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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin agenttiteorian soveltamista Puolustusvoimien elinjaksomalliin 

liittyvien konfliktien ja intressiristiriitojen ratkaisemiseen. Tavoitteena oli tunnistaa elinjak-

somallin soveltamiseen liittyviä osapuolten välisiä konflikteja ja näitä selittäviä käsitteitä. 

Lopuksi käsitteet suhteutettiin osaksi elinjaksomallia ja arvioitin niiden merkitystä konflik-

tien selittämisessä ja ratkaisemisessa. 

 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena kirjallisuustutkimuksena. Elinjaksokustannuslaskentaa 

lähestyttiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla. Agentti- ja transaktiokustannusteoriaa 

käsiteltiin systemaattisemmalla kirjallisuuskatsauksella. Löydettyjen käsitteiden suhteutta-

minen osaksi elinjaksomallia tehtiin soveltaen kvalitatiivista meta-analyysia. Tutkimuksen 

aineistona käytettiin pääasiassa kansainvälisiä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita. 

 

Elinjaksokustannusajatteluun ja elinjaksomalliin liittyviksi konflikteiksi tunnistettiin las-

kentainformaatioon, toimintokustannuslaskentaan, aikaulottuvuuteen erilaisiin elinjakson 

tulkintoihin, arvon mittaamiseen, informaation hajautumiseen, riskiprofiileihin ja elinjak-

sokustannusten jakautumiseen liittyvät kokonaisuudet. Agenttiteoriaan liittyvästä kirjalli-

suudesta esille nousi myös siihen läheisesti liittyvä transaktiokustannusteoria. Keskeisiksi 

teorioihin liittyviksi käsitteiksi nousivat riskit ja epävarmuus, epäsymmetrinen ja yksityi-

nen informaatio, signalointi, osaaminen ja oppiminen, kannustimet, sopimustyypit, rajoitet-

tu rationaalisuus, mittaaminen ja suorituksen määrittäminen, sopimusspesifisyys, aikaulot-

tuvuus ja opportunismi. Käsitteet pystyttiin suhteuttamaan osaksi elinjaksomallia efektiko-

kojen avulla. Kirjallisuudessa keskeisimmiksi käsitteiksi nousivat sopimustyypit, kannus-

timet ja riskit. Aineistosta ja käsitteiden ilmenemisestä pystyttiin löytämään myös eroja 

riippuen siitä, oliko kyse agentti- vai transaktiokustannusteoriaan nojaavasta kirjallisuudes-

ta. Käsitteiden ilmeneminen ja efektikooilla ilmaistu merkitys vaihtelee sen mukaan, mil-

laiset piirteet ja toimenpiteet leimaavat kutakin elinjaksomallin vaihetta. 

 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että ulkoisten konfliktien lisäksi on keskeistä tunnis-

taa ja hallita organisaation sisäisten toimijoiden välisiä konflikteja. Tämä edellyttää laa-

jempaa ja kattavampaa sidosryhmäanalyysia, jonka tekeminen tulee aloittaa elinjaksomal-

lissa jo nykyistä aikaisemmin. Konfliktien analysoinnissa ja tunnistamisessa voidaan hyö-

dyntää eri elinjaksonäkemyksiä, koska niiden suhteen eri osapuolilla on roolistaan riippuen 

erilaisia intressejä. Teoriapohjan perusteiden ja käsitteiden avulla on mahdollisuus hahmo-

tella mittareita ja työkaluja, joiden avulla sekä sisäisten että ulkoisten konfliktien vaikutus-

ten suuntia voidaan arvioida.   
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ELINJAKSOKUSTANNUSLASKENNAN KONFLIKTIT ELINJAKSO-

MALLIN KONTEKSTISSA 

 

 

1. JOHDANTO 

1.1  Johdatus aihealueeseen 

Iso-Britannian puolustusministeriöstä annettiin 2008 toimeksianto Bernard Graylle laatia itse-

näinen ja puolueeton raportti koskien puolustushallinnon materiaalihankintoja sekä niiden 

kehittämistä [51]. Keskeiseksi ongelmaksi nostetaan hankintaohjelman osapuolten väliset 

asetelmat ja niihin liittyvät kannustimet. Asevoimat kilpailee rahoituksesta muiden tahojen 

kanssa ja sen intressinä on varmistaa itselleen mahdollisimman suuri rahoitusosuus. Hankin-

taohjelmien tueksi sille on päätösvaiheessa edullista esittää hankittavan järjestelmän arvioidut 

kustannukset mahdollisimman edulliseksi. Lisäksi hankintaohjelmien valmistelussa on omi-

naista asevoimien suunnasta tuleva alhaalta ylös -tyyppinen valmistelu, mikä tekee hankkei-

den strategisen ohjauksen puolustushallinnon osalta erittäin haastavaksi. Keskeistä on myös 

asejärjestelmien toimittajilta saatava informaatio. Näiden intresseissä on sopimuksen varmis-

tamiseksi tarjota sellaista informaatiota, joka tukee juuri tarkoitetun järjestelmän valintaa. [42]  

 

Suomessa julkisessa keskustelussa tuodaan esille Suomen hävittäjähankkeen elinjaksokustan-

nukset ja niihin liittyvä epävarmuus [50]. Epävarmuutta selittävät osaltaan asejärjestelmien 

pitkät elinjaksot. F-18 Hornet -torjuntahävittäjät tulivat käyttöön 1990-luvun puolivälissä ja 

niiden suunniteltu elinkaari päättyy 2020-luvun lopussa koneiden saavuttaessa noin 30 vuo-

den iän [30]. Puolustusvoimien Laivue 2020-hankkeessa on tavoitteena korvata käytöstä pois-

tuvia suorituskykyjä neljällä 2020-luvulla käyttöön tulevilla monitoimialuksilla, joiden käyttö 

jatkuu 2050-luvulle asti [75]. Vuosien 2015–2019 aikana Suomeen toimitettavien Leopard 

2A6 -taistelupanssarivaunujen käyttö ulottuu pitkälle 2030-luvulle, joten hankittavan suori-

tuskyvyn elinkaareksi muodostuu noin 20 vuotta [105]. Elinkaaret ovat pikemminkin piden-

tyneet kuin lyhentyneet. Suorituskykyjen käyttöä voidaan jatkaa tekemällä niihin elinkaari-

päivityksiä. Yhdysvalloissa hävittäjien käyttöönoton jälkeinen elinikä arviointiin vielä 1990- 
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ja 2000-luvulla noin 20 vuodeksi, kun nykyään vastaava arvio on noin 20–30 vuotta. Laivojen 

osalta käyttöönoton jälkeinen elinikä on noin 20–40 vuotta ja maataisteluajoneuvojen osalta 

noin 20 vuotta. [54] 

 

Järjestelmien pitkien elinjaksojen aikana kustannukset muodostuvat merkittäviksi. Grayn ra-

portissa numerotietoina raportissa esitetään, että Britanniassa puolustusmateriaalihankkeet 

myöhästyvät keskimäärin viisi vuotta. Hankkeiden kustannusten ylitys on keskimäärin 40 

prosenttia alkuperäistä arviota suurempi. Lisäksi esitetään, että näiden sumana Britannian 

puolustushallinnon osalta hankintoihin liittyvän kitkan ja tehottomuuden aiheuttamat lisäkus-

tannukset vaihtelevat vuodessa 900 miljoonan ja 2,2 miljardin punnan välillä. [42] Tämä ker-

too osaltaan hankkeisiin sisältyvästä epävarmuudesta. 

 

Laivue 2020 hankintahinnaksi on arvioitu noin 1,2 miljardia euroa [75]. Arviot F-18 Hornet -

torjuntahävittäjän korvaajaksi hankittavan monitoimihävittäjän hankintakustannuksista vaih-

televat 7 ja 10 miljardin euron välillä [140]. Käytön aikaisten elinjaksokustannusten arvioi-

daan olevan lisäksi 20 - 30 miljardia euroa [50]. Käytettyjen sadan Leopard 2A6 -

taistelupanssarivaunun hankintahinta oli noin 200 miljoonaa euroa [105]. Sekä Laivue 2020 -

hankkeen että Hornet -torjuntahävittäjän korvaajaa etsivän HX -hankkeen rahoitus on omassa 

miljardiluokassaan ja näihin liittyvä rahoitus toteutetaan budjettiperusteisesti vuosina 2019–

2031[140]. Leopard 2A6 -hankinta puolestaan sisältyi puolustushallinnon suunniteltuun bud-

jettikehykseen [105]. Hankkeiden merkitystä voi suhteuttaa sotilaallisen maanpuolustuksen 

menoihin, joissa puolustusmateriaalin vuosittaiset rahamääräiset hankinnat ovat vaihdelleet 

500 miljoonan euron molemmin puolin [103]. 

 

Puolustusvoimien hankintamääräyksessä käytetään termejä ”elinkaari” ja ”elinkaarikustan-

nus” useammin kuin käsitettä ”elinjakso”. ”Elinjaksokustannus” -käsitettä ei ole määräykses-

sä mainittu lainkaan. [106] Joukkojen ja järjestelmien elinjakson hallintaa koskevassa ohjees-

sa käytetään käsitteitä ”elinjakso” ja ”elinjaksokustannukset” [55]. Termeillä sinänsä tarkoite-

taan samaa asiaa, ja tässä tutkimuksessa käytetään molempia käsitteitä asiayhteydestä riippu-

en. 

 

Suorituskykyjen rakentamisessa Puolustusvoimat käyttää elinjaksomallia, jolla tuetaan järjes-

telmien elinjakson hallintaa. Tähän liittyy myös elinjaksokustannusten arviointi ja laskenta. 

[55] Puolustusvoimien hankintamääräyksessä ei kuitenkaan suoraan velvoiteta käyttämään 

elinkaarikustannuksia ja elinjaksokustannuksia hankintapäätöstä ohjaavana tekijänä, mutta ne 
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kehotetaan ottamaan huomioon osana kokonaisratkaisua [106]. Tysselandin mukaan esimer-

kiksi Norjan puolustushallinnossa on linjattu, että järjestelmien hankintapäätöksissä tulee suo-

sia elinkaarikustannuksiltaan edullisempaa ratkaisua, vaikka sen hankintahinta olisi vertailu-

vaihtoehtoa kalliimpi [138]. 

 

Elinjaksokustannukset tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti osana suorituskykyjen hankintaan 

liittyvää päätöksentekoa, koska suurien volyymien ratkaisuissa pienikin suhteellinen säästö on 

rahallisesti merkittävä.  Erityisesti on tunnistettava järjestelmän käyttö- ja ylläpitovaiheen 

rooli kustannusten muodostumisessa. Nyrkkisääntönä näiden on esitetty muodostavan jopa 70 

prosenttia järjestelmän elinjaksokustannuksista [54]. Vaihteluväli ja epävarmuus elinjakso-

kustannusten arvioinnissa ovat merkittäviä. Hankittavat järjestelmät on suunniteltu olemaan 

käytössä pitkällä aikavälillä, mikä aiheuttaa mahdollisten arviointivirheiden kertautumista. 

