksenteolle 

tarjousvaiheessa riitti luotujen tilaohjelmien sisältävä käyttäjänäkökulma. Seuraava 

hankkeessa käytetty vuorovaikutuspiste käyttäjään tapahtui suunnitteluvaiheen 

alkaessa kun lopullinen päätös PPP-mallin käyttämisestä oli tehty ja tarjouskilpailun 

voittanut toimittaja kohteelle valittu.   

 

”Me ei oltu siinä mukana siinä valinnassa. Saatiin kyllä sitten tulla 

mukaan, kun meille tuli se voittajaehdokkaan luonnostelma siitä talosta, 

mutta kyllähän se sitten oli jo päätetty. Siihen väliprosessiin me ei 

osallistuttu.” 

(Lukion rehtori) 

 

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tärkein keskustelu toimittajan ja käyttäjän välillä 

on edennyt seuraten suunnitelmakatselmuksia. Käyttäjille ennalta toimitetut 

piirustukset ja ratkaisuehdotukset ovat tulleet vaihe vaiheelta hyväksyttäviksi ja 

muokattaviksi käyttäjien kanssa rakentamista edeltävissä suunnittelukokouksissa tai 

rakennusvaiheen aikaisissa työmaakokouksissa. Interaktiivisen vuoropuhelun ja 

valinnanvapauden onnistumista etenkin suunnittelu- ja rakennusvaiheissa voidaan 

tapaushankkeessa pitää hyvänä ja käydyllä keskustelulla on ollut merkitystä 

paremmin käyttäjää palvelevissa loppuratkaisuissa.    

 

”Pohjapiirrosta lähettiin tarkentamaan ja me sanottiin toivomuksia, ja ne 

otettiin hyvin pitkälti huomioon ja muutettiin asioita. Eli niitten 

piirustusten välillä lähinnä kommunikoitiin.” 

(Lukion rehtori) 
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”Ja sitten niitä viilattiin ja höylättiin aina niitä asioita. -- Että NCC:n 

puolelta varmaankin kyseenalaistettiin, että onko tämmönen tarpeen, 

tarviittako te oikeesti tätä ja onko tää hyvä ratkaisu. Sitten taas me 

puolestaan niitä asioita aina perusteltiin. Ja he saattoivat kysyä, että oisko 

teillä tarvetta tämmöselle --. ” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Eikä oo hyväksyny kaikkea, vaikka suunnittelija on mitä sanonu nii on 

vastattu ”Sori vaan, me ei laiteta tämmösiä, me ei haluta tämmösiä”. Ja 

mun mielestä se on ihan oikein, koska todennäköisesti se suunnittelija ei 

tuu päivääkään olemaan siellä koululla ja meiän käyttäjät on sielä 190 

päivää vuodessa.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Tärkeimmät vuorovaikutuspisteet innovaatioratkaisujen syntymiselle ovat 

tapahtuneet toimijoiden vuoropuhelussa suunnitteluvaiheessa. Mitä pidemmälle 

kohteen suunnittelussa ja rakennuksessa on edetty, sitä vähemmän vuoropuhelua ja 

mahdollisuuksia ratkaisujen muokkaamiselle on ollut jäljellä. Huomattavaa kuitenkin 

on, että hankkeessa on käyty kuitenkin paljon keskustelua parannuksista ja 

yksityiskohdista myös rakennusvaiheen työmaapalavereissa ja sitäkin myöhemmin 

ylläpitovaiheen ohjausryhmän palavereissa. Ylläpitovaiheessa keskustelu kohdentuu 

luonnollisesti teknisiä ratkaisuja enemmän palveluiden uudelleenmuotoiluun. 

 

”Tavallaan mitä edemmäs on menty, sitä vähemmän on ollu sitä 

kysymistä ja sanomista ollut. Sen suunnitteluvaiheen jälkeen kun on 

menty rakentamaan, siinä vaiheessa ne on aika lukkoon lyötyjä olleet jo 

ne ajatukset millä lailla rakennetaan. Jotakin käsipyyhetelineen paikkaa 

on kateltu ihan eksaktisti, että mihin pannaan joku naulakko tai 

ilmoitustaulu tai muu. -- Käytännössä kaikki mitä sinne on lisäpyydetty 

ja rakennuksen tai ylläpidon edetessä huomattu nii mikään ei oo ollu 

mahoton vaatimus. Tai kohtuuton enemmänkin.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Vuorovaikutuspisteiden monipuolisuutta tapaushankkeessa ei voida pitää valtavan 

laajana. Ryhmätapaamisten lisäksi kahdensuuntaista vuoropuhelua on käyty osittain 

paperilla opettajakunnan ja päiväkodin henkilökunnan kirjoittamien lausuntojen 

avulla, joita on käsitelty kuitenkin myös yhteisissä ryhmätapaamissa. Kahdenkeskistä 

keskustelua käyttäjien ja toimittajan kanssa on käyty vähemmän. Poikkeuksena 

voidaan pitää sisustussuunnittelijan järjestämiä suunnittelutapaamisia sekä kohteessa, 

suunnittelijan toimistolla että kalustekaupassa. Henkilökohtaisten pienempien 

tapaamisten määrän lisäämisen vaikutusta innovatiivisten ratkaisujen syntyyn on 

lähes mahdotonta arvioida. 
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Henkilökohtaisten tapaamisten vähäisyyden vastapainona, ryhmävuoropuhelusta 

syntynyt etu voidaan nähdä tilaajan, toimittajan, käyttäjän, suunnittelijoiden, 

palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien muodostamassa verkostossa suureksi. 

Interaktiivinen keskustelu kaikkien toimijoiden mukana ollessa on mahdollistanut 

ideoiden toteuttamiskelpoisuuden, kustannusten ja yksityiskohtien käsittelyn 

tehokkaasti heti ehdotusvaiheessa. Tärkeänä yhteistyöryhmille voidaan pitää myös, 

että käyttäjä on näin saanut kontaktin ylläpidosta vastaavan organisaatioon jo jonkin 

aikaa ennen rakennuksen valmistumista.   

 

”Elinkaarikohteen yksi etu realisoituu siinä, että ylläpito-organisaatio voi 

osallistua projektiin jo suunnitteluvaiheesta lähtien, jolloin 

elinkaarinäkökulmat voidaan ottaa suunnitteluratkaisuissa paremmin 

huomioon.”  

(Tarjous 2010 - Kuvaus käytönaikaisista palveluista) 

 

Arvon yhteiskehittelyn mahdollistumiseksi on asiakkaalle taattava riittävä 

päätöksenteon valinnanvapaus. Tapaushankkeessa käyttäjien mahdollisuus 

yksilöllisiin ehdotuksiin ja valintoihin on korostunut etenkin toimittajan 

kyvykkyydessä ja halukkuudessa toteuttaa yksityiskohtia käydyn keskustelun 

mukaisesti. Yksilölliset ehdotukset huomioivalla detaljoinnilla voidaan nähdä olevan 

vahva merkitys käyttäjätyytyväisyyden ja samalla PPP-malliin kuuluvien 

palvelumaksujen korottamisessa. Pienien ja vähemmän innovatiivisuutta vaativien 

yksityiskohtien huomioiminen on nähtävissä myös hyvin kustannustehokkaaksi 

tavaksi kohottaa käyttäjätyytyväisyyttä.  

 

”Tämä on varmaan semmonen joka tässä hankkeessa on ollut varmaan 

erityinen, semmonen jopa poikkeava asia. Ensinnäkin meillä on ollut 

hyvin vahva NCC:n, tilaajan ja käyttäjän kanssa sidos. Me ollaan mietitty 

ihan oikeasti ja kovasti sitä, miten joku asia ratkaistaan ja kun me 

puhutaan 25 vuoden sopimuksesta, ja joka pitäs pystyä sovussa elämään. 

Se tarkottaa, että kaikki ne asiat mitä siellä rakennuksessa on, niitten 

pitäs olla semmosia, jotka on sen käyttäjän hyväksymiä.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

”Sekin oli semmonen se aita-asia, että mää näin kun menin Kärkkäisille 

siinä ison tien varressa Kärkkäisen ja Prisman välissä sen metalliaidan. 

Mää katoin et vitsi tuommosen aidan mää haluan sinne päiväkodin 

ympärille. Kun mää en halunnu mitää puuaitaa kun ne on hankalia 

ylläpitää ja sitten monesti niistä rakennetaan semmonen vankilan 

näkönen. Tuo metalliaita taas on semmonen, että se tavallaan häviää 

sinne taustalle ja näyttää niiku ei ois aitaa ollenkaan. Mää sanoin siitä 



107 

 

sitten kun meillä oli pihasuunnittelu, että mää haluan semmosen aidan. 

Ne kysy, että missä on semmonen ja mä sanoin, että siinä Kärkkäisen ja 

Prisman välissä. Sitten ne kävi sen kattoo ja ottivat selville, mistä sen 

tyyppisen saa ja semmonen tehtiin.”  

(Päiväkodin johtaja) 

 

Valinnanvapautta edustaa myös, että käyttäjät kokevat saaneensa projektin edetessä 

ehdottaa myös ”hulluja ehdotuksia” ja kysyä ”tyhmiä kysymyksiä”. Toisaalta 

mahdottomia ehdotuksia on vähennetty pääkäyttäjien eli lukion rehtorien ja 

päiväkodin johtajan roolilla suodattaa pois henkilökunnan ideoita, jotka ovat 

toteuttamiseltaan tai kustannuksiltaan mahdottomia.   

 

”Ei mulla koskaan ollu semmonen olo, että mä en kehtaa kysyä. Ei 

tarvinnu käyttää suodatinta, kysyin ihan mitä vaan päähän sattu 

juolahtamaan.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Tavallaan nyt Sonjasta, Kullervosta ja Marjosta [lukion rehtorit ja 

päiväkodin johtaja] voi sanoa, että ne on ihan varmasti ymmärtänyt sen, 

että ihan kaikkea ei voi vaatia. -- Jos ajattelis koko opettajakuntaa ja 

henkilökuntaa niin sieltä ehkä jossakin kohtaa on tullu semmosia 

vaatimuksia, että kun kerta NCC tämän maksaa niin tähän pitää nyt saada 

Rolls Royce.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Valinnanvapautta ja innovatiivisia ratkaisuja ovat tapaushankkeessa lisäksi ohjanneet 

ja osittain rajoittaneet koulu- ja päiväkotirakentamiseen joko paikallisesti tai 

valtakunnallisesti liittyvät valmiit standardit ja sovitut raamit. Esimerkiksi 

päiväkodilla suunnittelua ohjannut tekijä oli tapaushankkeen ulkopuolella luotu 

yleinen ohjeistus kunnassa rakennettavien päiväkotien sisällöstä. Paljon 

keskusteltuja, mutta toteuttamatta jääneitä innovatiivisia ratkaisuja on kuitenkin 

hankkeessa lopulta hyvin vähän. Yksi toteuttamaton käyttäjäidea olivat lukiolle 

halutut virtuaaliluokat, joissa kaikki oppitunnit voitaisiin tallentaa kameroiden avulla 

verkossa tapahtuvaa myöhempää tarkastelua varten. Ehdotus kaatui hankkeessa 

lopulta av-suunnittelun ja tuntien tallennusjärjestelmän korkeisiin kustannuksiin. 

 

”Meillä oli ihan semmoinen selkeä pohja, missä oli kuin paljon tarvitaan 

neliöitä, kuin paljon tarvitaan eteiseen neliöitä, kuin paljon vessoihin, 

kuin monta jakotilaa tarvitaan, millaset ryhmähuoneet, millaset 

makuutilat, minkälainen piha. Meillä oli ikään kuin ne raamit jo 

valmiina. Se on aikanaan tehty sillä tavalla, että siinä on ollut 

päivähoidon johtaja ja meidän hallintopäällikkö ja sitten siinä oli meitä 
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päiväkodin johtajia. -- Se varmaan se keskustelu sen meiän 

perusratkaisun kautta lähti aika pitkälle.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Se tarkotti sitä, että meillä ois sielä kamerat sun muut ja me voitas 

tallentaa se oppitunti aina. Se ei ollu oikeestaan en tiiä kenen vika, mutta 

se kaatu tietenkin toisaalta av-suunnittelun kalleuteen ja ne kamerat ois 

totta kai jonkin verran maksanu. Mutta enemmän se kaatu siihen, että 

meillä pitäs olla joku systeemi johon me kerätään sitten ne tallenteet. Se 

oli semmonen, josta Kullervo paljon puhu, jota siis ei oo täällä meillä 

ollenkaan.” 

(Lukion rehtori) 

 

Arvon yhteiskehittelyä on syntynyt ennen kaikkea vuoropuhelusta, jonka avulla 

toimittaja toteuttaa käyttäjän näkemiä tarpeita. Vaikka tilaajan merkitys 

innovaatioiden ideoijana vuoropuhelussa on vähäinen, tilaajan keskustelua ohjaava 

rooli on tärkeä jaetun arvon syntymiselle. Osittain tämä johtuu tapaushankkeen hyvin 

pienestä tilaajayksiköstä, jossa yksi hankintasuunnittelija on käytännössä ollut PPP-

organisaation ainoa lähes kaikkiin vuoropuhelutilanteisiin osallistunut henkilö. 