Nämä virheet voivat olla merkittäviä suhteutettuna esimerkiksi Suomen kokoisen maan re-

sursseihin. Laskelmissa käytettävän informaation laatu ja saatavuus ovat avainasemassa.  

 

Agenttiteorian perusoletuksia on, että päämiehen ja agentin tahtotiloissa ja tavoitteissa on 

eroja [29]. Nämä erot synnyttävät osapuolten välille tässä tutkimuksessa tarkoitettuja konflik-

teja. Ne liittyvät sopimussuhteissa osapuolten saavutettavissa oleviin hyötyihin ja niiden ja-

kautumiseen osapuolten välille [22]. Kysymys on silloin siitä, miten konflikteja voidaan tun-

nistaa ja hallita. 

 

Tässä tutkimuksessa käsiteltävät ongelmat liittyvät osapuolten välisiin asetelmiin ja konflik-

teihin. Esimerkiksi järjestelmän toimittajalla voidaan olettaa olevan intressinä jakaa järjestel-

män hankkijalle sellaista informaatiota, jonka pohjalta järjestelmä vaikuttaa tilanteeseen kaik-

kein parhaimmalta ja kustannustehokkaimmalta vaihtoehdolta. Sisäisesti tarkasteltuna hanke-

johdolla voi olla omasta näkökulmastaan tarve viestiä hankkeeseen liittyvää informaatiota 

tietyllä tavalla. Tavoitteena tässä tutkimuksessa on keskittyä osapuolten välisiin konflikteihin 

ja pyrkiä ymmärtämään niitä agenttiteorian avulla. 

 

 

1.2 Viitekehys ja rajaukset 

Tutkimuksen viitekehys on esitetty kuvassa 1. Tutkimus rakentuu agenttiteorian ja sen käsit-

teiden varaan. Elinjaksomalliin ja elinjaksokustannusten muodostumiseen vaikuttavat osa-

puolten väliset asetelmat ja konfliktit, joilla on merkitystä sopimusten ja hankkeiden toteutu-

misen ja lopputulosten kannalta. 
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Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimus kuuluu Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusstrategian sotatalouden tieteenalaan. 

Sotatalous keskittyy suorituskykyjen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosesseihin 

[88]. Puolustusvoimat jakaa tutkimus- ja kehittämistoimintansa neljään painopistealueeseen 

[108]. Tutkimus voidaan tulkita osaksi toimintaympäristö- ja puolustusjärjestelmäanalyysin 

kokonaisuutta. 

 

Asiakkuudella tarkoitetaan sitä tahoa, joka hyödyntää tutkimuksen tuloksia. Tutkimusstrategi-

assa asiakkuuksiksi on mainittu Maanpuolustuskorkeakoulu, puolustusvoimat, puolustusmi-

nisteriö ja mahdolliset ulkopuoliset tahot. [88] Tämän tutkimuksen pääasiakas on puolustus-

voimat, jonka tulee suorituskykyjen kehittämisessä huomioida järjestelmien elinjaksokustan-

nukset. Toissijaiseksi asiakkuudeksi voidaan katsoa Puolustusministeriö, koska suoritusky-

kyihin liittyvässä poliittisessa ohjauksessa täytyy osata hyödyntää ja ymmärtää järjestelmien 

elinjaksokustannuksiin liittyviä osatekijöitä. 

 

Tutkimuksessa keskitytään puolustusmateriaalin elinjaksokustannusajatteluun ja elinjakso-

malliin liittyviin konflikteihin. Konflikteja pyritään ymmärtämään ja selittämään erityisesti 

agenttiteorian kautta. Tutkimus on teoriapainotteinen ja menetelmäksi on valittu kirjallisuus-

katsaus. Tutkimuksen kohteena ja aineistona ovat aihetta käsittelevät kansainväliset tutkimus-
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artikkelit. Aihetta koskevat Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdyt opinnäytetyöt rajataan tar-

kastelun ulkopuolelle. 

 

Tutkimusprosessin aikana ei käsitellä varsinaisena tutkimuskohteena yksittäisten järjestelmien 

elinjaksokustannuksia ja niiden muodostumista, mutta niitä voidaan paikoitellen käyttää esi-

merkkinä. Tutkimuksen aineiston kautta aiheen käsittely on kansainvälinen. Aineiston kan-

sainvälisen luonteen vuoksi ja aineiston metodologisen käsittelyn vuoksi tässä tutkimuksessa 

ei nähdä tarpeellisena käsitellä elinjaksokustannuslaskentaa osana Puolustusvoimien prosessi-

johtamista, vaikka sillä onkin keskeinen merkitys suorituskykyjen suunnittelussa, rakentami-

sessa ja käytössä.  Tulosten pohdinnassa voidaan lopuksi tuoda esille, miten kansainvälisestä 

tutkimuskirjallisuudesta esille nousseet tekijät voisivat hyödyttää jatkossa aiheeseen liittyvää 

tutkimusta.  

 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimustehtävänä on tarkastella agenttiteorian soveltamista elinjaksomalliin liittyvien osa-

puolten välisten konfliktien ja intressiristiriitojen ratkaisemisessa. Oletuksena on, että ongel-

mat liittyvät informaatioon ja kannustimiin osapuolten välillä. 

 

Tutkimuksen pääkysymyksenä on: 

 

Miten agenttiteoriaa voidaan soveltaa elinjaksomallin kontekstissa osapuolten 

välisten konfliktien arvioimiseen ja ratkaisemiseen? 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen vastaaminen rakentuu kolmen alatutkimuskysymyksen varaan: 

 

- Mitkä konflikteja voidaan tunnistaa liittyväksi elinjaksokustannusajattelun ja 

elinjaksomallin soveltamiseen? 

 

- Mitkä keskeiset agenttiteoriaan liittyvät käsitteet sopivat osapuolten välisten 

asetelmien ja konfliktien arvioimiseen?  

 

-  Miten keskeiset käsitteet voidaan suhteuttaa osaksi elinjaksomallia? 
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Tulosten perusteella on mahdollista pohtia keinoja, joilla konflikteja voidaan tunnistaa ja hal-

lita tehokkaammin. Tällä tavalla on mahdollista lisätä puolustusmateriaalin hankintaan ja hal-

lintaan liittyvää kustannustehokkuutta. 

 

 

1.4 Tutkimusasetelma 

Tutkimus on kvalitatiivinen kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus voi olla erilainen tarpeesta 

riippuen. Erilaisia kirjallisuuskatsauksia ovat esimerkiksi kuvaileva ja systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus ja meta-analyysi [113] (s. 6-7). Tutkittua tietoa muodostuu kaiken aikaa lisää; 

vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien julkaisujen kasvuvauhti ei ole hidastunut, vaikkakin 

eri tieteenalojen välillä saattaa olla merkittäviä eroja [76]. Kirjallisuuskatsaus tutkimustek-

niikkana sopii hyvin tutkitun tiedon tutkimiseen, mutta se vaatii kriittistä ja analyyttista otetta 

[113] (s. 4-5). Kirjallisuuskatsauksella voi olla useita erilaisia päämääriä. Kunnianhimoisim-

millaan kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan kehittää uutta teoriaa. Toinen, mutta yleisempi 

tavoite, on arvioida olemassa olevaa teoriaa. Kolmas tapa hyödyntää kirjallisuuskatsausta on 

pyrkiä luomaan kokonaiskuva joistain tietystä aihealueesta. Neljäs lähestymistapa liittyy on-

gelmakohtien löytämiseen. Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan koota tiettyyn aihealueeseen 

liittyviä ongelmia ja näiden perusteella osoittaa tietä esimerkiksi jatkotutkimukselle. Viiden-

tenä tavoitteena voi olla rakentaa kuva jonkun ilmiön tai aihealueen historiallisesta kehityk-

sestä. [8] Tämä tutkimus on luonteeltaan kolmannen ja neljännen päämäärän mukainen. Ala-

luvuissa 2-4 hyödynnetään erilaisia lähestymistapoja kirjallisuuskatsaukseen. Näihin liittyvät 

tarkemmat kuvaukset on esitetty kunkin alaluvun alussa. 

 

 

Kuva 2: Tutkimusasetelma 

 

Tutkimusasetelma on esitetty kuvassa 2. Tutkimusongelmaa ja pääkysymystä lähestytään 

kolmen alatutkimuskysymyksen avulla, joita käsitellään omissa luvuissaan. Luvussa kaksi 



7 

 

käsitellään elinjaksokustannusajattelua ja -mallia. Aiheesta tehdään kuvaileva kirjallisuuskat-

saus. Luvussa vastataan ensimmäiseen alakysymykseen nostamalla esiin niitä konflikteja, 

joita elinjaksokustannusajatteluun ja elinjaksomalliin liittyy. 

 

Luvussa kolme käsitellään agenttiteoriaa ja siihen läheisesi liittyvää transaktiokustannusteori-

aa. Aiheeseen sovelletaan systemaattisia piirteitä omaavaa kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. 

Luvussa vastataan toiseen alakysymykseen listaamalla aineistosta nousseet keskeiset käsitteet, 

jotka sopivat erityisen hyvin osapuolten välisien konfliktien ja asetelmien arvioimiseen. 

 

Luvussa neljä käsitellään edellä löydettyjä käsitteitä ja niiden suhteutumista elinjaksomalliin. 

Luvun metodina on kvalitatiivinen meta-analyysi, jossa valitusta tutkimuskirjallisuudesta sel-

vitetään käsitteiden voimakkuuden ja yleisyyden efektikoot. Efektikokojen avulla valitut kä-

sitteet voidaan suhteuttaa osaksi elinjaksomallia. Luvussa viisi kootaan alakysymysten vasta-

ukset ja pohdinnoilla pyritään etsimään suuntaa konfliktien ratkaisemiseksi. Lisäksi lopussa 

arvioidaan tutkimuksen lähtökohtia, suorittamista ja esitetään jatkotutkimushaasteet. 
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2. ELINJAKSOKUSTANNUKSET JA -MALLI 

 

2.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tämän luvun tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, mitä konflikteja voidaan tunnistaa 

liittyväksi elinjaksokustannusajattelun ja elinjaksomalli soveltamiseen. Metodina sovelletaan 

kuvailevaa narratiivista kirjallisuuskatsausta. Hakusanoja käyttämällä on etsitty keskeistä ai-

hetta koskevaa tieteellistä kirjallisuutta, lähinnä artikkeleita ja konferenssipapereita. Google 

Scholarin kautta hakufraasilla ”life cycle costing” ensimmäinen kokotekstiversiona löytyvä 

artikkeli on Woodwardin ”Life cycle costing - theory, information acquisition and applica-

tion”. Artikkeliin on viitattu satoja kertoja. Useissa tässä luvussa esitetyissä kirjallisuusläh-

teissä on tehty viittaus Woodwardin artikkeliin. Toisena merkittävänä paperina voidaan pitää 

Korven ja Ala-Riskun kirjallisuuskatsausta ”Life cycle costing: a review of published case 

studies”. Artikkeliin on viitattu paljon ja siinä on kattavasti käsitelty aiheeseen liittyvää kirjal-

lisuutta, joka osittain on auttanut tämän kirjallisuuskatsauksen laatimisessa. Keskeisimpien 

esille tulleiden artikkeleiden avulla on löydetty sellaisia aiheen kannalta merkittäviä kokonai-

suuksia ja tekijöitä, jotka on tulkittu aiheen kannalta tärkeiksi. Näihin on syvennytty edelleen 

hakemalla uutta näkökulmaa eri lähteistä. Prosessia kuvaa tietyllä tavalla lumipallomaisuus; 

kirjallisuuskatsauksen voi saattaa päätökseen, kun mitään uusia merkittävämpiä osatekijöitä ei 

juuri enää nouse esille. 

 

 

2.2 Elinjaksokustannuslaskenta osana laskentatoimea 

Elinkaarikustannus tarkoittaa kaikkien niiden kustannusten summaa, joka saadaan laskemalla 

yhteen kaikki järjestelmään liittyvät kustannukset sen eri vaiheissa [144]. Elinkaarikustannus-

laskenta (life cycle costing) viittaa sellaiseen kustannuslaskentaan, jossa huomioidaan kaikki 

järjestelmään liittyvät kustannukset aina ideointivaiheesta käytöstä poistamiseen [120]. Koso-

lan määritelmän mukaan elinjaksokustannusten hallinta (life cycle cost management) ”tarkoit-

taa jatkuvaa toteutuneiden elinjaksokustannusten seurantaa, kustannusperusteisten tai kustan-

nustietoisten elinjaksopäätösten tekemistä sekä elinjakson kokonaiskustannusten ennustamis-

ta, jonka tavoitteena on optimoida suorituskyvyn luomisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat kus-

tannukset” [67] (s. 396). Elinkaarikustannuslaskennan keskeinen sovellutus on elinkaarikus-

tannusten arviointi ennen hankintaa. Arviointien perusteella on mahdollista verrata eri järjes-

telmien elinkaarikustannuksia ja pyrkiä tätä kautta saamaan perusteet hankintapäätökselle. 
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Tavoitteena tällöin on optimoida hankittavan suorituskyvyn ja arvioitujen elinkaarikustannus-

ten suhde budjettirajoite huomioiden. [152] 

 

Elinkaarikustannuslaskenta on kehitetty Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Tekniikka oli alkujaan 

kehitetty sotilaskäyttöön. Yhdysvaltain puolustusministeriö pyrki sen avulla lisäämään kus-

tannustehokkuutta sen suurissa hankkeissa. Puolustushankkeista elinkaarikustannuslaskenta ja 

elinkaariajattelu ovat laajasti levinneet myös muille toimialoille teollisuuteen ja kulutustuot-

teisiin. [120] Viimeksi mainittua näkemystä Woodward kuitenkin epäilee ja esittää, että usein 

päätöksenteossa arvioidaan painotetusti alkuinvestoinnin suuruutta ja unohdetaan elinkaari-

kustannukset [152].  

 

Elinjaksokustannuslaskenta voidaan nähdä kuuluvaksi osaksi johdon laskentatoimea [80]. 

Johdon laskentatoimea kutsutaan usein myös operatiiviseksi laskentatoimeksi, millä viitataan 

sen rooliin osana organisaation johtamista ja ohjausta [2]. Kaplan näkee rahoituksen ja johdon 

laskentatoimen vertailussa erityisesti viimeksi mainitulla olevan keskeinen rooli organisaation 

strategien toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa [58]. Hopperin mielestä on ongel-

mallista, että johdon laskentatoimi nähdään alisteisena rahoituksen laskentatoimelle. Yhdeksi 

keskeiseksi syyksi tälle nähdään laskentatoimen järjestelmät, joiden toiminnallisuudet on ra-

kennettu tarkemmin säädellyn rahoituksen laskentatoimen ehdoilla [48]. 

 

Korpi ja Ala-Risku ovat kirjallisuustutkimuksessaan seuloneet elinkaarikustannuslaskentaan 

liittyviä tapaustutkimuksia, joista he havaitsivat kahden kolmasosan liittyvän rakennusteolli-

suuteen [66]. Tähän liittyen elinkaarikustannusajattelun soveltamisen ongelmina nähdään mo-

tivaation puute menetelmien soveltamiseen, erot osapuolten intresseissä ja preferensseissä, 

vaikeudet menetelmien hyödyntämisessä ja luotettavan informaation saatavuus [19]. Schade 

perustelee elinkaarikustannuslaskennan soveltamista rakennuksiin sillä, että tarkastelemassaan 

esimerkissä toimistorakennuksen käyttökustannukset ovat 25 vuoden aikana kolminkertaiset 

sen alkuperäiseen hankintahintaan verrattuna [116]. Ajallisesti pitkä elinkaari vertautuu jo 

johdantoluvussa esitettyihin esimerkkeihin puolustusmateriaalin elinkaarista.  

 

Elinkaarikustannuslaskenta on myös keskeisenä tekijänä osana ympäristökustannuslaskentaa 

[153]. Tällöin pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä ympäristökustannukset ovat, mitkä 

niistä ovat potentiaalisesti tärkeitä ja ovatko ne ylipäätään merkittäviä [13]. Ympäristökustan-

nuslaskenta, kuten elinjaksokustannusten arviointi, liittyy organisaatioiden päätöksentekoon 
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[40]. Ympäristökustannuslaskentaa voidaan soveltaa myös puolustusmateriaalin elinjaksoajat-

teluun [46].  

 

 

2.3 Puolustusmateriaalin elinjaksonäkökulma 

2.3.1 Puolustusmateriaalin elinjaksokustannukset ja -vaiheet 

Yhdysvaltalaiset Jones, White, Ryan ja Ritschel ovat tutkimuksessaan keskittyneet erityisesti 

järjestelmien elinkaaren aikaisten käyttökustannusten (Operating & Support Costs) analysoin-

tiin. He tarttuvat kirjallisuuskatsauksessaan laajalle levinneeseen nyrkkisääntöön siitä, että 

käyttökustannusten osuus koko elinkaaren aikaisista kustannuksista on noin 70 prosenttia 

[54]. Espanjalaisessa tutkimuksessa esitetään käyttökustannusten osuudeksi 72 prosenttia 

[97]. Tremaine ja Seligman toteavat, että yleensä elinjaksokustannukset arvioidaan liian pie-

niksi. Syyksi esitetään hankkeiden vaiheistusta ja keskittymiseen lyhyen tähtäimen tavoittei-

siin [137]. Elinjaksokustannusten arvioimiseen liittyvät mallit ovat usein riittämättömästi ku-

vattuja, tieto on hajallaan ja sen eheydessä on ongelmia, ja riskejä ja hankkeisiin sisällytettä-

vää epävarmuutta ei osata ottaa riittävällä tavalla huomioon [96]. Lindholm ja Suomala esittä-

vät, miten toimintolaskentaa sovelletaan elinjaksokustannusten arvioimiseen. Epävarmuuden 

mallintaminen on keskeistä uskottavan mallin rakentamisessa [80]. Laajemmin ja käytännön-

läheisemmin aihetta on esitelty tutkimusprojektin raportissa, jossa korostetaan arvioinnissa 

käytettävien työkalujen merkitystä [128]. Edellä olevissa tutkimuksissa keskitytään elinjakso-

kustannusten laskentaan, mutta ei niinkään pohdita hankkeisiin liittyviä sidosryhmiä ja niiden 

suhteita. Tutkimusten keskeinen sisältö on esitetty taulukossa 1. 

 

Tysseland laajentaa näkökulmaa ja tutkii elinjaksokustannuslaskennan taustoja ja osapuolten 

välisiä asetelmia hyödyntäen teoreettisena taustana agenttiteoriaa. Keskeisenä ongelmakohta-

na esitetään päämiehen ja agentin toisistaan poikkeavat tavoitteet ja preferenssit, jotka aiheut-

tavat konflikteja päämiehen ja agentin suhteessa. Toinen ongelmakohta tunnistetaan päämie-

hen ja agentin erilaisesta riskinsietoprofiilista. Päämies pystyy paremmin hajauttamaan riskiä, 

kun taas agentti on sidoksissa päämies-agenttisuhteen muodostaman hankkeen lopputulok-

seen. [138] Tällöin mukaan tarkasteluun tulevat myös osapuolten väliset vaikuttimet, motiivit 

ja kannustimet. 
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Taulukko 1: Tutkimuksia elinjaksokustannusten laskennasta. 

Tutkimus Keskeinen sisältö 

Jones, G., White, E., 
Ryan, E. T., Ritschel, J. 
D. (2014) 
[54] 

- Tutkimuksen lähtökohtana kirjallisuudessa esitetty väite, että käyttö-
kustannusten osuus elinkaaren aikaisista kustannuksista jopa noin 70 
% 

- Aineistossa vaihtelua kuitenkin paljon; 16-70 % riippuen järjestelmästä 
- Tutkimuksen oman tulkinnan mukaan käyttökustannusten osuus 50-55 

% 
- Elinkaaret lähes poikkeuksetta ennustettua pidempiä 

Lindholm, A., Suomala, 
P. (2007)  
[80] ja Suomala, P., 
Lindholm, A., Uusi-
Rauva E. (2005) 
[128] 

- Käytännön tekninen esimerkki järjestelmän elinkaarikustannusten 
analysoinnista; toimintolaskenta, tarvittava informaatio, kustannusten 
hallinta, laskentatyökalut, epävarmuuden mallintaminen 

- Tutkimusraportti ja -hanke (2005), jonka pohjalta artikkeli (2007) 

Navarro-Galera, A., 
Ortuzar Maturana, R. I. 
(2011) 
[96] 

- Kansalliset erot ja niiden vaikutus elinkaarikustannuslaskentaan 
- Erityisesti Naton malli soveltuu hyvin kustannustehokkuuden paranta-

miseen 
- Kansallisten toimintatapojen ja säätely-ympäristön vaikutus elinkaari-

kustannusmallin soveltamiseen 
- Tiedon saatavuus, avoimuuden lisääminen, prosessien ja säätely-

ympäristön kehittäminen keinoina elinkaarikustannuslaskennan tehok-
kaampaan hyödyntämiseen 

Navarro Galera A., Or-
tuzar Maturana R.I., 
Alcaraz Quiles 
F.J. (2016) [97] 

- Käyttökustannusten osuus elinkaarikustannuksista jopa 72 % 
- Käyttökustannusten osuus riippuu kulloinkin kyseessä olevasta järjes-

telmästä 

Tremaine, R. L., Selig-
man, D. J. (2010) 
[137] 

- Elinkaarikustannusten hallinta (LCCM; Life Cycle Cost Management) 
- Elinkaarikustannusten hallinnassa käytettävät järjestelmät 
- Oletusten ja ennusteiden käyttö elinkaarikustannusmallien taustalla 
- Puolustusmateriaalihankkeiden johtohenkilöiden osaaminen ja oletuk-

set aiheesta puutteellisia, mikä aiheuttaa elinkaarikustannusten aliar-
viointia 

- Hankkeiden prosessimaisuus saattaa johtaa lyhytaikaisten hyötyjen 
tavoitteluun kokonaisvaltaisen elinkaarikustannusmallin soveltamisen 
kustannuksella 

 

Näissä puolustusmateriaaliin liittyvissä esimerkkitutkimuksissa ollaan kiinnostuttu elinjakso-

kustannuslaskennasta teknisenä laskentasuorituksena. Navarro-Galeran ja Ortuzar Maturanan 

[96] tutkimus lähestyy Tysselandia käsittelemällä informaatiota ja prosesseja, mutta käsittely 

on silti teknisluonteista asiakirja-analyysia. Tremaine ja Seligman [137] käsittelevät osaamis-

ta, oletuksia ja aikaulottuvuuden vaikutuksia päätöksentekoon. Tysselandin kaltaista agentti-

teoriaan nojaavaa tarkastelua niissä ei silti ole. 