Jatkuva osallistuminen on luonut hankkeen suunnittelijalle laajan tietämyksen 

toimittajan ja käyttäjän motiiveista ja kyvykkyyden ohjata toimijoita haluttuun 

vaihdantaan.   

 

”Tavallaan minun kautta ne ajatukset mitä on tullu on ollu aina ei 

niinkään, että joku ratkastas jollakin tavalla, vaan että mitä jos koitettas 

jonkinlaista toisennäköstä lähestymistapaa. Ja sitten on tehty toisin ja 

saatu uudenlaisia ratkaisuja, jotka sitten tulee sieltä käyttäjältä ja 

NCC:ltä, kun ne on saatu eri asemaan sitä miettimään. -- Tavallaan 

kattovat jostain eri suunnasta, mistä ovat tottuneet sitä kattomaan. Ne 

varsinaiset innovaatiot on joko tullut sieltä NCC:ltä tai käyttäjältä, mutta 

sitten minä oon vieny ne välillä kattoon, et kattokaapa tuoltakin puolen.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Tehokkaan vuoropuhelun voidaan katsoa olevan onnistunein osa koko toteutetussa 

PPP-hankkeessa. Interaktiivisuuden, moniammatillisten verkostojen muodostumisen 

ja vapaan keskustelun vastapainona, käyttäjät kokevat kuitenkin ongelmallisena 

henkilökohtaisen tukiverkoston puutteen hankkeessa. Vaikka suunnitteluun liittyvä 

vuoropuhelu toimittajan ja tilaajan hankintasuunnittelijan kanssa koettiin 

onnistuneena, olisi käyttäjä kaivannut enemmän tukea valinnoilleen etenkin tilaajana 

toimineen kaupungilta. Käyttäjän kokemaa yksinäisyyden tunnetta olisi voitu 

vähentää liittämällä vuoropuheluun lisää kaupunkirahoituksen tuntevia ihmisiä.   
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Osaksi suunnitteluun liittyvän tuen puutetta voidaan selittää tilaajaorganisaation 

pienellä koolla ja heikolla ennakoinnilla, mutta merkittävä selittävä tekijä 

tapaushankkeessa on myös hankinnan aikana tapahtunut kuntaliitos. Huomattava on 

myös, että vaikka kaupungin tarjoaman tukiverkoston puuttuminen tulee jollain 

tasolla mainituksi sekä lukio- että päiväkotikäyttäjien haastatteluissa, koettiin se 

merkittävämmäksi puutteeksi nimenomaan päiväkodilla, jossa hankintaan 

osallistuneita pääkäyttäjiä oli vain yksi kahden sijasta.  

 

”Eli mulla ei ollu sieltä kaupungin puolelta tukea. Johanna 

[hankintasuunnittelija] oli ja Johanna on ollu tosi tärkeä semmonen 

linkki, mutta sitten Johanna taas on vähän eri puolen edustaja. Mulla ei 

ikään kuin ollu täältä päiväkodin ja varhaiskasvatuksen puolelta ketään 

ihmistä, joka ois mun kanssa pohtinut asioita. Ei niinku ketään johtotason 

ihmistä vaan olin ihan täysin yksin niissä valinnoissa. Kaikkien raha-

asioiden miettiminen ja tämmöinen, mää niikö jäin tosiaan täydellisen 

yksin. -- Niinhän siinä käy ennemmin tai myöhemmin, että sitä sokeutuu 

niille asioille eikä välttämättä nää niitä tärkeitä asioita siellä kun sitä 

tuijottaa vaan niitä samoja juttuja ja siinä jollakin tavalla vaan turtuu ja 

sokeutuu siihen. Ja sitten tietenkin vielä se, että kun sitten muutaman 

kerran pyysin apua sieltä Oulusta niin tuli se ongelma, että kun kaikki 

asiat oli jo niin pitkällä koko tämän elinkaarihankkeen kanssa, että he 

eivät pystyneet auttaa.”  

(Päiväkodin johtaja) 

 

6.5.2 Pääsy 

 

Käyttäjän pääsyä yhteiskehittelyn osaksi mahdollistetaan varsinaisen vuoropuhelun 

ulkopuolella tietoa ja arvokokemusta välittävän epäsuoran vuorovaikutuksen avulla. 

Hankkeeseen liittyvän tiedon jakaminen käyttäjille on tapahtunut suurimmalta osin 

yhteisissä kokouksissa, joissa seuraava yhteinen tapaaminen on sovittu useimmiten 

edellisen kokouksen yhteydessä. Tietoa on suunnittelu- ja rakennusvaiheissa jaettu 

myös yksilöidyin keinoin sähköpostilla ja puhelimella. Käyttäjien kokemusten 

mukaan yhdensuuntainen tiedonkulku loppukäyttäjien suuntaan on ollut hankkeessa 

onnistunutta ja riittävää.      

 

”Mää kyllä koen, että sain aina kaiken sen tiedon, mitä mää tarvitsin. 

Tietenkin määhän jouduin kolmea päiväkotia siinä koko ajan johtamaan 

ja hoitamaan sen perustyöni siinä, ja mää halusinkin siinä vain sen 
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olennaisen tiedon, että ei mun tartte kaikkea tietää. Mää en oo tämän alan 

ammattilainen ja mun ei tarvii kaikkea tietää.”  

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Missään vaiheessa ei oo kyllä koettu että oltais pimennossa. -- Vähän oli 

liiankin kanssa informaatiota. Että oikeastaan oli sen takia vaikeutta, ettei 

oma aika riittänyt seuraamaan.” 

(Lukion rehtori) 

 

Yksilöidyn tiedottamisen lisäksi hankkeessa on hyödynnetty käyttäjätiedottamisessa 

kahta verkon välityksellä toimivaa tietojärjestelmää. Rakennusvaiheessa 

hyödynnettyä verkkoympäristöä käyttäjät seurasivat hyvin vähän pääkäyttäjille 

tarjotuista tunnuksista huolimatta. Syynä tähän voidaan pitää järjestelmässä jaetun 

tiedon rakennusteknistä luonnetta, joka luo vain vähäistä lisäarvoa käyttäjän 

ydintoiminnalle ja arvon yhteiskehittelylle tapaamisten ulkopuolella.  

 

Hankkeen ylläpitovaiheen tiedonkulusta suurin osa on perustettu Tampuuri-

verkkoympäristön käytölle, jonka kautta käyttäjien tulisi itsenäisesti raportoida 

kaikki kohteissa ilmenevät viat ja puutteet. Saman Helpdesk-järjestelmän piirissä 

vikailmoitukset ja raportit vikojen korjauksista välittyvät toimittajan ja käyttäjän 

lisäksi myös huollosta vastaavien palveluntuottajien ja tilaajan saataville. 

Käyttäjämielipide Tampuurin ja verkkotiedottamisen toiminnasta on kaksijakoinen. 

Ympäristöllä nähdään olevan hyötyä toiminnalle, mutta huoltopyyntöjen jättäminen 

verkon välityksellä vaatii vielä totuttelua hankkeen toisena käyttövuonna. Tälle 

selittävä tekijänä voidaan pitää, että käyttäjillä ei oman ydintyönsä piirissä ole 

aiempaa kokemusta vastaavan palvelun käytöstä. 

 

”Mutta siis se on pikkusen kankea ohjelma, mun pitää joka kerta kattoa 

vaikka oon käyttäny 30 vuotta tietokonetta että miten tämä menikään. Se 

ei oo luonteva, mutta sieltä nyt kuitenkin pystyy ne palvelupyynnöt 

tekemään. ” 

(Lukion rehtori) 

 

Pääkäyttäjien osallistamisen lisäksi tärkeää arvon yhteiskehittelylle ja 

innovaatioideoiden keräämiselle on muiden kohteita läheisesti käyttävien ihmisten 

osallistaminen projektiin. Tapaushankkeessa muiden käyttäjien ideoiden tuominen 

suunnitteluun on ollut pääsääntöisesti vuoropuhelussa mukana olevien pääkäyttäjien 

vastuulla. Laajuudessaan ideointiin on nähty viisaimmaksi osallistaa vain kohteissa 

pysyvästi työskentelevät henkilöt eli koulujen opettajakunta, päiväkodin henkilöstö 
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sekä ruoka- ja tukipalveluhenkilöstö. Poikkeuksena voidaan nähdä lukion oppilaiden 

osallisuus oppilaskuntatilan suunnitteluun lukion ohjaamana. Tietoa kohteesta ja 

hankkeen etenemisestä muille käyttäjiksi laskettaville sidosryhmille kuten nuorten ja 

päiväkotilasten perheille on järjestetty avointen ovien päivien ja vanhempainiltojen 

muodossa.  

 

Siinä missä pääkäyttäjät ovat keränneet parannusehdotuksia ja ratkaisuideoita omalta 

henkilökunnaltaan käytännössä koko hankkeen etenemisen ajan., tilaajan ja 

toimittajan organisoimat rivikäyttäjäpalaverit ovat keskittyneet enemmän 

suunnittelun ja rakentamisen myöhempiin vaiheisiin ja yksityiskohtiin kohteiden 

sisältämissä erikoistiloissa. Yhteistyötä on näissä vaiheissa tehty paljon toimittajan 

hankkimien suunnittelijoiden kanssa, vaikka tilaajan ja toimittajan edustajat ovat 

olleet paikalla tarjoamassa omaa näkemystään. Tavoitteena yhteiskehittelyyn pääsyn 

tarjoamisessa laajemmalle käyttäjäjoukolle osassa tiloja, on ollut kohottaa tilojen 

käytettävyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä. 

 

”Heti jo siinä vaiheessa ennen kuin kilpailutuksia ruvettiin tekemään me 

ollaan yhdessä sitä tilaohjelmaa pohdittu ja niitä reunaehtoja sille eli 

minkälaisia pitää olla. Ja itseasiassa koko opettajakunta on ollut meillä 

mukana.” 

(Lukion rehtori) 

 

”Jonkin verran me sivuttiin ihan näitä rakentamisasioitakin, mutta 

pääasiassahan se oli tätä toiminnan suunnittelua, että miten tämä toiminta 

käynnistetään.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Siinä toisessa kohteessa [alakoulu] on sitten kotitaloustilat, teknisen 

työn tilat, tekstiilityön tilat, iso liikuntasali ja kaikkee mahollista erityistä. 

Siellä on ollut paljon niitä, joissa on otettu sitten palaveria muidenkin 

kanssa. -- Ihan kaikkea ei pysty toteuttamaan, niin sitten pitää käydä sitä 

keskustelua mikä on tärkeintä.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Tärkeäksi arvoa tuottavan vuoropuhelun ja innovatiivisten ratkaisuideoiden 

syntymiselle muodostuu PPP-organisaation kyky kannustaa käyttäjiä aktiiviseen 

osallistumiseen. Käyttäjien korkea innokkuus on tapaushankkeessa saavutettu varsin 

hyvin ilman suunnitelmallisia kannustinmenetelmiä. Palkinnoksi osallistumisen 

tuomasta vaivasta voidaan katsoa riittäneen käytettävyydeltään ja viihtyvyydeltään 

tarpeet täyttävien kohteiden valmistuminen.   
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”Mä oon sitä tässä miettinytkin, ja kun oon kuullu tosta toisesta 

rakennusprojektista nii kyllä meillä oli ilmeisesti opettajat aika vahvasti 

mukana tässä kun on verrannu tuonne muualle. Opettajat todella sai ja 

halus olla mukana.” 

(Lukion rehtori) 

 

Osallistumisen laatua ja innokkuutta voidaan PPP-hankkeissa parantaa lisäämällä 

käyttäjän tietoisuutta oman roolinsa ja koko PPP-mallin käytön merkityksestä 

hankinnan lopputulemalle. Keskeinen keino tietoisuuden lisäämiseksi on 

käyttäjäkoulutuksen järjestäminen. Ajatus PPP-mallista sekä sen etenemisestä, 

organisoitumisesta ja rahoituksesta oli tapaushankkeen käyttäjille varsin epäselvä 

hankkeen alkuvaiheissa ja suunnitelmallista käyttäjäkoulutusta käytettävästä 

hankintamallista ei järjestetty. Projekti avautui käyttäjille pikkuhiljaa tapaamisten ja 

tiedotuksen seurauksena. Vaikka parempi ymmärrys tulevasta prosessista olisi 

osittain helpottanut käyttäjän osallistumista hankkeeseen, ei järjestelmällisen 

koulutuksen mahdollisesti tuoma lisäarvo tapaushankkeessa ole merkittävä. 

Käyttäjien innokkuus vuoropuheluun oli muutenkin korkea ja resurssit koulutukseen 

osallistumiseksi tiukassa.   