 

Sherif ja Kolarik esittävät artikkelissaan puolustusjärjestelmien osalta seitsemän elinkaaren 

vaihetta, joista tosin osa menee toistensa kanssa päällekkäin: tutkimus- ja kehitys, suunnittelu, 

valmistus, käyttöönotto, operointi, ylläpito ja käytöstä poisto. Kirjoittajien mukaan tällainen 

kokonaisvaltainen elinkaari on ideaali elinkaarikustannusten analysoinnin kannalta, koska 

puolustushallinto (USA) hallinnoi ja ohjaa prosessia koko matkalla. [120] Artikkeli on jo 

ikääntynyt ja voisi ajatella, että tilanne on osittain muuttunut myös Yhdysvalloissa. Toiminto-
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jen ulkoistamisen myötä tieto hajaantuu eikä välttämättä ole asiakkaan saatavilla aina yhtä 

helposti.  

 

Ruotsissa elinkaaren vaiheiksi on esitetty tutkimus-, kehitys-, hankinta-/rakennus-, käyttö- ja 

käytöstä poistamisvaihe. Hankinta-/rakennusvaiheen osalta on omina kokonaisuuksinaan esi-

tetty järjestelmän ja sen toimittajan valinta, sopimuksen neuvotteleminen, järjestelmän tilaa-

minen ja järjestelmän valmistaminen. Poistovaihe on kaksiosainen sisältäen alasajovaiheen ja 

järjestelmän romuttamisen. [46] 

 

2.3.2 Puolustusvoimien elinjaksomalli 

Pääesikunnan logistiikkaosaston 2017 julkaisemassa normissa esitetään kuusi Puolustusvoi-

mien soveltama elinjakson vaihetta. Nämä ovat kuvan 3 mukaisesti konsepti, määrittely, 

suunnittelu ja kehittäminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito ja purkaminen [55]. Määritelmät 

ja jaottelu elävät tarpeen mukaan. Tätä edellisen mallin vaiheet olivat ideointi, esisuunnittelu, 

suunnittelu, rakentaminen, operointi ja purku [67] (s. 74). 

 

 

 

Kuva 3: Puolustusvoimien elinjaksomalli ja hankkeet [55] 

 

 

Nykyisen normin mukaan suorituskykyjen suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu hankkeissa, 

jotka voidaan karkeasti jakaa neljään vaiheeseen. Vaiheet voidaan sitoa elinjaksomalliin. Elin-

jaksomallin vaiheet yksi ja kaksi toteutuvat karkeasti hankkeen valmisteluvaiheessa. Vaihe 

kolme toteutuu hankkeen suunnitteluvaiheessa. Rakentamisvaiheessa toteutuvat hankkeen 

vaiheet toteutus ja päättäminen. [55] Taulukossa 2 on esitetty elinjaksomallin vaiheiden kes-

keiset tavoitteet, vastuut ja toimenpiteet.  
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Taulukko 2: Puolustusvoimien elinjaksomallin sisällöt [55] 

  Konsepti Määrittely 
Suunnittelu ja 
kehittäminen 

Tavoite Määritetään hankkeen tavoite 
ja sisältö 

Hankkeen valmistelu ja kon-
septivaiheen tarkennukset 

Hankkeen suunnittelu, suori-
tuskyvn käyttöönoton ja han-
kintojen valmistelu 

Päävastuu Hankevastuullinen KEHO Hankevastuullinen KEHO Hankepäällikkö ja -henkilöstö 

Tuotteet ja  
toimenpiteet 

- suorituskykyvaatimukset 
- konseptit 
- tukeutumissuunnitelma 
- käyttöprofiili 
- perusteet elinjaksosuunnitel-
malle 
- hankesuunnitelman luonnos 

- täydennetty hankesuunni-
telma 
- elinjaksosuunnitelma 
- elinjaksokustannuslaskelma 
- kyvykkyysvaatimukset 
- järjestelmävaatimukset 
- konfiguraation hallinta 
- teollisen yhteistyön sunni-
telma 
- hankintasuunnitelma 
- RFI 
- markkinakartoitus 

- edellisen vaiheen tuotteiden 
tarkennukset 
- tunnistetaan sidosryhmät 
- evaluoinnin, testauksen ja 
hyväksynnän suunnittelu 
- ratkaisukonsepti 
- järjestelmäsuunnitelmat ja -
vaatimukset 
- RFI täydennys 
- RFQ 
- tarkennettu tukeutumis-
suunnitelma 

Päättyminen Väli- ja lopputuotteiden katsel-
mointi, elinjaksoauditointi ja -
päätös 

Väli- ja lopputuotteiden kat-
selmointi, hankkeen asetta-
minen, elinjaksoauditointi ja -
päätös 

Väli- ja lopputuotteiden kat-
selmointi, elinjaksokustannus-
ten tarkastus, elinjaksoaudi-
tointi ja -päätös 

  Rakentaminen Käyttö ja ylläpito Purkaminen 

Tavoite Hankkeen toteutus Suorituskyvyn käytettävyyden 
ylläpito ja arviointi 

Suorituskyvn hallittu alasajo 

Päävastuu 

Hankepäällikkö ja -henkilöstö, 
projektihenkilöstö 

Suorituskykyvastuullinen   

Tuotteet ja 
toimenpiteet 

- sopimukset ja hankinnat 
- suorituskyvyn todentaminen 
- käyttöönoton hyväksyntä 
- tarkastukset 
- tukeutumissuunnitelma 

- resurssien ja suorituskyvyn 
riittävyyden aviointi 
- teknisen elinjakson seuraa-
minen 
- elinjaksopäivityshankkeiden 
valmistelu 

- toimenpiteiden ja resurssi-
tarpeiden suunnittelu ja toteu-
tus 
- päätös luopumisen mahdol-
lisesta hankemuodosta 

Päättyminen Väli- ja lopputuotteiden katsel-
mointi, elinjaksoauditointi ja -
päätös, hankkeen purkaminen 

Päätös suorituskyvyn päivit-
tämisestä tai luopumisesta, 
elinjaksoauditointi ja -päätös 

Suorituskyvystä on luovuttu, 
elinjaksoauditointi ja -päätös 

 

Konseptivaiheessa määritetään hankkeelle tavoite ja karkea sisältö. Vaihe on merkittävä jär-

jestelmälle muodostuvien elinkaarikustannusten kannalta. Määrittelyvaiheessa kiinnitetään 

erityistä huomiota suorituskyvyn järjestelmänäkymään ja sen eri osa-alueisiin. Suunnittelu ja 

kehittäminen liittyvät tiukasti hankkeen suunnitteluun sekä hankittavan järjestelmän hankin-

nan ja käyttöönoton valmisteluun. Tämä käytännön työ tapahtuu rakentamisvaiheessa, jossa 

hanke samalla päättyy. Järjestelmä otetaan käyttöön, ylläpidetään ja lopuksi järjestelmä aje-

taan purkuvaiheessa hallitusti alas. [55] Puolustusvoimissa suorituskykyjä suunnitellaan ja 

rakennetaan prosesseilla, jotka ovat suorituskyvyn suunnittelu ja kehittäminen, suorituskyvyn 

rakentaminen ja käyttö, suorituskyvyn käyttö, sekä palvelutoiminta [107]. Uusi elinjaksomalli 

vaikuttaa kiinnittävän kokonaisuuden entistä mallia paremmin sopimaan osaksi Puolustus-

voimien prosessiohjausta. 
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Elinjaksopäätökset ja -auditoinnit ovat elinjakson aikana selkeitä virstanpylväitä, jotka tuke-

vat elinjaksojen hallintaa [55]. Vaiheiden voidaan tulkita sisältöjensä puolesta olevan kuiten-

kin osittain päällekkäisiä. Tämä näkyy siinä, että samoja tuotteita valmistellaan ja tarkastel-

laan elinjaksomallin eri vaiheissa. 

 

 

2.4 Elinjakson eri tulkinnat 

Järjestelmän elinkaari voidaan määrittää monesta eri näkökulmasta. Toiminnallinen elinkaari 

on se ajanjakso, jonka aikana tarkoitetulle järjestelmälle on olemassa tarve [152]. Kirby mää-

rittelee toiminnallisen elinkaaren vastaavalla tavalla, mutta lisää, että toiminnallinen elinkaari 

tulee päätökseensä myös silloin, kun järjestelmä ei pysty enää tehokkaasti täyttämään sen al-

kuperäistä tarkoitusta [60]. Määritelmät eivät ota kantaa järjestelmälle mahdollisesti tehtäviin 

elinkaaripäivityksiin, jolla toiminnallista elinkaarta voidaan pidentää. Toiminnallisen elinkaa-

ren arvioinnissa nämä päivitykset tulee huomioida jo järjestelmää hankittaessa, koska muussa 

tapauksessa keskeinen osa elinkaarikustannuksia saattaa jäädä arvioinnin ulkopuolelle. Tällä 

tavalla ajatus elinkaaripäivityksistä mahtuu myös Kirbyn tarkennuksen sisälle, koska jo han-

kintavaiheessa arvioidaan järjestelmän toiminnallisen elinkaaren kannalta välttämättömät 

elinkaaripäivitykset, joiden laiminlyöminen johtaisi tarkoitetun alkuperäisen elinkaaren en-

nenaikaiseen päättymiseen. Elinjaksopäivitykset voidaan siis nähdä osana järjestelmän toi-

minnallista elinkaarta. 

 

Järjestelmän fyysinen elinkaari on se ajanjakso, jonka tarkoitetun järjestelmän voi odottaa 

kestävän fyysisesti [152]. Fyysisen elinkaaren päättymisen tunnusmerkkeihin voidaan katsoa 

kuuluvaksi, että fyysinen kuluminen ja huonontuminen tekevät järjestelmästä käyttökelvotto-

man. Toisaalta todetaan, että ilman budjettirajoitetta olisi päivityksillä mahdollisuus jatkaa 

järjestelmän fyysistä elinkaarta kauas tulevaisuuteen. [60] Puolustusmateriaalin ajallisesti 

pitkä elinjakso sekä kova operatiivinen ja koulutuksellinen käyttö asettavat fyysisen elinkaa-

ren kovaan testiin.  

 

Teknologinen elinkaari on ajanjakso, jonka jälkeen järjestelmä tulee teknisen kehityksen nä-

kökulmasta vanhentuneeksi [152].  Nordlund et al. kuvaavat tutkimusraportissaan puolustus-

järjestelmien suhteellisen suorituskyvyn ja kustannusten kehittymisen suhdetta. Kehitystyön 

kautta suhteellinen suorituskyky kasvaa, mikä samalla kasvattaa kustannuksia. Vastustajan 

tekemä vastaava kehitystyö kuitenkin syö saavutetun suhteellisen edun, mutta kustannukset 

jäävät korkeammalle tasolle. [98] Vastaavalla tavalla voitaisiin kuvata suhteellisen suoritus-
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kyvyn kehitystä suhteessa järjestelmien teknologiseen tasoon, mikä muuttuu tämän suhteelli-

sen suorituskykykilpailun tuloksena. Tämä suhteellinen teknologinen vanheneminen on fyysi-

sen vanhenemisen lisäksi toinen selittävä tekijä sille, miksi puolustusjärjestelmille on niiden 

toiminnallisen elinkaaren suunnitelman mukaisen toteutumisen vuoksi tehtävä elinkaaripäivi-

tyksiä. Ilman niitä järjestelmien suorituskyvyllä ei pystytä vastaamaan toimintaympäristön 

muuttuviin vaatimuksiin ja järjestelmien teknologisen elinkaaren päättymisen voidaan katsoa 

johtavan myös toiminnallisen elinkaaren päättymiseen, vaikka fyysisen elinkaaren näkökul-

masta elinjaksoa olisi vielä jäljellä. 

 

Taloudellinen elinkaari on ajanjakso, jonka jälkeen järjestelmän ylläpitäminen ei enää talou-

dellisessa mielessä ole kustannustehokasta[152]. Kirbyn mukaan taloudellinen elinkaari päät-

tyy silloin, kun järjestelmän korvaaminen kokonaan uudella on taloudellisempaa kuin panos-

taminen vanhan järjestelmän ylläpitoon [60]. Utnen mukaan näkemys taloudellisesta elinkaa-

resta on elinkaarikustannusajattelussa yleisin, koska laskelmissa yleensä on kysymys kustan-

nusten minimoimisesta [139]. Suorituskykyjen rakentamisen ja suunnittelun näkökulmasta 

näin voi loppuvaiheessa ollakin, kun vertaillaan eri järjestelmiä, joilla voitaisiin saavuttaa 

haluttu suorituskyky. Prosessin alkuvaiheessa on keskeisempää löytää suorituskyvyn saavut-

tamisen ja ylläpidon kannalta keskeisimmät vaatimukset ja näiden arvioinnin osalta saattavat-

kin olla keskeisemmässä roolissa muut lähestymistavat järjestelmän elinkaareen. Silti budjet-

tirajoitteen olemassaoloa ei näissäkään vaiheissa voi unohtaa. Tämän tutkimuksen näkökul-

masta voidaan taloudellista elinkaarta pitää merkittävimpänä, koska kyse on kuitenkin loppu-

jen lopuksi rahallisesti mitattavista ja vertailtavista kustannuksista. Suorituskykyneutraalin 

tilanteesta tekisi se, että vertailussa olisi täsmälleen saman suorituskyvyn tarjoamat järjestel-

mät. Tällöin relevanttia olisikin selvittää näiden järjestelmien elinkaarikustannukset ja vertail-

la niitä. Tällöin kyseeseen tulisi myös arvio kustannuksiin liittyvän informaation saatavuudes-

ta, laadusta ja luotettavuudesta. 

 

Viides näkemys järjestelmän elinkaareksi on sosiaalinen ja laillinen elinkaari, jolla tarkoite-

taan ihmisistä tai lainsäädännöstä lähteviä vaatimuksia, jotka sanelevat järjestelmän korvaa-

misen uudella [152]. Klöpffer liittää käsitteen sosiaalisesta elinkaaresta yhteiskunnalliseen 

hyväksyttävyyteen ja kestävään kehitykseen [65]. Näihin liittyy elinkaaren ja sen ennustetta-

vuuden kannalta ongelmia, koska puolustusjärjestelmien elinjaksot ovat pitkiä. Järjestelmien 

hankintaan liittyvissä tilanteissa on hyvin haastavaa arvioida kauaskantoisesti niitä muutoksia, 

mitä esimerkiksi poliittisessa toimintaympäristössä ja lainsäädännössä sitä kautta tulee tapah-

tumaan. Yleensä näitä muutoksia voitaneen pitää uhkina, jotka estävät tai hankaloittavat jon-
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kun hankitun suorituskyvyn käyttöä, mutta niissä voi piillä myös mahdollisuuksia. Mahdolli-

suuksien hyödyntäminen voisi edellyttää reaalioptioajattelun tapaan jo hankintavaiheessa teh-

tyjä ratkaisuja, jotka myöhemmässä vaiheessa elinkaaripäivitysten kautta mahdollistavat jär-

jestelmän käytön laajentamisen. Esimerkkinä tällaisesta mahdollisuudesta voitaisiin pitää tie-

dustelulainsäädännön muuttumista, mikä avaa uusia mahdollisuuksia suorituskykyjen käyt-

töön [28]. 

 

Puolustusvoimien elinjakson hallintaa koskevassa normissa mainitaan erikseen tekninen elin-

jakso ja sen hallinta [55]. Tämän käsitteen alle yhdistyvät toiminnallinen, fyysinen ja teknolo-

ginen elinkaari, mutta toimintojen ja resurssien suunnittelun ja seurannan (TRSS) kautta myös 

taloudellinen elinkaari. Näkemykset järjestelmien erilaisista elinkaarista eivät ole toistensa 

kilpailijoita, vaan ne omalla tavallaan täydentävät toisiaan ja ovat apuna erilaisissa vaiheissa, 

koska niiden näkökulmat soveltuvat eri tilanteisiin. Taloudellinen elinkaari soveltuu rahamää-

räisen mitattavuuden vuoksi elinkaarikustannuslaskentaan, kun taas toiminnallisen, fyysisen 

ja teknologisen elinkaaren näkymää voidaan soveltaa järjestelmien hallintaan ja käytön suun-

nitteluun. Sosiaalinen ja laillinen elinkaari liittyy taas painotetusti järjestelmien vaikuttavuu-

den ja niihin sisältyvien riskien arviointiin. 

 

 

2.5 Elinjaksokustannusten muodostuminen 

Kustannuskäsite voidaan ymmärtää usealla tavalla, kuten suorat kustannukset, epäsuorat kus-

tannukset, muuttuvat kustannukset ja kiinteät kustannukset. Näiden kautta edelleen elinjakso-

kustannukset voidaan ymmärtää suppeammalla tai laajemmalla tavalla (kuten TOC = Total 

Cost of Ownership tai WLC = Whole Life Cost). [123] Elinjaksokustannusten huomioimisella 

pyritään laajempaan ja kattavampaan kuvaan järjestelmän kustannuksista. Hankinnasta koitu-

va kustannus on vain osa kokonaiskustannuksista. 

 

Elinjaksokustannukset voidaan karkeasti jakaa kertaluonteisiin ja jatkuvaluonteisiin kustan-

nuksiin. Kertaluonteisia kustannuksia ovat suorituskyvyn kehittämisestä ja rakentamisesta 

aiheutuvat kustannukset. Lisäksi järjestelmästä luopuminen aiheuttaa kertaluonteisia kustan-

nuksia. Jatkuvaluonteisia kustannuksia ovat järjestelmän operoinnista aiheutuvat kustannuk-

set. [68] (s. 95)  
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Operointi 

Kuvassa 4 on mukaillen pelkistetysti esitetty Kaufmanin tapa hahmottaa elinkaarikustannus-

ten muodostuminen ja osatekijät [59]. Myös Woodward hyödyntää artikkelissaan Kaufmanin 

mallia ja arvioi sitä osittain omasta näkökulmastaan [152]. Vaiheen 1 aikaulottuvuus tarkoit-

taa sen määrittelemistä, koska järjestelmä on käytössä. Toisessa vaiheessa tarkennetaan sitä, 

miten järjestelmän käyttötapa vaikuttaa järjestelmän operointiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

vaikka järjestelmä on operatiivisessa käyttövalmiudessa, se ei silti ole tauotta käytössä. 

 

 

Kuva 4: Elinkaarikustannusten muodostuminen [59] 

 

Kustannukset 

Kolmannessa vaiheessa selvitetään järjestelmään liittyvät varsinaiset kustannukset [152]. Es-

panjalainen tutkimus esittää elinkaarikustannuksia kerryttäviksi kokonaisuuksiksi vaiheet en-

nen hankintaa, itse hankinnan, käytön, ylläpidon ja käytöstä poistamisen [97]. Suorituskyvyn 

käsitemallin elinjaksonäkymä pitää sisällään kustannukset. Tässä näkymässä kustannukset 

jakautuvat suunnittelu- ja kehittämiskustannuksin, rakentamiskustannuksiin, käyttö- ja ylläpi-

tokustannuksin ja purkamiskustannuksiin. [129] 

 

Yleisesti hyväksytyn näkemyksen mukaan järjestelmien käytöstä aiheutuvat kustannukset 

ovat yleensä itse järjestelmän alkuperäistä hankintaa merkittävämpi kustannustekijä, ollen 

nyrkkisäännön mukaan noin 70 prosenttia järjestelmän elinkaarikustannuksista [52]. Elinkaa-

rikustannusten ennustamisen osalta tämä johtaa huomion kiinnittymiseen itse operointivaihee-

seen, mutta tässä vaiheessa kustannusten syntymiseen vaikuttavista päätöksistä merkittävin 

osa on tehty jo aikaisemmassa vaiheessa. Asiedu ja Gu korostavat toisenlaista 70 prosentin 

sääntöä. Heidän mukaansa keskimäärin yli 70 prosenttia tuotteen elinkaarikustannuksista si-
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dotaan ja määrätään jo tuotteen suunnitteluvaiheessa [5]. Tämän osuuden on kirjallisuudessa 

esitetty olevan tietyissä tapauksissa jopa 85 prosenttia [27]. Tämän tiedostaminen ja tunnista-

minen on keskeistä, vaikka suunnitteluvaiheen suorat kustannukset ovat yleensä vain pieni 

osa järjestelmän elinkaarikustannuksista. Suunnitteluvaiheessa sitoudutaan tiettyihin ratkai-

suihin esimerkiksi käytettävien materiaalien, tarvittavan henkilöstön, käyttöperiaatteiden ja 

järjestelmän vaatimien tukielementtien suhteen. Myöhemmissä vaiheissa näihin on vaikeaa 

tehdä perustavaa laatua olevia muutoksia, jolloin kustannuksiin lähinnä voidaan vaikuttaa 

kohdistamalla toimintoihin niiden tuottavuutta ja tehokkuutta parantavia toimenpiteitä. 