  

”Kun lähettiin selvittämään koko asiaa, niin käyttäjän asenne oli vähän 

sillä tavalla niinko pitäskö sanoa epäileväinen, että saahaan parakkikoulu, 

joka on neliskanttisen mallinen ja joka ei palvele sitä koulun toimintaa 

välttämättä ollenkaan ja joka on mahollisimman halvalla tehty ja vaikka 

mitä. Ja sitten kun se suunnittelu eteni ja oli aivan selvää, että 

palveluntuottaja niinkö kuuntelee sitä käyttäjää ja pyrkii toteuttamaan 

sitä toimintaa vastaavaksi niin asenne muuttui –” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

”Kyllähän se niikö on täsmentyny vasta pikkuhiljaa. Jotenkin aina tajus 

vain sen, että vuokralla ollaan sitten. Mutta sitten meille oli pikkusen 

epäselvää että miten talon siivous ja kenelle se kuuluu, ja se oli sitten 

vähän aukikin siinä ja että oisko se tullu sieltä [toimittajalta] sekin 

palvelu.”  

(Lukion rehtori) 

 

”Johanna sitä jonkin verran avas, mutta mun täytyy sanoa, että en mää 

vieläkään sitä ihan tajua. Tärkeintä mulla on, että ne tilat on toimivat ja 

meillä on siellä hyvä olla ja toimia. Emmää tiedä onko sillä hirveen 

suurta merkitystä, ja jos jotain koulutusta ois järjestettykin, niin oisinko 

mää ees tullu, koska mää olin aivan hirvittävän tupella siinä vaiheessa 

kaiken työn kanssa. Pakko olis priorisoida, mitä pystyy tekee ja mitä ei.” 

(Päiväkodin johtaja) 
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Käyttäjätyytyväisyyden saavuttaminen käytettävyyttä palvelevilla innovatiivisilla 

ratkaisuilla ja yksityiskohdilla vaatii myös niiden onnistunutta käyttöönottoa. Sekä 

PPP-mallilla tehdyille että perinteisille rakennushankinnoille nykyään tärkeä 

käyttöönottovaiheen koulutus on selkeimpiä epäonnistumisen paikkoja 

tapaushankkeen etenemisessä. Erityisesti käyttäjien asenne toimittajalähtöisiä 

energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja kohtaan on edelleen käytön toisena vuonna 

selkiintymätön ja negatiivinen juuri heikon käyttöönottokoulutuksen seurauksena. 

Käyttäjäkoulutus käyttöönotossa on mainittu jo toimittajan tarjousvaiheen 

laadunvarmistussuunnitelmassa, mutta sen tarkempi ja laajempi suunnittelu olisi 

mahdollisesti ollut tarpeellista. 

 

”Sulla pitäs olla niinku siellä pitkin seiniä ohjekirja koko ajan, että miten 

se toimii. Semmonen on tavallaan ollu puute ja tässä on ensimmäinen 

vuosi varmasti ihan oikeasti harjoteltu, että miten se talo ees toimii. –

Näitä [selityksiä] on yritetty tavallaan tässä ensimmäinen vuosi löytää ja 

jollakin tavalla niitä ois varmasti saatu vähemmäksi, jos ois ollu 

perusteellisempi se käyttäjäkoulutus.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

”Mulla oli monessakin tilanteessa semmoinen tunne, että emmää tiiä. 

Sanotaanko esimerkiksi tuo hälytysjärjestelmä. Se oli jossakin siinä 

vaiheessa kun ei oltu vielä muutettu ollenkaan, nii minä olin kyllä 

paikalla kun oli jonkunnäkönen koulutus siihen. Mutta en yhtään tajunnu 

että mun pitäs tältä seisomalta tämä nyt oppia. Kuvittelin, että sitä tulee 

sitten tavallaan lisää oppia.” 

(Lukion rehtori) 

 

Arvon yhteiskehittelyn asiakasalue on toimittajalta suljettu alue, jonka sisällä asiakas 

luo käyttöarvoa itsenäisesti muista toimijoista (Grönroos & Voima 2013). Käyttäjien 

oma innokkuus ehdottaa ja ideoida uusia ratkaisuja oli tapaushankkeessa vahva. 

Paras esimerkki itsenäisestä asiakasalueen arvonkehittelystä ovat ennen suunnittelua 

toteutetut lukion opettajakunnan kouluvierailut. Käyttäjälähtöinen idea oli lähettää 

opettajia vierailemaan pareittain ympäri Suomen lukioita etsien toteutuskelpoisia 

rakennus- ja toiminnallisuusratkaisuja rakennettavassa kohteessa sovellettaviksi. 

Vierailuilta saadut ideat ovat olleet suuressa roolissa suunnittelun edetessä ja suuri 

osa uutuusarvoltaan vaihtelevia ratkaisuja on näkyvissä myös lopullisessa hankinnan 

tuloksessa.  
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”Ne toi sieltä mukanaan sitten valokuvia ja muistiinpanoja. Se oli hirveen 

tärkee kierros kun sieltä sai sitten ideoita, että tämmöset haluttais sinne. -

- Kaikissa luokissa meillä on nuo taulut semmoset, että siellä takana on 

hyllytilaa, nii se oli kans jostain koulusta sielä matkanvarrella siepattu 

idea. Montakin semmosta on sieltä siepattu. Ja koko tämä 

keskustoriajatus tuli meille just näistä kouluvierailuista.” 

(Lukion rehtori) 

 

6.5.3 Riskinhallinta ja refleksiivisyys 

 

Riskinhallinta ja refleksiivisyys käyttäjävuorovaikutuksessa voidaan tiivistää 

jatkuvuutta ja reaktiivisuutta korostaviksi toiminnoiksi, joilla edistetään käyttäjän 

tyytyväisyyttä ja minimoidaan riskejä hankkeen kulloinkin meneillään olevassa 

hankinnan vaiheessa ja tulevaisuuden muutoksissa. Käyttäjäyhteistyöhön liittyviä 

hankkeen esisuunnittelussa tunnistettuja riskejä olivat mahdolliset vaikeudet yhteen 

sovittaa toimittajan suunnitteluvapaus ja käyttäjien toiveet, vuorovaikutukseen 

tarvittavan osaamisen puuttuminen sekä tilanteet, joissa käyttäjä ei ole kykenevä 

määrittelemään riittävän tarkasti mitä haluaa ja mistä on järkevä maksaa. Lisäksi 

mahdollisena uhkana hankkeen onnistumiselle nähtiin muun muassa virkamiesten, 

luottamushenkilöiden ja ympäröivän yhteisön muodostaman muutosvastarinnan 

syntyminen.  

 

PPP-mallin toimittaja varautui kantamiinsa riskeihin taloudellisesti kahdella tavalla: 

joko hinnoittelemalla kannetun riskin suoraan tilaajan ja toimittajan väliseen 

sopimukseen tai siirtämällä sen eteenpäin toimittajan ja alihankkijoidensa välisiin 

sopimuksiin. Osa riskeistä on siirretty eteenpäin myös vakuuttamalla. 

Riskinkannossa tilaajan ja käyttäjän kantamat riskit voidaan nähdä kannettaviksi 

samasta rahapussista, vaikkakin eri osastojen budjeteista. Käyttäjää koskettavat riskit 

liittyvät erityisesti muuttuviin toiminnallisuusvaatimuksiin tulevaisuudessa. 

Kaikkeen ei voida varautua ja varsinkin koulumaailma voi kokea suuriakin 

muutoksia hankkeen 25 vuoden elinkaaren aikana.  

 

Tulevaisuuden toiminnallisuuden takaaminen on osittain tunnistettavissa käyttäjän 

vastuulle. Tapaushankkeen käyttäjät tunnistavatkin hyvin tulevia muutosvaatimuksia 

ja kustannuksia, jotka seuraavat esimerkiksi luokkahuoneista poistuvassa 
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opetuksessa, sähköisissä yo-kirjoituksissa ja päivähoitotoiminnan keventymisessä.  

Kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite on ollut, että suunnittelu palvelee 

muutosjoustavuutta mahdollisimman hyvin. Ratkaisujen aiheuttamien riskien 

arviointi käyttäjän kanssa on tapahtunut ennen kaikkea suunnitteluvaiheen 

vuoropuhelussa. 

 

”Se on just nämä älylaitteet niinku kannettavat ja kännykätkin alkanu 

näkymään hämmästyttävän suurena muutoksena. Sä et enää mietikään 

kuin paljon kouluun pitäs hommata tabletteja tai näin, kun oppilailla 

alkaa olla kaikilla oma ja ne on tottunu lukemaan sieltä sen asiansa. Mää 

en ees osaa sanoa kuinka paljon se tulee muuttaa tätä koulumaailmaa.” 

(Lukion rehtori) 

 

”No kyllä varmaan tää avoimen varhaiskasvatustoiminnan lisääntyminen 

on, joka tulee meillekin varmasti vaikuttamaan jossakin vaiheessa. Eli 

kyllä päivähoitoonkin yritetään miettiä koko ajan vähän tämmösiä 

kevyempiä ratkaisuja kuin tää kokopäivähoito. Yritetään niiden 

perheiden tarpeisiin vastata vähän joustavammin ja kevyemmillä 

systeemeillä kuin että kaikki olis kokopäivähoidossa. Se on kuitenkin 

kaupungille aika hirveän kallista toimintaa.”  

(Päiväkodin johtaja) 

 

Jos käyttäjät eivät koe sovittua olosuhdetasoa riittävänä, vaikuttaa se laskevasti 

toimijan vastaanottamiin palvelumaksuihin ylläpitovaiheessa. Käyttäjän kokema 

tyytyväisyys on sidottu kriittiseksi vaikuttajaksi toimittajan taloudelliselle tulokselle 

hankkeesta. Puutteita ja vikoja rakennuksen teknisissä ratkaisuissa tarkkaillaan 

ylläpitovaiheessa sähköisessä huoltoympäristössä ja vajavaisuuksia 

palveluntarjonnassa taas mitataan vuosittaisilla palvelukyselyillä käyttäjille. 

Ilmoitettuihin ongelmiin pyritään reagoimaan tehokkailla huoltotoiminnoilla ja 

ongelmat käsitellään vielä vuoropuhelussa tapaamisissa hankkeen yhteistyö- ja 

ohjausryhmissä.  

 

Toimittajaorganisaation kyvykkyyttä tyytyväisyyden valvonnassa ja mittaamisessa 

voidaan pitää tehokkaana. Riskit laskevan tyytyväisyyden taustalla on tunnistettu ja 

tieto käyttäjän kokemista ongelmista liikkuu ketjussa toimivasti. Tähän asti 

ilmenneiden ongelmien voidaankin katsoa liittyneen palautteeseen reagoimisessa. 

Ensimmäisen käyttövuoden palvelukyselyillä mitattu tyytyväisyys on kohtuullisella 

tasolla, mutta sitä ovat laskeneet käyttäjien huonot kokemukset muun muassa 

kohteen käyttöönoton koulutuksessa ja kohdattujen viemäriongelmien huollossa. 
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Toimittajan vastuulla olevia vajavaisuuksia rakennuksen käyttöohjeistuksessa ei ole 

täytetty tarpeellisuudesta huolimatta ja huoltopalveluista vastaava palveluntuottaja 

kohdisti rakenteelliset viat viemäröinnissä aluksi toistuvasti käyttäjän omaksi viaksi. 

Vaikka ensisijaisena reagoijana ei viemäröintiongelmissa ole toimittajan oma 

organisaatio, vastuu käyttäjän palautteeseen vastaamisesta ja käytettävyyden 

takaamisesta on PPP-mallissa yhä toimittajalla. 

 

”Ja sitten se viesti meille päin, kun mä niistä laitoin Tampuuriin ja otin 

puheeksi ja olin yhteydessä, oli se että kun meillä laitetaan käsipaperia 

pyttyihin. Että ne sen takia tulvii kun me tukitaan ne käsipaperilla. Ja tää 

tuli niinkö useamman kerran, että kun se on teidän oma vika että ne tulvii 

yli. Kunnes sitten se löyty se, että siellähän on ihan oikeesti tämmönen 

vika, jossa on tehty virhe rakentamisvaiheessa. -- Eli ei me rutkuteta 

mistään turhista asioista vaan ne on oikeita ongelmia, jotka hankaloittaa 

meidän käytännön työtä. Kiinteistönhoidon tehtävä on hoitaa ne asiat 

kuntoon niin, että me voidaan huolehtia siitä meidän perustehtävästä.” 

(Päiväkodin johtajat) 

 

Refleksiivisyyttä vuorovaikutusprosessissa edustaa yksittäisien ongelmien 

korjaamisen lisäksi hankintaosaamisen jatkuva kehittäminen. Useiden hankkeiden 

käyttäjäyhteistyötä operoivan toimittajan tulisi pystyä hankkeiden onnistumisia ja 

epäonnistumisia tunnistamalla kehittää vuorovaikutuskykyjä ja -menetelmiä 

paremmiksi projekti projektilta. Tapaushankkeesta toimittajalle kertynyttä uutta 

osaamista ei tämän Pro Gradu-tutkimuksen rajauksista ja haastatteluaineiston 

laajuudesta johtuen pystytä valitettavasti juurikaan kartoittamaan. Hankkeen sisällä 

kehitystä voidaan kuitenkin katsoa tapahtuneen paremmin onnistuneessa 

käyttäjäkoulutuksessa myöhemmin valmistuneessa alakoulukohteessa.   