 

Käsillä olevassa mallissa huomioitavia kustannuksia ovat järjestelmän hankinnasta aiheutu-

neet kustannukset, käyttökustannukset (esim. energia ja käyttöhenkilöstö), ylläpitokustannuk-

set (osat ja huoltohenkilöstö), peruskorjauskustannukset ja muut erikseen arvioitavat kustan-

nukset [152] [59]. Elinkaarikustannusten vertaamisen osalta on huomioitava se todellinen 

tapa, millä järjestelmän hankintakustannus tulee maksettavaksi. Koko hankintahinta ei välttä-

mättä tule maksettavaksi heti alussa hankinnan yhteydessä. Hankittavan järjestelmän toimit-

taminen saattaa tapahtua paloittain ja hankintahinnan maksaminen voi tapahtua pidemmän 

ajanjakson kuluessa. Vertailtavien järjestelmien toimituksilla ja näiden maksuehtojen eroilla 

on tällöin vaikutusta järjestelmien elinkaarikustannusten muodostumiseen. Järjestelmän täy-

simittainen käyttöönotto saattaa kestää vuosia. Tämän vaikutukset kustannustasoon elinkaaren 

alkuvaiheessa tulee ottaa huomioon. Elinkaaren lopussa on huomioitava myös kustannukset, 

jotka aiheutuvat järjestelmän purkamisesta. Jäännösarvoa saattaa syntyä, jos järjestelmä esi-

merkiksi myydään käytettynä. 

 

Neljännen vaiheen kustannusajurit tarkoittavat sellaisia tekijöitä, jotka osittain vaikuttavat 

edellisessä vaiheessa määritettyjen kustannusten syntymiseen. Ylläpidon osalta esimerkiksi 

järjestelmän vikaantumisherkkyys vaikuttaa siihen, kuinka usein järjestelmälle tulee kohdistaa 

reagoivia huoltotoimenpiteitä. [152] Yleensä tällaisten kustannusten muodostumiseen liittyy 

epävarmuutta, joka tulee huomioida elinkaarikustannuslaskennassa käytettävässä mallissa 

jollain tavalla. 

 

Laskentatoimen tuottamalla informaatiolla on organisaatiolle hyötyä, mikä voidaan ainakin 

teoreettisesti arvottaa. Tämä arvo kannustaa informaation hankkimiseen. Tätä arvoa voidaan 

kasvattaa kehittämällä laskentametodeja ja siinä käytettäviä järjestelmiä. [130] Tällä on kui-

tenkin rajansa. Informaation ja laskentajärjestelmän laatu sekä siihen liittyvät kustannukset 

tulee suhteuttaa siihen arvoon, mitä ne tuottavat palvellessaan organisaation johtamista ja pää-
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töksentekoa [37]. Elinkaarikustannuslaskennalla pyritään optimoimaan järjestelmän hankin-

nan, omistamisen ja operoinnin kannalta kaikki relevantit ja merkittävät kustannukset koko 

järjestelmän elinkaaren ajalta [152]. Elinjaksokustannuslaskennassa on päätettävä, mitä yli-

päänsä on kannattavaa laskea ja arvioida; pikkutarkkuus ei välttämättä maksa itseään takaisin. 

 

Kustannusajurit ja toimintolaskenta 

Kustannusten ja kustannusajurien suhteen tulee usein eteen ongelma kustannusten kohdista-

misesta. Kustannukset voidaan karkeasti jakaa suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin. Suorat 

kustannukset voidaan yleensä helposti kohdentaa laskentakohteelle, mutta epäsuorien kustan-

nusten osalta tämä ei ole yhtä yksiselitteistä. [26] Toinen keskeinen tapa hahmottaa kustan-

nuksia on jako kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteät kustannukset pysyvät lyhyellä 

aikavälillä samalla tasolla ja toiminnan volyymilla ei ole niihin vaikutusta. Muuttuvat kustan-

nukset taas ovat sidoksissa tehtyjen suoritteiden määrään. [136] Kiinteiden kustannusten ja 

epäsuorien kustannusten välille voidaan yleensä vetää yhtäläisyysmerkki, mikäli asiaa hahmo-

tetaan toimintolaskennan näkökulmasta. Vastaavalla tavalla voidaan menetellä muuttuvien ja 

suorien kustannusten välille. Elinkaarikustannuksien näkökulmasta muuttuviin tai suoriin kus-

tannuksiin liittyy suurempi epävarmuus, koska niiden muodostuminen on kiinni tarkasteltavan 

järjestelmän käytöstä. Näiden kustannusten stokastisuus tekee näiden ennustamisesta haasta-

vaa. Kiinteät tai epäsuorat kustannukset ovat pääsääntöisesti luonteeltaan enemmän deter-

ministisiä ja niiden muuttumiseen vaikuttavat tekijät voivat olla paremmin hallittavissa. Näi-

den osalta elinkaarikustannuslaskennan haasteet liittyvätkin siihen, miten nämä kustannukset 

pystyään kohdentamaan järjestelmälle niin, että kuva elinkaarikustannuksista pysyy oikeana. 

 

Toimintolaskenta (ABC; activity-based costing) tulee esille monessa elinkaarikustannuslas-

kentaa käsittelevässä artikkelissa. [1] [26] [136] [66] Toimintolaskenta on kehitetty vastaa-

maan niihin puutteisiin, joita perinteisen kustannuslaskennan soveltamisessa on havaittu. Pe-

rinteinen kustannuslaskenta pystyy selvittämään, paljonko kustannuksia on tullut, mutta se ei 

kerro koko totuutta. Yleensä ongelmallisiksi osoittautuvat epäsuorat kustannukset, joiden 

kohdistaminen ei ole yksiselitteistä. Epäsuorat kustannukset voidaan kohdistaa tuotteille esi-

merkiksi niiden valmistuksen volyymin mukaan, mutta silloin tuotekohtaisten kustannusten 

osalta saattaa syntyä pahoja vääristymiä. [86] 

 

Toimintolaskennassa on kolme keskeistä tekijää: resurssit, toiminnot ja laskentakohteet. Re-

surssit ovat hankittuja tuotannontekijöitä, kuten henkilöstö, toimitilat ja laitteet. Toiminnot, 

kuten perinteisessä teollisuudessa esimerkiksi valmistus, myynti ja lähetys, sitovat tuotannon-
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tekijöitä, eli resurssit tulee ensin kohdistaa toiminnoille resurssien käytön mukaan. Tällöin 

puhutaan resurssiajureista eli voimavarakohdistimista. Toisessa vaiheessa toiminnot kohdiste-

taan laskentakohteelle, joka voi olla tuote, palvelu tai yrityksen näkökulmasta yksittäinen 

asiakas. Tällöin puhutaan toimintoajureista, eli toimintokohdistimista. [44] Malli soveltuu 

elinkaarikustannuslaskentaan ja elinkaarikustannusten vertailuun, koska vertailtavat järjestel-

mät saattavat erota niiden tavassa käyttää resursseja eri toimintoihin. Samoin toimintolasken-

taa on mahdollista vastaavalla tavalla soveltaa olemassa olevien järjestelmien elinkaarikus-

tannusten toteutumiseen. Toimintolaskennalla on mahdollisuus paljastaa sellaisia laskenta-

kohteita, jotka käyttävät resursseja joihinkin toimintoihin suhteellisen paljon ja aiheuttavat 

siksi paljon kustannuksia. Laskentamenetelmän soveltamisen avulla johto voi saada paljon 

sellaista tietoa, jota voidaan käyttää resurssien uudelleenkohdentamiseen.  

 

Kustannusten muutos ja diskonttaus 

Viidennessä vaiheessa hyödynnetään määriteltyjä kustannuksia ja niiden tasoon vaikuttavia 

ajureita laskemalla yhteen kustannukset nykyhinnoilla. Vaiheen kuusi mukaisesti tehdään 

myös arviot kustannusten kehittymisestä. Tähän kuuluvat esimerkiksi arviot palkkojen muu-

toksista ja ennusteet ylläpitokustannusten kehittymisestä. Tässä mallissa kustannustason ylei-

nen nousu, eli inflaatio, otetaan huomioon kuudennessa vaiheessa [152]. Lisäksi alkuperäinen 

hankintahinta tulee tarvittaessa jakaa pidemmälle ajalle sen mukaan, missä vaiheessa järjes-

telmän hankinnan kustannukset tulevat maksettavaksi. 

 

Rahan aika-arvo huomioidaan, koska kauemmas tulevaisuuteen mentäessä rahavirtoihin liit-

tyvä epävarmuus lisääntyy. Tässä mallissa rahan aika-arvo otetaan huomioon seitsemännessä 

vaiheessa diskonttaamalla kustannukset nykyhetken tasolle [152]. Tässä mallissa inflaation on 

otettu huomioon jo edellisessä vaiheessa, joten diskonttokorossa sitä ei erikseen huomioida. 

Tällöin puhutaan reaalisesta diskonttokorosta. Inflaation vaikutus on mahdollista myös sisäl-

lyttää diskonttokorkoon, jolloin puhutaan nimellisestä diskonttokorosta [24]. Rahan aika-

arvon huomioiminen saattaa muuttaa kuvaa vertailtavien järjestelmien elinkaarikustannuksis-

ta; pelkkien diskonttaamattomien rahavirtojen vertailu voi johtaa erilaiseen lopputulokseen 

verrattuna tilanteeseen, jossa myös rahan aika-arvo otetaan huomioon. 

 

Riskitön korkokanta on diskonttauskoron elementti, joka erityisesti ottaa huomioon rahan 

aika-arvon [31]. Kirjallisuudessa on esitetty näkemyksiä siitä, tulisiko julkisissa investoin-

neissa soveltaa samaa vai alhaisempaa korkokantaa kuin yksityisissä hankkeissa. Keskuste-

lussa ei ole päästy yksimielisyyteen oikeasta teoreettisesta lähestymistavasta, mutta käytän-
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nössä julkisten investointien diskonttauslaskelmissa on sovellettu yksityistä alhaisempaa kor-

kokantaa. [95] Boardman ja Hellowellin työpaperiin on koottu länsimaissa käytettyjä korko-

kantoja ns. Public Private Partnership (PPP) -hankkeissa. Yleisimmin on käytetty valtion lai-

nojen korkokustannusta, mutta myös hankkeen pääoman keskimääräistä kustannusta (WACC) 

ja sosiaalista diskonttokorkoa on käytetty [9]. Korkokantaa kasvattamalla kauempana tulevai-

suudessa olevien kustannusten painoarvo heikkenee ja järjestelmän hankintahinnan merkitys 

kasvaa. Laskentaan voidaan soveltaa useita menetelmiä. 

 

Yleinen käytetty tapa on nettonykyarvon (NPV; net present value) menetelmä. Se huomioi 

rahan aika-arvon ja eri järjestelmien kustannukset saadaan vertailukelpoisiksi nykyrahassa. 