 

”Toisessa kohteessa oltiin kaukaa viisaita, ja ensimmäinen isompi 

ohjausryhmän palaveri oli jo ennen kuin koko rakennusta otettiin ees 

käyttöön, et saatiin sovittua säännöt ennen kuin kukaan oli muuttanut 

sisään.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Tilaajan hankinta- neuvottelu- ja sopimusosaaminen on kehittynyt sen ensimmäisessä 

PPP-mallilla toteutetussa rakennushankkeessa huomattavasti. Hankkeen tavoitteissa 

mainittu käyttäjäläheinen Haukipudas-malli on yhä kesken, mutta jo nyt saatuja 

kokemuksia on hyödynnetty ja vertailtu kaupungin toiseen hieman erityyppistä 

käyttäjäyhteistyötä toteuttavaan elinkaarihankkeeseen Kastellissa. Lisäksi 
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osaamisesta on nähty saatavan hyötyä myös käyttäjävuorovaikutukseen ja 

innovatiivisuuteen perinteisen hankintamallin mukaisissa kohteissa. Riskinä myös 

tapaushankkeessa voidaan pitää tilaajaorganisaation pienen koon luomaa vaaraa, että 

uusi osaaminen menetettäisiin heti mukana olleen hankintasuunnittelijan poistuessa 

hankintayksiköstä. Riskiä on pyritty torjumaan käytetyn mallin tarkalla kuvauksella, 

jolla uusien PPP-avausten teko olisi helpompaa jatkossa sekä Oulussa että muissa 

vastaavissa kaupungeissa tai kunnissa. 

 

”Tavallaan se [Kastelli] on rakennettu niin, että jos mitään ei kuulu ne on 

hyväksytty. Kun sitten taas meillä on ollut toisinpäin, että jos mitään ei 

kuulu nii pitää ruveta kyselemään, että meinasitko tähän kommentoida 

jotakin vai oliko tämä OK. Ehkä se on parempi niin päin, tosin meillä ei 

ole Kastellista vielä kokemusta, että miten se näkyy siinä vaiheessa kun 

se on se koulu siellä päällä. Mutta varmaankin jossakin on siellä niikö 

kehittämisen paikka. Että kun meillä on ollut vähän liiankin 

vapaamuotoinen se tapa ja siellä Kastellissa on ollut hirveen sidottu se 

tapa osallistaa. Se on jossakin siellä puolessa välissä se oikea tapa. Mutta 

sen käyttäjän pitää olla ehottomasti mukana ja vähintäänkin siinä 

laajuudessa kun se on näissä molemmista hankkeissa ollutkin mukana.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

6.5.4 Läpinäkyvyys 

 

Arvon yhteiskehittelyn läpinäkyvyydellä edistetään toimijoiden välisten suhteiden 

avoimuutta ja luottamuksellisuutta sekä mahdollistetaan myös ympäröivän yhteisön 

tehokkaampi osallisuus hankkeessa. Tapaushankkeessa laadittiin varhaisessa 

vaiheessa tiedotussuunnitelma, jossa määriteltiin tiedottamisen kohderyhmät ja 

vastuuhenkilöt. Avoin tiedottaminen on keskittynyt hankkeen aikana ensisijaisesti 

tiedotteisiin kunnan internet-sivuilla. Lisäksi suurelle yleisölle tiedottamista on 

hoidettu aktivoimalla paikallista mediaa kirjoittamaan hankkeen etenemisestä 

tasaisin väliajoin. 

 

Yleinen mielipide tehtyjä hankintoja ja käytetyn PPP-mallin rahoitusratkaisuja 

kohtaan on kuntalaisten keskuudessa kohtuullisen hyvä. Muutosvastarintaa hanketta 

vastaan ilmeni lähinnä päätäntävaiheen virkamiestasolta. Hankinnan menettelyistä 

tehty valitus viivästytti rakentamisen aloittamista puolella vuodella. Vaikka riskit 

hankkeen vastustukseen tiedostettiin jo hankesuunnitteluvaiheessa, varsinaista 



118 

 

tarkoituksellista työtä yleisön mielipiteisiin vaikuttamiseen ei ole tehty tai tarvittu. 

Mielipidevastarinnan laskemisen tärkeimpänä periaatteena voidaankin pitää 

hankinnan läpinäkyvyyden takaamista koko sen etenemisen ajan. 

 

”Kyllä mää tiiän, että osa vastustaa, mutta kyllä mää myös tiiän, että 

paljon ihmiset on sitä mieltäkin, että lapsiin ja nuoriin on ihan järkevä 

panostaa tämmösillä sijoituksilla.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Yleisesti ottaen kuitenkin tuntuu et se ajatus on, että suovat tämän 

uuden koulun meille tai lapsilleen paremminkin. Ei oo semmosta 

katkeruutta ilmassa.” 

(Lukion rehtori) 

 

”Kaikki on kerrottu mitä on voitu kertoa. Sillä lailla kun sitä vastarintaa 

on ollu semmosessakin hengessä, että on heitelty ilmaan kaikennäköisiä 

epäilyksiä mitä minä henkilökohtaisesti olen hyötynyt siitä, että joku asia 

on jollakin lailla sovittu. Tavallaan panettelua, jolla ei oo totuuspohjaa. Ja 

juupas-eipäs-väittelyä kun on tullut lehtien palstoilla niin se on vaan 

sivuutettu ja ei me oo yritettykään lähteä siihen vaikuttaa. 

Mahollisimman laaja ja avoin tiedottaminen.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Vuoropuhelun syntymiselle ja laadulle tärkeää on loppukäyttäjään muodostettujen 

suhteiden läpinäkyvyys. Läpinäkyvyyttä edistäviä tekijöitä ovat henkilökohtaisuus, 

avoimuus ja luottamus suhteessa yksittäisten henkilöiden välillä. 

Tilaajaorganisaatiosta mukana olleen hankintasuunnittelijan läheisiä välejä 

pääkäyttäjiin voidaan selittää pitkälti suhteen pysyvyydellä. Koko prosessin ajan 

mukana ollut suunnittelija on onnistunut toiminnallaan luomaan aidon ja 

luottamuksellisen suhteen käyttäjiin. Toimittajaorganisaatiosta lähes vastaavia 

henkilökohtaisia luottamussuhteita ovat muodostaneet ainakin kaksi 

suunnitteluvaiheesta asti mukana ollutta henkilöä. Ympäröivästä verkostosta 

avoimimman luottamussuhteen käyttäjiin loi suunnittelussa mukana ollut 

sisustussuunnittelija. Yksittäisillä henkilösuhteilla voidaan tulkita suuri merkitys 

koetulle käyttäjätyytyväisyydelle. 

 

”Se Marjon, Kullervon ja Sonjan ja minun se yhteys on ollut semmosta 

pitäskö sanoa ylenpalttisenkin tiivistä. Pienimmästäkin asiasta on 

uskaltanu soittaa ja kysyä, että mikä se on. Marjo kirjotti joskus mulle 

sähköpostin ”Niinkö olen sanonut, sinun pitää tietää kaikki ja nyt 

vastaisitko näihin”. Minä yritin vastata vaikka en osannutkaan. Sillä lailla 

on koko ajan käyty sitä keskustelua, mutta tässäkään ei oo mitään 
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varsinaista suunnitelmaa vaan on pyritty henkilökohtaisella tasolla siihen 

vaikuttamiseen. Käytännössä sillä lailla, että ihmisenä ihmiselle ja 

tuttuna tutulle jutellaan. Ei tilaajana käyttäjälle.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Myös yksittäisten suhteiden luonne ja henkilövalinnat joutuivat eniten koetukselle 

kohteen käyttöönottoa seuranneessa hankkeen vaiheessa. Rakennusvaiheessa 

selkeästi osoitettavissa olleet käyttäjän yhteyshenkilöt vaihtuivat osittain uusiin 

tuntemattomampiin ihmisiin ylläpito-organisaatiossa ja syntyi sekaannus henkilöistä, 

ketä tavoitella ilmaantuneissa käyttöönoton ongelmissa ja muissa epäselvissä 

tilanteissa. Toisaalta epäselvyydet voidaan nähdä molemminpuolisina toimittajankin 

ollessa osittain epätietoinen muun muassa lukio-päiväkodin kolmen eri 

käyttäjäorganisaation laskutuksen suuntaamisesta. Epäselvyyttä lisäsivät myös 

tilaajaorganisaation kokemat muutokset meneillään olleen kuntaliitoksen myötä.   

 

”-- Se käyttöönottovaihe oli semmonen mielenkiintonen vaihe siinä 

mielessä, että siinä vaiheessa tuli se, että keneen nyt sitten ollaan 

yhteydessä ja mihin mää nyt tästä asiasta soitan. Vähän varmaan 

semmonen vaihe, että se oli pikkusen epäselvä kaikille.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Mutta meillähän on itellä ollu tässä monennäköstä ongelmaa tietenkin 

sen takia, että liityttiin samalla Ouluun. Tämä vaikuttaa, että meillä on 

tullu yhtäkkiä valtava määrä uusia yhteistyötahoja. Meillä oli ensin 

paljon hakusessa, että keneen me otetaan yhteyttä missäkin asiassa. 

NCC:hän hoitaa tämän talon, elikkä tavallaan talonmiespuolen. Sitten 

meillä on täällä Serviisi. Vahtimestarit taas ovat tilapalvelujen 

hallinnassa. Meillä on niinkö niin monta yhtäkkiä tekijää tässä talossa.” 

(Lukion rehtori) 

 

6.6 Käyttäjän arvokokemus 

 

Vuorovaikutus käyttäjän kanssa on ollut merkittävä lähde innovatiivisten ratkaisujen 

syntymiselle hankkeessa. Vuorovaikutuspisteissä tapahtunut arvon yhteiskehittely on 

luonut jaettua arvoa, jota ei olisi pystytty tavoittamaan tilaajan normaalisti 

käyttämillä perinteisillä hankintamenetelmillä. Käyttäjän arvokokemuksen 

onnistumiselle keskeistä on ollut etenkin tiivis vuoropuhelu suunnittelu- ja 

rakennusvaiheissa, luottamukselliset suhteet tilaajaan ja toimittajaan sekä käyttäjän 

oma asiakasalueen arvonluonti ideoiden synnyttämisessä. Vähäisestä 

ennakkosuunnittelusta huolimatta sekä tilaaja että käyttäjä ovat olleet pääsääntöisesti 
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erittäin tyytyväisiä käytyyn keskusteluun ja saavutettuihin käytettävyyttä edistäviin 

innovaatioratkaisuihin kohteissa. 

 

”Siinä jotenkin meni kaikki vaan tosi hyvin kohdalleen. Sattu hyvä 

työmaaorganisaatio, sattu hyvät suunnittelijat, jotka on ollu kaikissa 

näissä kohteissa samat. Mutta juuri työmaaorganisaatio sattu olemaan 

silleen osaava, että kun koulun henkilökunta kävi vielä 

rakennusvaiheessa vierailuilla keskeneräisissä tiloissa nii vielä silloinki 

tehtii jotakin aina muutoksia. -- Mun tuntemus on se, että perinteiseen 

malliin verrattuna, jonkin verran tyytyväisempiä ovat käyttäjät.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

”Oikeestaan en oo hirveesti miettiny tavallaan, että miten se ois menny 

jos tää ei ois sitten ollutkaan tällä elinkaarimallilla. Jossakin vaiheessa 

mulla tuli kuitenkin semmoinen epäily, että tää on organisoidumpaa kuin 

kunnan itse hallinnoima toiminta. Esimerkiksi kun kaikki aikataulut piti 

aina, nii se oli hyvin jämptiä.” 

(Lukion rehtori) 

 

”Me ollaan kaikkiaan näihin tiloihin ja lopputulokseen ihan älyttömän 

tyytyväisiä. -- Mun mielestä kaikki suju hienosti ja mä oon saanu oman 

ääneni, mää oon saanu henkilökunnan äänen ja yleensä tämän 

varhaiskasvatuksen äänen hyvin kuuluviin koko projektin ajan. Mää oon 

myös tyytyväinen tästä uudenlaisesta lukioratkaisusta, joka toimii hyvin 

ja siitä yhteistyöstä mitä on syntynyt.”  

(Päiväkodin johtaja) 

 

 

Tutkimuksen viitekehyksessä vuoropuhelulle olennaiseksi mainittu käyttäjän kokema 

osallisuuden tunne vaikuttaa arvokokemukseen syntyyn koko 

vuorovaikutusprosessin kattavasti. Käyttäjän kokema tunne aidosta vaikuttamisen 

mahdollisuudesta hankintaan innostaa aktiiviseen toimintaan, lisää tyytyväisyyttä 

projektista sekä myös tavallaan vähentää riskejä tyytymättömyyteen yhdessä 

suunniteltujen ratkaisujen epäonnistuessa. Jopa osin näennäisenkin osallisuuden 

tunteen ylläpitäminen projektissa voi nähdä olevan merkityksellinen käyttäjän 

kokemalle henkilökohtaiselle arvolle.  

 

”Tää on ollu mun työurani tärkein juttu ja mun mielestä hieno asia, että 

mää oon saanu ihan alusta asti olla mukana. Mää oon saanu vaikuttaa 

joka ikiseen vaiheeseen ja tää on ollu mulle henkilökohtaisesti hirveän 

tärkeä projekti.” 

(Päiväkodin johtaja) 
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”Kyllä on päästy vaikuttamaan. Tuossa just yks opettaja sano tänään 

mulle, että tuota kysyttiinköhän meiltä liikaakin niitä mielipiteitä. Oisko 

se parempi, että joku muu suunnittelis kuin opettajat.” 

(Lukion rehtori) 

 

Hankkeen suurimmat käyttäjäyhteistyön ongelmat liittyivät epäonnistumisiin 

vuorovaikutuksessa kohteen ylläpitovaiheen alkaessa. Käyttöönoton koulutus oli 

vajaata ja käyttäjä on kokenut sekaannusta ylläpidosta vastaavan organisaation 

rakenteesta. Lisäksi arvokokemusta on huonontanut jonkin verran osallistumisen 

tuottama työtaakka käyttäjien oman työn ohessa. Vain muutamiin pääkäyttäjiin 

keskittyminen on lisännyt näiden ihmisten kokonaistyömäärää joissain hankkeen 

vaiheissa kohtuuttomasti. Kokemusta ovat huonontaneet myös käyttäjän tilaajalta 

kaipaaman tuen puutteet suunnitteluvaiheessa. Toisaalta epäonnistumisten 

vuorovaikutuksessa voidaan nähdä vaikuttaneen käyttäjän arvokokemuksen laatuun 

lopulta melko vähän ja tähänastisesti hankkeesta on jäänyt käyttäjille vahva sekä 

hankekokonaisuuden että henkilökohtaisen onnistumisen tunne.  

 

”Olihan se aika raskas se pari vuotta siinä varmasti mulle, mutta myös 

meidän opettajille täytyy sanoa. -- Mä joskus aina ihmettelin kun me 

tehtiin nii hulluna töitä, että miten voi olla mahdollista, että tämmösen 

koulun rakentaminen annetaan tavallaan amatöörien käsiin. Tämmönen 

suunnittelu. Että eikö pitäs olla opetushallitukselta tai joltakin jotain apua 

Eli kun täysin amatöörit siellä sanoo, että tuohon tulee tommosta ja 

tommosta.” 

(Lukion rehtori) 

 

”Kyllä sillä tavalla koin sen nimenomaan sillä tavalla taakaksi, että mää 

on ollu niin hirveen yksin tässä. Koin sen aika paineisena jossain 

vaiheessa kun oli semmonen olo, että kun ei oo sitä toista, joka tavallaan 

ikään kuin kattos niitä mun ehotuksia siinä vierellä.” 

(Päiväkodin johtaja) 

 

”Mutta mulla on semmonen näkemys, että vaikka heillä ois se paine ja 

työtaakka kasvanut siltä osin, niin he on ollu tyytyväisiä, että he on saanu 

osallistua ja päässyt vaikuttaan asioihin. Että oikeesti jotkus asiat ovat 

vihdoinkin muovautuneet niin kuin käyttäjä on halunnut.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

Käyttäjän arvokokemukselle merkittävimmät innovaatioratkaisut ovat yhdessä 

suunniteltuja ja käytettävyyttä edistäviä. Suurimmalta osin tällaiset ratkaisut 

hankkeessa ovat olleet monipuoliseen tilankäyttöön ja yksityiskohtiin liittyviä 

teknisiä ratkaisuja. Vastavuoroisesti, käyttäjien tyytyväisyys toimittajalähtöisiin 
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energiatehokkuusratkaisuihin on ollut käytettävyysratkaisuja heikompaa. 

Innovaatioiden syntymiselle kohteissa tärkeintä on ollut arvon yhteiskehittelyllä 

luotu ympäristö ja yhteenliittymä luoda keskustelua ja vaihtaa eri ammateista 

tulevien ihmisten ehdotuksia ja näkökulmia avoimesti.  

 

”Kyllä mää nään, että ois hyvä jos koko ketju ois koko ajan mukana aina 

siinä rakentamisessa ja ylläpidossakin. Että siellä ois joku joka istuu 

rahamassin päällä tilaajan ominaisuudessa, se joka lopulta rakentaa ja 

ylläpitää sen ja ois käyttäjät. Jos kaikki ne saahaan sinne samaan koolle 

keskustelemaan ja sitten suunnittelijat niille työrukkaseksi niin tulee aina 

parempi näkökulma. Kaikki kuitenkin kattoo pääsääntöisesti siitä omasta 

sektorista, mutta voi sitten ehkä kattoa sitä toisen tekemistä eri 

näkökulmasta. Kyllä mää nään, että siitä tulee lisäarvoa tälle.” 

(Hankintasuunnittelija) 

 

6.7 Yhteenveto arvon yhteiskehittelystä tapaushankkeessa 

 

Tapaushankkeessa toteutuneen käyttäjäosallistamisen voidaan nähdä seuraavan 

kokonaisuudessaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä (Kuvio 1, sivu 71) 

yllättävän tarkasti. Kirjallisuuskatsauksen avulla asetetut olettamukset täyttyivät 

empiirisessä tutkimusosassa erityisen hyvin käyttäjän, tilaajan ja toimittajan välisten 

suhteiden rakenteissa ja syntyvien innovaatioratkaisujen jaottelemisessa niiden 

tuottamien hyötyvaikutusten mukaan. Suurehko poikkeavuus tapaushankkeessa oli 

vuorovaikutuksen tapahtuminen oletettua enemmän hanketta varten muodostetuissa 

moniammattillisissa ryhmissä kahden toimijan välisen  kahdenkeskisen keskustelun 

sijasta. 

 

Hankkeessa tapahtunut vuorovaikutus sisälsi jonkintasoista toimintaa kaikissa arvon 

yhteiskehittelyn DART-periaatteiden alle jaetuissa toiminnoissa. Yllättävää 

tapaushankkeessa oli vuorovaikutuspisteiden monipuolisuuden vähäinen merkitys 

käyttäjän arvokokemukselle ja innovaatioiden syntymiselle. Käyttäjän 

innovaatioratkaisuista kokema hyöty oli merkittävintä käytettävyyttä edistävien 

teknisten ratkaisujen ja yksityiskohtien osalla. Nämä olivat myös innovaatioita, joissa 

käyttäjäosallistaminen oli suurimmassa roolissa ratkaisujen ideoimisessa. Käyttäjä 

oli tapaushankkeessa vähiten osallisena kokonaistaloudellista arvoa tuottavien 

ratkaisujen syntyyn ja myös niillä saavutettu lisäarvo käyttäjän arvokokemukselle oli 

vähäisin. 
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Kuviossa 2 on esitetty hankkeen käyttäjäosallistamisessa erityisesti korostuneet 

arvon yhteiskehittelyn toiminnot ja innovaatioiden hyötyvaikutusten tärkeysjärjestys 

käyttäjän arvokokemukselle. Huomattavaa kuviossa on myös arvokokemukselle 

tärkeän käyttäjän osallisuuden tunteen muodostuminen vuoropuhelun sijasta 

vuorovaikutuksen tuloksena kaikkien neljän yhteiskehittelyn periaatteen alla.  Lisäksi 

kuviossa on huomioitu empiriaosassa havaittu arvon yhteiskehittelyn positiivinen 

vaikutus tilaajan ja toimittajan innovaatiokyvykkyyden eri osiin tulevissa julkisissa 

hankinnoissa. 
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Kuvio 2. Arvon yhteiskehittely ja innovaatiot Oulun kaupungin tapaushankkeessa 

Haukiputaalla. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä tilaajan ja toimittajan 

vuorovaikutussuhteista käyttäjään Public private partnership-mallissa ja tutkia miten 

arvon yhteiskehittelyllä käyttäjän kanssa voidaan edistää innovatiivisten ratkaisujen 

syntymistä PPP-hankkeissa.  Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa saavutetut 

keskeiset tulokset ja teoreettinen kontribuutio. Lisäksi luvussa arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja rajoituksia sekä pohditaan tutkimuksesta heränneitä 

liikkeenjohdollisia päätelmiä ja mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 

 

7.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli ”Miten loppukäyttäjän osallistaminen 

julkiseen hankintaan edesauttaa innovaatioiden syntymistä Public-Private 

Partnership-hankkeissa?” Vastausta päätutkimuskysymykseen haettiin kahden 

alatutkimuskysymyksen avulla: ”Millaisia ovat hankkeelle arvoa tuottavat 

innovatiiviset ratkaisut?” ja ”Millaista yhteinen arvonkehittely tilaajan, toimittajan 

ja käyttäjän välillä on PPP-kumppanuuden edetessä?”. 

 

Julkiset hankinnat ovat julkisen sektorin suorittamia tavara-, palvelu- ja 

rakennusurakkahankintoja, joita organisaatioiden hankintayksiköt tekevät oman 

organisaationsa ulkopuolelta hankintalain asettamia säännöksiä noudattaen 

(Kuusniemi-Laine ja Takala 2007: 23). Julkisen sektorin hankkimaa taloudellista ja 

sosiaalista infrastruktuuria voidaan pitää välttämättömänä kansantalouden ja 

yhteiskunnan rakenteiden ylläpitämiselle (Lähdesmäki & Kilkki 2008, Yescombe 

2007:1-2). Perinteisin mallein tehdyt julkiset hankinnat ovat viime vuosikymmeninä 

kokeneet yhä suurempaa muutospainetta muun muassa kasvaneen palveluiden 

kysynnän ja tiukentuneen taloustilanteen seurauksena (Pekkarinen ym. 2011). Eniten 

huomiota saaneet uudet ratkaisut liittyvät 1990-luvun vaihteen jälkeen suosioon 

nousseeseen New Public Management-ajatteluun, jonka tavoitteena on ollut 

modernisoida ja tehostaa julkisen sektorin toimintaa markkinaehtoisemmalla 

toiminnalla (Hood 1991).  Public Private Partnership-malli on yksi New Public 

Management-suuntauksen synnyttämistä moderneista tavoista osallistaa yksityinen 
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sektori läheisemmin jatkuvasti lisääntyvään julkisen infrastruktuurin 

hankintapaineeseen.  

 

PPP-mallissa yksityisen sektorin toimittaja kantaa hankinnan kohteesta normaalia 

laajemman ja pidemmän vastuun koko kohteelle määritellyn elinkaaren ajan. Vaikka 

mallille voidaan yleisesti nähdä suuri määrä hyötyjä paremmasta laadusta 

tehokkaampaan riskinjakoon ja hankinnan läpinäkyvyyteen, todellisuudessa sen 

tärkeimpänä ja usein ainoana valintaperusteena ovat julkisen sektorin kiristynyt 

taloustilanne ja halu välttää lisävelan ottaminen (Yescombe 2007: 17, Krtalić & 

Kelebuda 2010). PPP-mallin etujen tarkasteleminen vain rahoitus- ja 

sopimusperspektiivistä rajoittaa mallin käyttäjäperspektiivin hyötyjen tunnistamista. 

Jos valinnan motiivina käytettäisiin enemmän käyttäjänäkökulmaa, muodostuisivat 

rahoituksen ohella tärkeämmiksi myös yhteistyöstä, sitoutumisesta ja 

kumppanuuksista saadut hyödyt (Lähdesmäki & Kilkki 2008). Käyttäjän vaatimusten 

ja toiveiden varhainen selvittäminen ohjaa hankkeen lopputulosta alusta lähtien kohti 

oikeita tavoitteita, hankkeen tehokkaampaa toimeenpanoa ja innovatiivisten 

ratkaisujen syntymistä (Laine & Junnonen 2006, Satish & Shah 2009, Majamaa ym. 

2008a).  

 

Tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: ”Millaisia ovat hankkeelle 

arvoa tuottavat innovatiiviset ratkaisut?” 

 

Innovaatiolle olennaisinta PPP-mallin käyttäjäosallistamisessa on uutuudesta tai 

uudistuksesta saatu lisäarvo ja hyötyvaikutus (Yliherva 2006). Ensimmäiseen 

alatutkimuskysymykseen vastaten PPP-mallissa syntyvät innovatiiviset ratkaisut 

tuottavat hyötyä joko hankinnan teknisille ratkaisuille ja laadulle, palvelujen 

muotoilulle, tulevaisuuden joustavuudelle tai kokonaistaloudellisuudelle. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa käyttäjille henkilökohtaisesti arvokkaimmiksi 

osoittautuivat innovaatiot, joiden hyöty perustuu teknisten ratkaisujen ja laadun 

parantamaan käytettävyyteen kohteissa. Toisaalta sama innovaatioratkaisu tuottaa 

usein hyötyä useammissa tai kaikissa neljässä tutkimuksen määrittelemässä 

hyötykategoriasta ja kaikkia ratkaisujen tuottamia etuja voidaan lopulta arvioida 

vasta hankinnan elinkaaren päättyessä. 
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PPP-organisaation kyky synnyttää innovaatioita edellyttää siltä 

innovaatiokyvykkyyttä eli taitoa koota ja kanavoida toimijoiden luovuutta ja 

osaamista uusiksi taloudellista hyötyä tuottaviksi ratkaisuiksi (Yliherva 2006). 