[32] Perinteisessä investointilaskennassa kannattavin on projekti, jonka nettonykyarvo on 

suurin. Pelkkien kustannusten vertailussa taas pienimmän arvon saava projekti on nettonyky-

arvomenetelmän mukaisesti taloudellisin. Käytettävällä korkokannalla, elinkaaren arvioidulla 

pituudella ja kertyvien kustannusten ajoittumisella elinkaaren aikana on tällöin merkitystä.  

 

Nettonykyarvon lisäksi yleinen investointilaskennassa käytettävä työkalu on sisäisen korko-

kannan (IRR; internal rate of return) menetelmä. Investoinnin sisäinen korkokanta antaa in-

vestoinnin nettonykyarvoksi nolla, kun verrataan perusinvestointia ja investoinnista saatavia 

nettorahavirtoja [87]. Puolustusmateriaalin hankintojen elinkaarikustannusvertailuun malli 

soveltuu heikosti, koska vertailtavina on yleensä vain kustannuksia; sisäistä korkokantaa ei 

voida laskea. Yleisesti käytetty takaisinmaksuajan menetelmä (PB; payback method) ei 

myöskään sovellu tähän käyttöön, koska menetelmässä vertaillaan sitä aikaa, missä investointi 

maksaa itsensä takaisin [154]. 

 

Vaiheessa kahdeksan nämä diskontatut rahavirrat lasketaan yhteen ja lopputulokseksi saadaan 

rahamääräisesti vertailukelpoinen elinkaarikustannus [152]. Eri vaihtoehtojen vertailua voi-

daan helpottaa, mikäli vertailtavat kokonaisuudet voidaan esittää tietyssä yhteismitallisessa 

muodossa. Investointilaskennassa ja elinkaarikustannusten vertailussa on helppo lähteä siitä 

ajatuksesta, että sopiva yhteismitallinen vertailukeino on raha, mikä erityisesti soveltuu aja-

tusmalliin järjestelmän taloudellisesta elinkaaresta. 

 

 

2.6 Elinjaksokustannuslaskelmiin liittyvät riskit ja epävarmuus 

Elinjaksokustannuslaskelmat voidaan jakaa ennakko- ja jälkilaskelmiin. Ennakkolaskelmiin 

liittyy paljon epävarmuutta, koska pyrkimys on ennustaa järjestelmän elinjaksokustannuksia 
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pitkällä aikavälillä. Jälkilaskelmissa on kyse laskentatoimen informaation hyödyntämisestä ja 

toteutuneiden kustannusten laskemisesta. Tätä tietoa voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevis-

sa ennakkolaskelmissa. [57] Ennakkolaskelmien aikaulottuvuus kulkee nykyhetkestä tulevai-

suuteen ja jälkilaskelmien nykyhetkestä menneeseen [80]. Jälkilaskelmiin liittyy vähemmän 

epävarmuutta, mutta toisaalta ne ovat saattaneet vääristyä väärien kohdistusten ja virheiden 

vuoksi. 

 

Elinkaarikustannusten arvioinnissa voidaan ensinnäkin pyrkiä yksityiskohtaisuuteen, missä 

kustannukset pyritään jakamaan eri osa-alueiden ja tekijöiden välille tarkasti viemällä kustan-

nusten erittely mahdollisimman alhaiselle tasolle. Tähän tarvitaan paljon yksityiskohtaista ja 

relevanttia informaatiota, mikä vaatii aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Toinen lähestymistapa 

on karkeampi. Siinä turvaudutaan muiden vastaavantyyppisten järjestelmien tietoihin ja pyri-

tään niitä soveltamalla arvioimaan elinkaarikustannuksia. Tällä tavalla meneteltäessä ei yleen-

sä ole mahdollista viedä kustannusarvioita kovin yksityiskohtaiselle tasolle, vaan kustannus-

arviot esitetään suurempina kokonaisuuksina esimerkiksi osajärjestelmittäin. Kolmantena 

voidaan mainita parametriset arviointimenetelmät. Näissä hyödynnetään saatavilla olevia tie-

topankkeja ja pyritään tilastollisen analyysin avulla selvittämään tekijöitä, joiden perusteella 

elinkaarikustannuksia voidaan arvioida. [66] Yksinkertaisiin järjestelmiin on helpompi sovel-

taa yksityiskohtaisempia menetelmiä. Puolustusjärjestelmien osalta usein hankitaan jotain 

uutta ja sellaisessa laajuudessa, mistä ei ennalta ole olemassa vastaavia kokemuksia. Siksi 

yleensä jouduttaneekin käyttämään elinkaarikustannustietoa jo käytössä olleista järjestelmistä 

ja pyritään soveltamaan sitä päätöksentekoa varten uuteen hankittavaan järjestelmään. 

 

Epävarmuutta voidaan analysoida esimerkiksi jo mainittujen erilaisten elinkaarinäkemysten 

kautta. Fyysisen, toiminnallisen ja teknologisen elinkaaren tapauksessa epävarmuus voi liittyä 

esimerkiksi järjestelmän kunnossapitoon. Arvioitu huoltoväli saattaa lyhentyä, mikäli järjes-

telmän tekninen luotettavuus ei toteudu toivotulla tavalla. Tällä voi olla merkittäviä kustan-

nusvaikutuksia. Taloudellisessa mielessä epävarmuutta liittyy niihin ennusteisiin, mitä on 

tehty järjestelmän kustannusten kehittymisestä. Riskejä ja epävarmuutta voi sisältyä myös 

sosiaalisen ja laillisen elinkaaren näkymään. 

 

Gluch ja Baumann kirjoittavat elinkaarikustannuslaskennan ja ympäristökustannusten arvi-

oinnin suhteesta ja tähän liittyvästä problematiikasta. Pitkäaikaisten investointien ympäristö-

vaikutusten huomioimiseen liittyy suurta epävarmuutta. Päätöksentekohetkellä ei ole tiedossa 

kaikkia sellaisia tekijöitä, jotka osoittautuvat elinkaariajattelussa ongelmiksi tai kustannuksia 
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aiheuttaviksi tekijöiksi. Fyysisistä riskitekijöistä mainitaan esimerkiksi rakennusten osalta 

niiden käytettävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät tekijät. Asbestin käytössä ei ai-

kaisemmin nähty ongelmaa, mutta nykyään sen ilmeneminen rakenteissa on merkittävä kus-

tannuksia aiheuttava tekijä. [40] Myös puolustusjärjestelmien osalta voi ilmetä tällaisia on-

gelmia, joita ei ole osattu ennustaa arvioitaessa järjestelmän elinkaarikustannuksia. 

 

Puolustusmateriaalin hankkimisen vaikuttimena taustalla ovat uhkamallit, joita vastaan hanki-

tulla suorituskyvyllä aiotaan puolustautua. Uhkamallien määrittely ja näihin vastaamisen kei-

nojen määrittelyä voidaan pitää monella tavalla poliittisena prosessina, johon silloin jo itses-

sään liittyy suuri määrä epävarmuutta [122]. Mitattavissa olevien muuttujien suhteen ei vält-

tämättä edes tapahdu merkittäviä muutoksia, mutta päätöksenteon poliittinen luonne siihen 

liittyvien tulkintoineen saattaa antaa pienillekin signaaleille niiden todellista merkitystä suu-

remman painokertoimen. Ottawan miinakieltosopimukseen liittymisellä oli vaikutusta ole-

massa olevan asejärjestelmän elinkaareen ja sitä kautta siitä muodostuviin kustannuksiin. Jal-

kaväkimiinan noin 50 vuoden elinkaaren alkuvaiheessa tällaista muutosta ei liene osattu arvi-

oida [104]. Rypäleaseiden suhteen on käyty samantyyppistä keskustelua [84]. Voisi ajatella, 

että tällaisten asejärjestelmien elinkaarikustannuslaskennassa ja -arvioinneissa tämäntyyppi-

sellä keskustelulla olisi epävarmuutta lisäävä vaikutus. Nämä käyvät esimerkistä järjestelmän 

sosiaaliseen ja lailliseen elinkaareen liittyvistä epävarmuustekijöistä. 

 

Gluch ja Baumann liittävät riskitekijöihin läheisesti myös markkinoiden toimintaan liittyvät 

muutokset, joilla on vaikutusta investointipäätöstä tukevaan elinkaarikustannuslaskelmaan 

[40]. Puolustusmateriaalin osalta kilpailutilanne tulee esille suorituskykykilpailussa, jonka 

voidaan nähdä olevan yhtenä syynä puolustusmateriaalin yksikköhintojen kallistumiseen [77] 

[98]. Uhkamallien muutokset yhdistettynä hankalasti ennakoitaviin muutoksiin suorituskyky-

jen tasapainojen kehityksessä voisivat käydä esimerkiksi tekijöistä, joita elinkaarikustannus-

laskennassa on vaikea mallintaa. Järjestelmän elinkaari saattaa jäädä ennakoitua lyhyemmäk-

si, mikä sanotun järjestelmän kannalta saattaa tarkoittaa ennakoitua alhaisempia kustannuksia, 

mutta kokonaisuudessa kustannukset kasvavat rakennettaessa uusia vaatimuksia vastaavia 

suorituskykyjä. Lisäksi järjestelmiin tehtävien elinkaaripäivitysten ajankohtaa, laajuutta ja 

kustannuksia voi alkuperäisellä hankintahetkellä olla erittäin vaikea ennakoida. Tällaisia epä-

varmuustekijöitä voidaan tarkastella monien eri elinkaarinäkymien kautta. 

 

Elinkaarikustannusten arvioinnissa on mahdollisuus hyödyntää simulointia. Simulointimalleja 

voidaan jaotella niiden antamien tulosten mukaan. Stokastisten, eli tilastollisten simulaatioi-
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den tulokset poikkeavat toisistaan, koska tulokseen vaikuttaa laskennan muuttujiin liittyvä 

satunnaisuus.  Laskennassa käytetyt muuttujat saavat arvoja annetulla vaihteluvälillä erikseen 

määritetyn jakauman mukaisesti. Deterministiset, eli määrättyjen simulaatioiden tulokset pää-

tyvät annetuilla samoilla lähtöarvoilla aina samaan tulokseen, koska näihin ei ole sisällytetty 

satunnaisuuden aiheuttamaa epävarmuutta. Monte Carlo -simulaatio on menetelmä, jolla ana-

lysoitavan järjestelmään liittyvät deterministiset ja stokastiset kustannustekijät voidaan yhdis-

tää. [33] Käytännönläheisessä kontekstissa Monte Carlo -simulaation käyttöä on selvitetty 

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusraportissa, jossa kenttätykin elinkaarikustannuksiin 

liittyvää epävarmuutta on havainnollistettu esittämällä jakaumia eri aseilla ammuttavista lau-

kausmääristä ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä [128].  