Innovoivaa organisaatiota PPP-mallissa voidaan kutsua myös innovaatioryhmäksi, 

johon kuuluvat hankkeen tilaaja, toimittaja, suunnittelijat, aliurakoitsijat, 

palveluntuottajat, viranomaiset ja käyttäjät (Kiiras ym. 2005). Innovaatiokyvykkyys 

koostuu aineettomasta varallisuudesta ja vuorovaikutuksessa syntyvästä sosiaalisesta 

pääomasta. Koska toimittajan omaama kokemus ja kehittelyn resurssit voidaan nähdä 

parempana kuin tilaajan, kantaa innovaatioiden toteuttamisen pääriskiä PPP-mallissa 

useimmiten toimittaja. Tutkimustapaus vahvisti teoriasta saatua oletusta toimittajan 

kantamasta innovaatiovastuusta yksiselitteisesti.  

 

Kaikki tapauskohteessa synnytetyt innovaatioratkaisut olivat joko toimittajan itse 

ehdottamia tai käyttäjälähtöisiä ja toimittajan suunnittelemia. Yleisesti, 

käyttäjälähtöisten ratkaisujen voidaan nähdä olevan merkittävämpiä käyttäjän 

saavuttamalle arvokokemukselle ja tyytyväisyydelle kuin toimittajalähtöisten 

innovaatioiden. Juuri käytettävyyttä ja toiminnallisuutta parantavat tekniset ratkaisut 

ovatkin PPP-kohteissa laajimmin käyttäjäideoiden tulosta. Sekä käyttäjien osallisuus 

että kokema arvo on vähäisintä kohteiden kokonaistaloudellisuudelle hyötyä 

tuottavissa, esimerkiksi energiatehokkuutta edistävissä ratkaisuissa.  

 

Toimijoiden välisen vuorovaikutusprosessin kuvailun pohjana käytettiin 

tutkimuksessa Majamaan ym. (2008a, 2008b) ja Thomasin ym. (2013) mukaista 4P- 

eli Public-Private-People Partnership-mallia. Käyttäjän suhteet tilaajaan ovat 

Thomasin ym. (2013) mukaan epämuodollisia ja proaktiivisia. Käyttäjän suhteet 

toimittajaan taas ovat joko kahdenkeskisesti epämuodollisia ja proaktiivisia tai 

tilaajan välittämiä ja muodollisempia (Majamaa ym. 2008a). Suhde tilaajan ja 

toimittajan välillä voidaan taas nähdä ennen kaikkea muodollisena ja sovitun PPP-

sopimuksen ohjaamana. Tutkimuksen empiiriset tulokset todistivat luodun 

suhdekaavion oikeellisuutta melko tarkasti. Erityisesti tilaajan rooli PPP-sopimuksen 

valvojana toimittajan ja käyttäjän välillä korostui vahvasti tapausaineiston 

analyysissa. Poikkeavuutena, vuorovaikutus mallin sisällä tapahtuu teoriasta saatua 

oletusta enemmän moniammatillisten ja -taustaisten ryhmien sisällä ja vähemmän 

kahdenkeskisessä vuoropuhelussa toimijoiden välillä. 
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Majamaan ym. (2008a) mukaan loppukäyttäjä voidaan asettaa julkisen hankinnan 

tutkimuksessa rationaalisen kuluttajan asemaan ja loppukäyttäjien yksilöllisiä ja 

kirjavia mieltymyksiä voidaan käsitellä samoilla arviointiperusteilla kuin kuluttajan 

ostosta saavuttamia hyötyjä. Tämän perusteella tutkimuksessa yhdistettiin PPP-

mallin ja 4P-mallin teoreettinen tausta yksityiseltä sektorilta lainattuun arvon 

yhteiskehittelyn teoriaan. Arvon yhteiskehittely on yrityksen ja asiakkaan perinteisiä 

arvontuotannon rooleja haastava ja uudelleenmuotoileva malli, jossa kaksi tai 

useampi toimija luovat jaettua arvoa yhteistyöprosessissa tavoitteenaan 

ainutlaatuinen asiakkaan arvokokemus (Grönroos & Voima 2013). Julkisen sektorin 

kontekstissa yhteisen arvontuotannon tavoitteina korostuvat käyttäjäarvon, yhteisön 

arvon, sosiaalisen arvon, ympäristön arvon ja poliittisen arvon synnyttäminen 

vuorovaikutuksessa (Bovaird & Loeffler 2012). Jaetun arvon synnyttäminen voidaan 

nähdä myös minkä tahansa innovaatioratkaisun päätavoitteena (Lee ym. 2012). 

 

Tutkimuksen toinen alatutkimuskysymys oli: ”Millaista yhteinen arvonkehittely 

tilaajan, toimittajan ja käyttäjän välillä on PPP-kumppanuuden edetessä?” 

 

Kysymykseen vastaten, yhteinen arvonkehittely muodostuu erilaisissa toimijoiden 

välisissä vuorovaikutuspisteissä, joiden tulisi olla mahdollisimman monipuolisia. 

Vuorovaikutuspisteet PPP-mallin eri vaiheissa jaettiin tutkimuksessa sijoittaen PPP-

mallista poimitut käyttäjän osallistamisen menetelmät Prahaladin ja Ramaswamyn 

(2004: 23-33) DART-periaatteeseen. DART-jaottelun mukaisesti arvon 

yhteiskehittely perustuu siis vuorovaikutusprosessiin, joka koostuu vuoropuhelun, 

pääsyn, riskien arvioinnin ja refleksiivisyyden (Leavy 2012) sekä läpinäkyvyyden 

periaatteista. Tutkimuksen empiriaosassa selkeästi tärkeimmäksi arvokokemukselle 

ja käyttäjätyytyväisyydelle muodostui kaksisuuntainen vuoropuhelu käyttäjän 

kanssa. Vuoropuhelulle tärkeimpiä toimintatapoja ovat interaktiivinen ehdotusten 

käsittely, laajan valinnanvapauden mahdollistaminen ja verkostojen muodostaminen. 

Innovatiivisten ratkaisujen syntymiselle suora vuoropuhelu on kriittisintä kohteen 

suunnitteluvaiheessa (Majamaa ym. 2008a). 

 

Vuoropuhelun ja suoran käyttäjävuorovaikutuksen merkitystä korostetaan jonkin 

verran sekä jo aiemmin julkaistussa PPP- ja 4P-kirjallisuudessa että innovaatioiden 

luomiseen liittyvissä julkaisuissa (Majamaa ym. 2008a, Thomas ym. 2013, 
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Yescombe 2007, Yliherva 2006). Arvon yhteiskehittelyn teorian tutkimukselle tuoma 

arvo perustuukin enemmän muuhun epäsuoralla vuorovaikutuksella tuotettuun 

arvoon. Epäsuoralla vuorovaikutuksella viitataan tilanteisiin, joissa käyttäjä käyttää 

tai kuluttaa toimittajan tai tilaajan prosessien seurauksena syntyneitä resursseja 

itsenäisesti (Grönroos & Voima 2013). Epäsuoran vuorovaikutuksen menetelmät 

keskittyvät ennen kaikkea pääsyn kategoriaan ja toimittajan epäsuorasti tarjoaman 

tiedon positiiviseen tai negatiiviiseen vaikutukseen käyttäjän arvokokemukselle. 

Pääsy-periaatteen tärkeimmiksi toiminnoiksi tutkimuksen empiirisissä tuloksissa 

osoittautuivat riittävän tietomäärän tarjoaminen vuoropuhelun ulkopuolella ja 

onnistunut käyttäjäkoulutus. Teoriasta saatuja ennakko-oletuksia pienempiarvoiseksi 

empiirisissä tuloksissa muodostui käyttäjien kannustamisen tarve.  

 

Yhteiskehittelyssä käyttäjän merkitys kasvaa arvon vastaanottajasta hankinnan tai 

siihen liittyvän palvelun yhteissuunnittelun ja yhteisvalmistuksen kumppaniksi 

(Bovaird & Loeffler 2012). Arvon yhteiskehittelyyn ja pääsyn tarjoamiseen kuuluu 

myös asiakkaan itsenäinen arvontuotanto asiakasalueella, jossa muun PPP-

organisaation rooliksi jää olla vain passiivinen fasilitaattori (Grönroos & Voima 

2013). Asiakasalueen arvontuotannon merkitys voi olla kaikista merkittävin 

käytettävyyttä edistävien innovaatioideoiden syntymiselle. Tapaushankkeessa 

käyttäjän itsenäisesti organisoimat kouluvierailut tuottivat suurta lisäarvoa 

saavutetuille ratkaisuille ilman toimittajan tai tilaajan kannustamista omaan 

toimintaan. 

 

Vuorovaikutuksessa riskienhallinnan ja refleksiivisyyden osalta korostuivat 

tyytyväisyyden mittaaminen, tehokas virheisiin reagointi sekä hankintaosaamisen 

jatkuva kehittäminen. Läpinäkyvyyden periaatteessa PPP-organisaatioiden 

tärkeimpiä tehtäviä ovat mielipidevastarinnan torjuminen avoimella tiedottamisella 

sekä luotujen käyttäjäsuhteiden henkilökohtaisuus ja luottamuksen rakentaminen. 

Näihin kahden vuorovaikutuksen osan merkitystä innovaatioratkaisujen syntymiselle 

voidaan kuitenkin pitää vuoropuhelua ja pääsyn tarjoamista huomattavasti 

vähäisempänä niiden sijoittuessa enemmän koko hankkeen mitalle eikä niinkään 

innovaatioille kriittisimpiin hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheisiin.    
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Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: ”Miten loppukäyttäjän osallistaminen 

julkiseen hankintaan edesauttaa innovaatioiden syntymistä Public-Private 

Partnership-hankkeissa?” 

 

Arvon yhteiskehittely-ajattelun mukaisella vuorovaikutuksella hankinnan käyttäjän 

kanssa voidaan tuottaa todellista hyötyä hankkeessa saavutettaville innovaatioille. 

Erityisesti käyttäjälähtöiset innovaatiot tuottavat selkeää lisäarvoa yhteisestä 

arvonluonnista syntyvälle arvokokemukselle ja käyttäjätyytyväisyydelle. 

Korkeammalla käyttäjätyytyväisyydellä taas on positiivinen vaikutus toimittajan 

vastaanottamille palvelumaksuille ja tilaajan saamille referensseille toteuttaa 

hankintoja PPP-mallilla myös jatkossa. Muutamat tapauskohteessa kohdatut 

epäonnistumiset osoittavat, että käyttäjäosallistamisen käytäntöjä tulisi suunnitella 

järjestelmällisesti koko PPP-hankkeen elinkaaren ajalle. Toisaalta PPP-hankkeiden ja 

tehtyjen sopimusten monimutkaisuus tekee mallilla toteutettavista hankkeista usein 

ainutlaatuisia vertailtaviksi keskenään (Yescombe 2007: 1-15). Tärkeintä arvon 

yhteiskehittelyn onnistumiselle onkin jatkuva käyttäjäkeskeisyyttä ja osallistamista 

tukeva ajattelutapa.   

 

Tutkimuksen tulokset korostavat käytettävyyttä julkisen hankinnan innovaatioiden 

tärkeimpänä tavoitteena. Käytettävyyttä edistävien innovaatioratkaisujen tärkeys 

käyttäjän arvokokemukselle vahvistaa Grönroosin (2008) näkemystä käyttöarvon 

synnyttämisestä arvon yhteiskehittelyä rajaavana tekijänä. Käyttöarvoa syntyy 

kaikissa prosesseissa, joilla voidaan lisätä asiakkaan hyvinvointia jollain tasolla. 

Vuorovaikutus voidaan nähdä arvon yhteiskehittelyn välineenä vain jos asiakas on 

jollain tavalla osallinen ratkaisun luomiseen liittyvässä prosessissa. Käyttöarvo voi 

muodostua innovaatiosta saadun toiminnallisen ja taloudellisen hyödyn lisäksi 

ratkaisun tuottamista tunneperäisistä, sosiaalisista, eettisistä tai ympäristöön 

liittyvistä hyödyistä (Nordin & Kowalkowski 2010). 

 

7.2 Teoreettinen kontribuutio 

 

Tutkimuksen tärkeyttä perusteltiin johdantoluvussa käyttäjäosallistamisesta 

löytyvällä selkeällä tutkimusaukolla edeltävässä PPP-malliin liittyvässä 

kirjallisuudessa. Huomionarvoista on, että vaikka käyttäjäkeskeisyyttä pidetään 
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yleisesti tärkeänä hankkeiden onnistumiselle ja lopputuloksille, on 

vuorovaikutusprosessin sisältöä tutkittu aiemmin vähän ja osallistamismenetelmiä 

suunnitellaan käytännön tason hankkeissa ennakkoon yhä hyvin niukalti. Yhteiseen 

arvonkehittelyyn liittyvälle tutkimukselle ja käyttäjäosallistamisen kehittämiselle oli 

nähtävissä selvä tarve tulevaisuuden PPP-hankkeita ajatellen. Ainoa Suomessa 

toteutetuissa toimitilahankkeissa tehty käyttäjähaastattelu löytyi 

kirjallisuuskatsauksessa Hakkaraisen (2011) varsinaisen tutkimusraportin lisätietoa 

sisältävistä liitteistä. Hakkaraisen (2011) haastattelutiivistelmä tukee tämän 

tutkimuksen tuloksia melko hyvin.  

 

Aiempaa käyttäjäyhteistyön tutkimusta PPP-hankkeissa edusti lähinnä Thomasin ym. 

(2013) ja Majamaan ym. (2008a, 2008b) kuvailema 4P-malli. Tutkimuksen 

empiirinen osa vahvisti useita 4P-malliin liittyviä oletuksia käyttäjäsuhteiden 

rakenteesta. Kuitenkin edeltävän tutkimuksen kuvaus suhteiden laadusta sekä 

käyttäjän ja tilaajan että käyttäjän ja toimittajan välillä rajoittui Majamaan ym. 

(2008a) toteamukseen, jonka mukaan ”suhteet ovat epämuodollisia ja proaktiivisia”. 

Tässä tutkimuksessa suhteiden sisältöä pystytiiin analysoimaan 4P-mallia tarkemmin 

ja toimittajan, tilaajan ja käyttäjän välisestä vuorovaikutusprosessista ja sen 

käytännöistä muodostettiin tutkimuksen tuloksena aiempaa tarkempi kuvaus. Toisin 

sanoen, tutkimukselle asetettu tavoite syventää ymmärrystä tilaajan, toimittajan ja 

käyttäjän välisestä yhteistyöstä voidaan katsoa saavutetuksi. 

 

Julkisessa hankinnassa synnytettyjä innovaatioita on käsitelty käyttäjäosallistamista 

laajemmin jo aiemmin julkaistussa tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tuoma 

lisänäkemys innovaatioiden sisältöön liittyy käytettävyyttä lisäävien ratkaisujen 

vahvaan merkitykseen käyttäjätyytyväisyyden ja PPP-hankkeiden onnistumisen 

taustalla. Lisäksi aiemmasta Majamaan ym. (2008a) tutkimuksesta mukaillun 

näkemyksen PPP-innovaatioiden tuottamista hyödyistä neljässä eri kategoriassa 

käytettävyydestä kokonaistaloudellisuuteen voidaan katsoa vastaavan hyvin 

hankkeiden innovaatioiden kategorisointiin. 

 

Tutkimuksen teoreettisen kontribuution ytimessä on päätelmä arvon yhteiskehittelyn 

todellisesta sovellettavuudesta Public Private Partnership-mallin ja julkisen 

hankinnan kontekstiin. Aiempaa yhteistä arvonkehittelyä soveltavaa tutkimusta 
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ilmiöstä ei ollut tehty. Koska PPP-malli on syntynyt markkinalähtöisyyttä julkisella 

sektorilla korostavan New Public Management-ajattelun seurauksena, voi 

odotusarvoksi asettaa, että muukin asiakaskeskeisyyttä ja Pull-strategiaa seuraava 

markkinoinnin teoria soveltuu hyvin hankkeiden käyttäjäosallistamisen 

tutkimukseen. Viimeisen 25 vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä huolimatta, 

julkisen hankinnan ja yksityisen ostotoiminnan välisessä oppimisessa on yhä 

valtavasti lisäpotentiaalia (Arlbjørn & Freytag 2012). Tilaa markkinoinnilliselle ja 

sektorien välisiin kumppanuussuhteisiin keskittyvälle tutkimukselle julkisissa 

hankinnoissa on jatkossakin. 

 

7.3 Liikkeenjohdolliset päätelmät 

 

Vaikka valmiita menetelmiä käyttäjävuorovaikutuksen toteuttamiseen PPP-

hankkeissa ei ole vielä kirjoitettu, tunnistavat hankkeita ohjaavat henkilöt sekä 

tilaaja- että toimittajaorganisaatioissa vuoropuhelun merkityksen hankinnan 

tuloksille tärkeäksi ainakin ajatuksen tasolla. Yksiselitteisen ja käytännönläheisen 

työkalupakin luomiselle suurin haaste on PPP-hankkeiden vahva ainutlaatuisuus. 

Jopa tutkimuksen tapaushankkeen sisällä käyttäjien osallistaminen oli eritasoista 

kahdessa eri rakennuskohteessa ja toisessa tilaajan samanaikaisesti operoimassa 

hankkeessa osallistamisen käytännöt poikkesivat vertailussa tapaushankkeeseen 

tätäkin enemmän. 

 

Tärkeintä ennakkosuunnittelussa on käyttäjäkeskeisen ajattelun korostaminen 

hankesuunnittelussa aina mallin valintaperusteista asti. Vaikka innovatiivisten 

ratkaisujen syntymiselle tärkeimmäksi muodostui tutkimuksen mukaan vuoropuhelu 

hankkeen suunnitteluvaiheessa, myös muun vuorovaikutuksen onnistumisella 

elinkaaren aikana on mitattavissa olevaa aitoa hyötyä käyttäjän kokemalle arvolle. 

Vuorovaikutus ei saisi rajoittua vain kohteiden suunnitteluvaiheen ympärille. 

Osallistamiskäytäntöjen suunnittelun pääkohtien määrittelemiseen soveltuu 

esimerkiksi tämän tutkimuksen fokuksessa ollut arvon yhteiskehittelyn DART-malli 

(mukaillen Prahalad & Ramaswamy 2004: 23-33):  
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1. Keskustele (Vuoropuhelu, Dialogue) 

2. Aktivoi (Pääsy, Access) 

3. Varaudu ja reagoi (Riskinhallinta & refleksiivisyys, Risk 

assessment & reflexivity) 

4. Luo luottamus (Läpinäkyvyys, Transparency) 

 

Erittelemällä PPP-organisaation tarpeiden ja resurssien mukaisia menetelmiä yllä 

olevien neljän tehtävän alle, voidaan muodostaa jo melko hyvä tehtäväkartta tilaajan 

ja toimittajan vastuista käyttäjäyhteistyössä koko elinkaaren aikana. Tärkeää kaikille 

neljälle tehtävälle on niiden luoma osallisuuden tunne. Vaikka käyttäjä pystyisi 

vaikuttamaan vain uutuusarvoltaan pieniin ja vähän käytettävyyttä lisääviin 

ratkaisuihin, voi sillä olla ratkaisun rahallista arvoa paljon suurempi merkitys 

koettuun arvoon ja mitattuun tyytyväisyyteen. Käyttäjän muodostama arvokokemus 

on yksilöllinen ja kokonaisvaltainen eikä riipu vain saavutetuista hankinnan 

tuloksista vaan myös prosessista miten ratkaisuihin on päästy.  

 

Erityishuomion tämän tutkimuksen havainnoista ansaitsee käyttäjän itsenäisen 

asiakasalueen arvonkehittelyn merkitys tärkeänä innovaatioiden lähteenä (Grönroos 

& Voima 2013). Käyttäjät ovat kykeneviä luomaan lisäarvoa hankinnalle myös 

keskenään tilaajan ja toimittajan organisoiman vuorovaikutuksen ulkopuolella. 

Tapaushankkeessa itsenäinen arvonluonti oli puhtaasti lähtöisin käyttäjän omasta 

motivaatiosta, mutta siihen voidaan aktivoida ja luoda fasiliteetteja myös PPP-

organisaation tilaajan ja toimittajan aloitteesta.  

 

7.4 Luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseen käytetään validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteitä. Käsitteiden nähdään sopivan kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiin 

yleensä varsin rajoitetusti, mutta yleisesti tunnustettujen vaihtoehtojen puuttuessa 

niiden käyttö myös laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on hyväksyttyä. (Koskinen 

ym. 2005: 255-257.)  

 

Validiteettia arvioimalla pyritään selvittämään, missä määrin tutkimuksen väittämät, 

tulkinnat tai tulokset ilmaisevat kohdetta, johon niiden on tarkoitus viitata. 
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Validiteetti voidaan jakaa edelleen sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen 

validiteetti merkitsee tulkinnan sisäistä loogisuutta ja ristiriidattomuutta, ulkoinen 

puolestaan tulkinnan yleistettävyyttä muihinkin kuin tutkittuihin tapauskohteisiin.  

Käytännössä validi tieto tarkoittaa, etteivät löydökset perustu esimerkiksi vääriin 

haastattelulausumiin, kysymyksiin tai havaintoihin, jotka on tehty epätyypillisestä 

tilanteesta. Erityisesti sisäisen validiteetin kriteereitä laadullisessa tutkimuksessa 

voidaan pitää epämääräisinä, sillä se tutkimuskäytännössä tarkoittaa lähinnä 

velvoitetta olla konsistenssi. (Koskinen ym. 2005: 254-257.) 

 

Tutkimuksen sisäinen validiteetti osoittaa tutkijan tieteellisen otteen ja tieteenalansa 

hallinnan voimakkuutta. Sisäiseen validiteettiin on pyritty tässä tutkimuksessa 

mahdollisimman kattavalla perehtymisellä aiempaan tutkimukseen ja käsitteistöön 

tutkimusaiheesta, jotta ilmiöstä pystyttiin muodostamaan kokonaisvaltainen kuva. 

Käytännössä vähemmän tutkitusta PPP-mallista on ainakin pintapuolisesti käyty läpi 

lähes kaikki kohtuullisella työmäärällä saatavissa oleva materiaali. Myös tutkimusten 

metodologiset valinnat on pyritty tutkimuksessa kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

tavoitteena sekä käytännön toteutuksen että tutkimusraportin looginen eteneminen. 

(Eskola & Suoranta 1998: 214.)   

 

Tietyn tutkimushavainnon voidaan sanoa olevan ulkoisesti validi silloin, kun se 

kuvaa tutkimuskohteen juuri sellaisena kun se on (Eskola & Suoranta 1998: 214). 

Ulkoista validiteettia on parannettu ennen kaikkea tarpeeksi yksityiskohtaisella 

empiirisen aineiston analyysilla tapausilmiöstä. Tapaustutkimus voi 

yksityisyydessäänkin tarjota aineksia yleistettävyyteen, jos se on kuvattu, eritelty ja 

käsitteellistetty onnistuneesti. Tärkeintä on oppia tuntemaan aineistonsa 

mahdollisimman hyvin niin, ettei tulkinta erehdy nojaamaan valitun aineiston 

satunnaisuuksiin. (Eskola & Suoranta 1998: 65.) PPP-mallille ominaista hankkeiden 

ainutlaatuisuutta on pyritty huomioimaan riittävän pitkillä ja yksityiskohtaisilla juuri 

tapaushanketta koskevilla lainauksilla analyysiluvussa. 

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen esittämistä 

siten, että muiden tutkijoiden on mahdollisimman vaivatonta arvioida sitä. (Koskinen 

ym. 2005: 255). Tutkimuksen tulisi noudattaa konsistenssia tutkimusotetta, jolla 

jotkin tapaukset voidaan sijoittaa samaan luokkaan eri havaitsijoiden toimesta eri 
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aikoina (Eskola & Suoranta 1998: 214). Tutkimuksen tulos on reliaabeli, jos kaksi 

arvioitavaa päätyy tutkimuksen aineiston perusteella samanlaiseen tulokseen. 

Täydellistä intersubjektiivisuutta ei ole: jokainen yksilö tekee omien kokemuksiensa 

perusteella tietystä kohteesta oman tulkintansa ja on epätodennäköistä, että kaksi 

arvioijaa ymmärtäisi kolmannen sanoman täysin samalla tavalla. Yksimielisyyden 

todennäköisyys kasvaa kuitenkin kun arvioinnit voidaan sijoittaa tiettyihin luokkiin 

ja näitä luokkia on vähän. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 186.)  

 

Tutkimuksen reliabiliteetille tärkeää on ollut kuvata ja perustella käytetyt 

tutkimusmenetelmät ja prosessi riittävän tarkasti tutkimuksen toistettavuutta silmällä 

pitäen. Empiriavaiheessa aineisto on suurelta osin kerätty ja analysoitu jo valmiiksi 

luodun teoreettisen viitekehyksen teemoja seuraten kuitenkin niin, että 

haastatteluvaiheessa jätettiin mahdollisimman paljon tilaa myös vapaalle 

havainnoinnille käyttäjien henkilökohtaisista tuntemuksista ja ilmiön korostuksista. 

Reliabiliteettia on pyritty parantamaan myös haastateltavien huolellisella valinnalla 

sekä haastattelujen johdonmukaisella toteutuksella ja litteroinnilla. Haastattelujen 

laatua ja toistettavuutta tutkimuksessa voidaan arvioida hyväksi.  

 

Tutkimuksen objektiivisuutta on edistetty monen erityyppisen aineiston 

triangulaatiolla ja aineiston riittävällä kattavuudella. Kirjallisen aineiston 

monipuolisuus ja useat haastateltavat mahdollistivat tutkijalle yhtäläisyyksien 

etsimisen ja tulkintojen luotettavamman vahvistamisen eri lähteistä. 

Haastatteluaineisto on lisäksi kirjattu raportin analyysiluvussa niin, että esillä säilyisi 

koko ajan kahden eri näkökulman sisältö samasta ilmiöstä ja lukijalle mahdollistuisi 

myös omien johtopäätösten tekeminen aineistosta. Haastattelujen laatua ja 

tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää kohtuullisen hyvänä, koska näkemykset 

tukivat toisiaan suurimmassa osassa käsitellyistä teemoista hyvin. (Eskola & 

Suoranta: 215.) 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin kuuluu aina tutkijan avoin subjektiviteetti ja 

tutkijan itsensä myöntäminen tutkimuksensa keskeiseksi tutkimusvälineeksi (Eskola 

& Suoranta 1998: 211). Tutkija pyrki takaamaan tutkimuksen sisäisen validiteetin 

mahdollisimman kattavalla tutustumisella ydinilmiöstä kirjoitettuun edeltävään 

tutkimukseen ja muun muassa osallistumalla aiheesta järjestettyyn yrittäjäfoorumiin 
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tutkimuksen aikana. Vaikka tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa hyödynnettiin suurinta 

osaa saatavilla olleesta tutkimuksesta, lopulliset tulkinnat ja päätökset teoreettisen 

viitekehyksen yhteensovittamisessa vaativat melko paljon tutkijan omaa 

henkilökohtaista harkintaa ja analyysia teoriasta. Erityisesti tutkijan subjektiivista 

tulkintaa edustavat kahden ennalta toisiinsa soveltamattoman teorian (PPP-malli ja 

arvon yhteiskehittely) yhdistäminen samaan viitekehykseen, jonka avulla 

tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin ja analysoitiin.  

 

Tutkimus suoritettiin yhden PPP-hankkeen tapaustutkimuksena. Pro Gradu-

tutkielman laajuudessa yksi tutkimuskohde riittävä, mutta jälkikäteen katsottuna 

kahden tai useamman vastaavan hankkeen tutkiminen ja vertailu toisiinsa olisi voinut 

parantaa tutkimuksen yleistettävyyttä huomattavasti. Perusteluna tälle on hankkeiden 

vähäinen määrä, aiemman käyttäjätutkimuksen puute ja etenkin PPP-hankkeiden 

vahva ainutlaatuisuus. Kahdenkin vastaavan hankkeen osallistamisen käytännöistä 

tulisi luultavasti löytymään huomattavia eroja keskenään.  Lisäksi, vaikka 

tapauskohteesta osallistettiin haastatteluilla sekä tilaajan että käyttäjien puolelta 

tärkeimmät ja eniten kokemusta omaavat henkilöt, olisi toimittajanäkökulman 

lisäämisellä aineistoon voitu entisestään lisätä tutkimuksen uskottavuutta ilmiön 

kuvaamisessa.   

 

Yhtenä sekä tutkimuksen luotettavuuden vahvuutena että tutkimuksen rajoituksena 

voidaan pitää sen suoritusajankohtaa. Toisaalta, tutkimuksen tekeminen jo hankkeen 

ensimmäisen ylläpitovuoden jälkeen paransi aineiston laatua haastateltujen pystyessä 

yhä muistamaan yksityiskohtaisia esimerkkejä vuorovaikutuksen kulusta edellisen 

neljän vuoden aikana. Toisaalta innovatiivisia ratkaisuja tutkittaessa, niistä 

todellisuudessa koitunutta hyötyä voidaan mitata vasta myöhemmissä elinkaaren 

vaiheissa tai sen päättyessä. 

 

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen toistettavuuden mahdollisuus muihin tapauskohteisiin voidaan nähdä 

hyvänä. Vertailemalla hankkeessa käytyä vuorovaikutusta muihin vastaaviin 

hankkeisiin, pystyttäisiin entisestään lisäämään ymmärrystä käyttäjäyhteistyön 

mahdollisuuksista tulevia hankkeita varten. Lisäksi toteuttamisen arvoiseksi 
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laajemmassa tutkimuksessa muodostuisi toimittajien suorittamien 

käyttäjätyytyväisyystutkimusten liittäminen vuorovaikutusmenetelmien yhteyteen 

niin, että saataisiin tietoa siitä, millaiset käytännöt ja innovatiiviset ratkaisut tuottavat 

parasta arvoa loppukäyttäjän tyytyväisyydelle. Itseasiassa tähän verrattavissa oleva 

Best Practices-malli on pienemmässä mittakaavassa jo kehitteillä Oulun kaupungin 

toimesta: tarkoituksena on vertailla onnistumista erilaisin yhteistyökäytännöin 

toteutetuissa Kastellin monitoimitalohankkeessa ja tämän tutkimuksen tapauksena 

olleessa Haukiputaan kouluhankkeessa.  

 

Luvussa 3.2.2 todettiin, että koettu arvokokemus voi muodostua ajallisesti sekä 

asiakkaan menneistä, nykyisistä että tulevaisuuden odotuksiin perustuvista 

kokemuksista (Grönroos & Voima 2013). Koska innovaatioista saatu lopullinen 

hyötyvaikutus on todellisuudessa mitattavissa vasta tulevan käytön aikana ja sen 

loputtua, voitaisiin tätä Pro Gradu-tutkimusta jatkaa seurantatutkimuksena myös 

myöhempiin elinkaaren vaiheisiin. Näin pystyttäisiin selvittämään, miten 

käyttäjälähtöiset innovaatioratkaisut tulevat joustamaan ja kestämään vuosien 

edetessä ja miten käyttäjän henkilökohtainen arvokokemus muuttuu ajan kuluessa.  

 

Käyttäjälähtöisten innovaatioiden kestävyyteen ja laatuun liittyy myös tässä 

tutkimuksessa vähäisemmälle huomiolle jäänyt riskinäkökulma käyttäjälähtöisten 

innovaatioratkaisujen taustalla. Olisi mielenkiintoista selvittää millaisia riskejä 

toimittaja kokee käyttäjäyhteistyön tuottavan toiminnalleen. Toimittajan kantamalla 

riskillä epäonnistuneista rakennusratkaisuista on myös todellinen vaikutus sekä 

toimittajan että rahoittajan innokkuuteen niiden toteuttamisessa. Tutkimus 

innovaatioiden sisältämien riskien ja niistä saatujen käytettävyyshyötyjen suhteesta 

vaatii tosin tutkijalta ainakin jonkinasteista rakennusteknistä tietämystä, ja aihe ei 

niinkään kuuluisi markkinoinnillisen tutkimuksen piiriin.  
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Liite 1 

 

HAASTATTELURUNKO - KÄYTTÄJÄHAASTATTELUT  

Haukiputaan lukio & Länsituulen päiväkoti 

Maaliskuu & Huhtikuu 2014 

Hannu Torvinen 

 

1. Haastateltavan taustat 

 Nimi 

 Toimi  

 Osallisuus Haukiputaan elinkaarihankkeessa 

 

2. Vuorovaikutus hankkeessa 

 Ketä hankkeeseen on yksikössänne osallistettu? 

 Tapaamiset ja niiden kulku tilaajan ja toimittajan kanssa eri vaiheissa 

o Hankkeen valmistelu- ja tarjousvaihe 

o Suunnitteluvaihe 

o Rakennusvaihe 

o Ylläpitovaihe 

 Yhteistyön rakenne ja luonne tilaajan ja toimittajan kanssa 

o Suhteiden muodollisuus/epämuodollisuus 

o Henkilökohtaisuus 

o Helppous 

o Avoimuus 

 Muiden sidosryhmien osallistaminen talon sisällä (opettajat, oppilaat, 

päiväkotilapset, vanhemmat, tilojen iltakäyttäjät) 

 

3. Pääsy/tiedonkulku/läpinäkyvyys hankkeessa 

 Miten tietoa hankkeen etenemisestä on jaettu kohteen 

loppukäyttäjille? 

 Käyttäjien tuntemus elinkaarimallin kulusta ja tuntemuksen 

lisääminen 

 Ylläpitovaiheen tiedonkulku (Ohjeistus talon käytössä, NCC:n 

palvelukyselyt, isännöintiohjelma Tampuuri) 

 Käyttäjien halukkuus osallistua kohteen suunnitteluun ja 

päätöksentekoon 

 Käyttäjien motiivit osallistumiseen ja mahdolliset ylimääräiset vastuut 

 Hankkeesta tiedottaminen ja näkyvyys Haukiputaalaisille yleensä 

 

4. Innovatiiviset ratkaisut 

 Millaisia uudentyyppisiä rakennus- tai palveluratkaisuja kohteessa on 

syntynyt? 

 Ratkaisujen vaikuttavuus oppimisympäristön viihtyvyyteen ja laatuun 

sekä sen mahdollistamat uudet opetusratkaisut 

 Toimittajan omien ehdotusten ja käyttäjälähtöisen ideoinnin suhde 

 Kuinka monipuolisesti kohteessa on hyödynnetty käyttäjien 

näkökulmia ja luovuutta?  
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 Käyttäjien osallisuus yhteiskäyttöratkaisuihin, energiatehokkuuteen ja 

Stress Free Area-konseptin mukaisiin aistiystävällisiin koulutiloihin 

 Miten suunnittelussa on mielestänne varauduttu kohteen elinkaaren 

aikana muuttuviin käyttäjätarpeisiin? 

 

5. Muuta 

 Millainen on yleiskokemuksenne yhteistyöstä hankkeessa? (Arvon 

yhteiskehittelykokemus) Mahdolliset vertauskohdat aiemmasta 

osallistumisesta julkiseen hankintaan  

 Oletteko tyytyväinen saatuihin tiloihin ja palveluihin? 

 Mieleen tulevia ongelmatilanteita, vajavaisuuksia, liiallisuuksia, 

esteitä yms. hankkeen käyttäjäyhteistyössä  
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Liite 2 

 

HAASTATTELURUNKO - TILAAJAHAASTATTELU 

Oulun kaupunki 

Maaliskuu 2014 

Hannu Torvinen 

 

1. Haastateltavan taustat 

 Nimi 

 Toimi  

 Osallisuus Haukiputaan elinkaarihankkeessa 

 

2. Vuorovaikutus hankkeessa 

 Millainen organisaatio käyttäjien osallistamisesta on ollut vastuussa? 

 Strateginen suunnittelu käyttäjäyhteistyön toteuttamiseen 

 Tapaamiset ja niiden kulku käyttäjän kanssa eri vaiheissa 

o Hankkeen valmistelu- ja tarjousvaihe 

o Suunnitteluvaihe 

o Rakennusvaihe 

o Ylläpitovaihe 

 Yhteistyön rakenne ja luonne käyttäjäyhteistyössä 

o Suhteiden muodollisuus/epämuodollisuus 

o Henkilökohtaisuus 

o Helppous 

o Avoimuus 

 Muiden sidosryhmien osallistaminen talon sisällä tilaajan ja 

toimittajan aloitteesta (opettajat, oppilaat, päiväkotilapset, 

vanhemmat, tilojen iltakäyttäjät)  

 

3. Pääsy/tiedonkulku/läpinäkyvyys hankkeessa 

 Miten tietoa hankkeen etenemisestä on pyritty jakamaan kohteen 

loppukäyttäjille? 

 Käyttäjien tuntemus ja sen lisääminen elinkaarimallin kulusta, 

menetelmistä ja rahoituksesta 

 Tilaajan osallisuus ylläpitovaiheen tiedonkulkuun (Ohjeistus talon 

käytössä, NCC:n palvelukyselyt, isännöintiohjelma Tampuuri) 

 Käyttäjien motivointi yhteistyöhön ja aloitekykyisyyteen 

 Hankkeesta tiedottaminen ja näkyvyys Haukiputaalaisille yleensä 

 

4. Innovatiiviset ratkaisut 

 Mitä uudentyyppisiä rakennus- tai palveluratkaisuja pidätte kohteessa 

tärkeänä? 

 Näkemys ratkaisujen  

o Vaikuttavuudesta 

o Laadusta 

o Taloudellisuudesta 

o Riskeistä 

o Rajoituksista (esim. rahoitus) 
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 Elinkaariorganisaation omien ehdotusten ja käyttäjälähtöisen 

ideoinnin suhde 

 Kuinka monipuolisesti kohteessa on mielestänne pystytty 

hyödyntämään käyttäjien näkökulmia ja luovuutta?  

 Käyttäjän osallisuus yhteiskäyttöratkaisuihin, energiatehokkuuteen ja 

Stress Free Area-konseptin mukaisiin aistiystävällisiin tiloihin 

 Miten kohteen suunnittelussa on varauduttu hankkeen elinkaaren 

aikana muuttuviin käyttäjätarpeisiin? 

 

5. Muuta 

 Millainen yleiskuva teille on jäänyt käyttäjän kokemuksesta hankkeen 

yhteistyössä? (Arvon yhteiskehittelykokemus)  

 Vertailukohdat käyttäjän osallistamiseen perinteisin 

hankintamenetelmin toteutetuissa hankkeissa 

 Mieleen tulevia ongelmatilanteita, vajavaisuuksia, liiallisuuksia, 

esteitä yms. hankkeen käyttäjäyhteistyössä 

 Miten osallistamisstrategiaa ja -menetelmiä on kehitetty meneillä 

olevaan Kastellin elinkaarihankkeeseen/tuleviin projekteihin? 

 