 

Korpi ja Ala-Risku kiinnittävät kirjallisuuskatsauksessaan huomiota siihen, että noin puolessa 

heidän tarkastelemissaan tapauksissa kustannusanalyysi oli tehty deterministiseltä pohjalta 

[66]. Mikäli tällaiseen laskelmaan ei pyritä ottamaan epävarmuutta mukaan edes erilaisilla 

skenaarioilla (esim. huonoin, todennäköisin, paras), tulee laskelmien lopputulokseksi ja ver-

tailupohjaksi yksi luku. Tätä ei voitane pitää kovin luotettava lähestymistapana, kun huomioi-

daan erilaiset näkökulmat siitä, millaista epävarmuutta elinkaarikustannusten arviointiin liit-

tyy. Myös Woodward korostaa tällaisen herkkyysanalyysin merkitystä osana elinkaarikustan-

nusten arviointia [152]. 

 

 

2.7 Elinjaksokustannuslaskelmien hallinta ja seuranta 

Sherif ja Kolarikin 1980-luvun alun näkemyksen mukaan elinkaarikustannusajattelu sopii 

erityisen hyvin laajoihin projekteihin, joita yksi taho ohjaa ja hallitsee. Tällaisiksi nähdään 

esimerkiksi isot puolustusmateriaalihankkeet. [120] Voidaan kuitenkin esittää, että noista päi-

vistä myös puolustusmateriaalihankkeiden läpivienti on muuttunut haastavammaksi ja hajau-

tunut enemmän eri toimijoille. Hankkeen asiakkaalla saattaa olla haasteita hankkeen tiedon-

hallinnassa ja sitä kautta myös elinkaarikustannusten hallinta muuttuu vaikeammaksi. Yhtenä 

taustatekijänä voidaan pitää eri toimintojen ulkoistamista. Julkisella sektorilla on ollut halu 

ulkoistaa tiettyjä toimintoja, koska yksityinen sektori on monissa tapauksissa osoittanut ky-

kynsä tuottaa palveluita julkista toimijaa kustannustehokkaammin [101]. Hankkeiden läpi-

viennissä käytettävät prosessit eivät olekaan enää vertikaalisesti integroituneita, vaan toimin-

not ja niihin liittyvä informaatio on hajautunut laajemmalle joukolle toimijoita. 
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Julkisten hankintojen prosessin tulisi olla läpinäkyvä, standardoitu ja kilpailutettu. Huonosti 

valmisteltu hankinta voi johtaa hankkeen ajalliseen venymiseen, kustannusten ylittymiseen ja 

jopa siihen, että toimittaja määritteleekin hankkeen lopullisen lopputuloksen yksityiskohdat. 

Esille nousevat tärkeinä erilaiset hankkeen toteutumiseen liittyvät mittarit, joilla hanketta ja 

sen etenemistä voidaan objektiivisesti arvioida. [155] Tilanne on sitä vähemmän kilpailulli-

sempi, mitä vähemmän potentiaalisia toimittajia on. Vähän kilpaillussa ympäristössä toteutet-

tavan hankkeen sopimuksen heikko valmistelu voi johtaa siihen, että yksityinen toimittaja voi 

enenevissä määrin ulkoistaa hankkeeseen liittyviä riskejä asiakkaan kannettavaksi. Yhtenä 

ratkaisuna pitkäaikaisten hankkeiden onnistumisen mittaamiseen ja riskien siirtymisen vält-

tämiseksi on esitetty, että mittareita tulisi kehittää koskemaan koko hankkeen elinkaarta [81]. 

Puolustusjärjestelmien hankinnan kannalta toimintaympäristön kilpailullisuus on kyseenalai-

nen. Joidenkin järjestelmien osalta uskottavia toimijoita saattaa olla vain vähän. Pitkät elin-

kaaret sitovat järjestelmien käyttäjiä tiettyyn toimittajaan ja kynnys kustannuksineen siirtyä 

toisen järjestelmän käyttäjäksi on korkea. Lisäksi järjestelmien ja toimittajien valintaa koske-

va prosessi voi olla hyvinkin poliittinen. Tämän voi ajatella vaikuttavan markkinaehtoisuuden 

vähenemiseen puolustusvälinemarkkinoilla. 

 

Järjestelmän käyttäjän intressit ja tietotarpeet muuttuvat järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa. 

Lindholm ja Suomala esittävät erilaisia tarpeita liittyen järjestelmän elinkaaren alkuvaihee-

seen, puoliväliin ja loppuvaiheeseen. Alkuvaiheessa keskeistä on arvioida erilaisia vaihtoehto-

ja, arvioida kokonaistaloudellista vaikutusta ja saada tietoa, jonka pohjalta voidaan määrittää 

järjestelmän käytön kannalta tarvittavien tukiresurssien taso. Järjestelmän käytön puolivälissä 

korostuvat tietotarpeet, joilla voidaan tukea järjestelmän käytön optimointia, oppia mahdollis-

ten alussa tehtyjen arviointivirheiden syistä, kehittää järjestelmän käyttöön liittyvää kustan-

nuslaskentaa ja tarkentaa järjestelmän optimaalista elinkaaren pituutta. Loppuvaiheessa ollaan 

kiinnostuneita järjestelmän todellisista muodostuneista elinkaarikustannuksista ja pyritään 

saamaan hankitusta tiedosta sellaista hyötyä, joka palvelisi jatkossa tehtävien järjestelmien 

hankintojen elinkaarikustannusten arviointia. [80] Voidaan ajatella, että elinkaarikustannusten 

arvioiminen kehittyy näiden vaatimusten mukaan ennustamisesta itse datan muodostumisen 

kautta tapahtuvaan kustannuslaskentaan ja edelleen loppuvaiheessa jo olemassa olevan datan 

analysointiin. Alkuun liittyvä suuri epävarmuustekijä pienenee järjestelmän elinkaaren lähes-

tyessä loppuaan, mutta haasteet lisääntyvät itse kustannuslaskennan suhteen tehtävien ratkai-

sujen ja niiden hyödyntämisen suhteen. Mitä laajempi järjestelmä on kyseessä ja mitä enem-

män toimintoja sen ylläpitämiseen liittyy, sitä hankalampaa on muodostaa kokonaiskuvaa 

järjestelmän käytön kannalta relevanteista elinkaarikustannuksista. 
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EVM (earned value management) on projektijohtamisen työkalu, joka on tarkoitettu erityisesti 

suorituskyvyn rakentamisen vaiheen hallitsemiseen. EVM:n perusajatuksen juurien voidaan 

katsovan olevan 1900-luvun alun teollisuusympäristössä, missä tuotannon johto vertasi saavu-

tettua tuotantoa ja ilmenneitä kustannuksia tuotantoa ja kustannuksia koskeviin suunnitelmiin 

[34]. EVM perustuu ennen projektin käynnistämistä tapahtuvaan tarkkaan suunnitteluun, jos-

sa projekti ja vastuut pilkotaan pienempiin osiin. Osille on suunniteltu tarkat aikataulut ja ar-

vioitu niihin liittyvät kustannukset. Toteutusvaiheessa eteneminen on sidottu erityisesti ai-

kaan. Toteumaa verrataan tehtyyn suunnitelmaan ja prosessissa pyritään havaitsemaan merkit-

tävät poikkeamat syineen. [15] EVM:n toimintatapaa voidaan soveltaa hankkeissa elinjakso-

kustannusten seurantaan ja ennakkolaskelmien tarkastamiseen lyhyellä aikavälillä edettäessä 

vaiheesta seuraavaan. Elinjaksomallissa eteneminen elinjaksoauditointien kautta vaiheesta 

toiseen pitää sisällään samankaltaisia elementtejä. 

 

 

2.8 Elinjaksokustannusajatteluun ja elinjaksomalliin liittyvät konfliktit 

Operatiivisen laskentatoimen osana elinjaksokustannuslaskennalla on rooli organisaation joh-

tamisessa ja päätöksenteossa. Tähän sisältyy erityisesti laskentatoimen toteuttamisessa tarvit-

tavaan informaatioon liittyviä konflikteja. Koska keskeinen sovellutus on kustannusten arvi-

ointi ennen hankintaa, saattaa jonkun sidosryhmän tavoitteena olla laskennassa käytettävän 

informaation muokkaaminen ja esittäminen omalta kannaltaan edullisella tavalla. Kustannuk-

sia saatetaan haluta esittää tarkoituksellisesti todellisuutta alhaisempina, jotta järjestelmän 

kustannukset näyttäytyisivät päätöksenteossa halutulla tavalla. Ennustamiseen liittyy epävar-

muutta ja virheet voivat olla tahattomia, mutta tietojen esittäminen tarkoitushakuisesti on 

myös mahdollista. 

 

Toimintokustannuslaskenta on merkittävä metodi elinjaksokustannuslaskennassa. Sen sovel-

taminen ja siihen liittyvät epävarmuustekijät voivat aiheuttaa konflikteja. Tämä liittyy jo mai-

nittuun informaatioon ja sen hyödyntämiseen. Toimintolaskennassa tarvittavien tekijöiden, 

resurssien, toimintojen ja laskentakohteiden selvittämiseen liittyy paljon epävarmuutta ja tul-

kinnallisuutta. Toimintolaskennan osalta ongelma ovat epäsuorat kustannukset, joiden kohdis-

taminen on haastavaa. Laskentamalliin vaikuttamalla jonkun osapuolen on mahdollista koh-

distaa esimerkiksi osaksi huolto- ja ylläpitokustannuksia sellaisia kustannuksia, jotka eivät 

järjestelmän osalle kuuluisi. 
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Aikaulottuvuuden tulkinta voi aiheuttaa osapuolten välisiä konflikteja. Lyhyellä aikajänteellä 

päätöksenteossa korostuu järjestelmän hankintahinnan merkitys. Osapuolten asenteet, moti-

vaation puute, erilaiset intressit ja menetelmiin sisältyvät haasteet voivat heikentää elinjak-

sonäkökulman ja -kustannusten merkitystä päätöksenteossa. Lisäksi jo edellä mainittu infor-

maatioon sisältyvä epävarmuustekijä saattaa vaikuttaa elinjaksokustannuslaskelmien uskotta-

vuuteen ja tulkintoihin. Lyhyellä aikavälillä hankkeessa halutaan päästä eteenpäin, kun taas 

koko järjestelmän kannalta keskeistä on rakentaa pitkällä aikavälillä toimivaa ja taloudellista 

suorituskykyjen kokonaisuutta. Puolustusvoimien elinjaksomallin kattaa koko pitkän elinjak-

son, mutta aikaulottuvuus on pilkottu vaiheistuksella pienempiin osiin. Siirtymät vaiheesta 

toiseen tapahtuvat elinjaksoauditointien kautta, mikä saattaa lisätä riskiä vaiheeseen liittyvästä 

lyhytjänteisemmästä päätöksenteosta. 

 

Elinjakson erilaiset tulkinnat voivat olla konfliktin aiheuttajina. Elinjaksomalli tunnistaa 

hankkeisiin liittyen erilaisia sidosryhmiä, joiden näkökulma ja tarpeet ovat erilaisia. Tästä 

syystä sidosryhmät tulkitsevat järjestelmän elinjaksoa eri tavalla tarpeesta riippuen. Puolus-

tusjärjestelmien tekninen luonne ja niiden tavoite suorituskyvyillä vastata erilaisiin uhkiin 

ohjaavat elinkaariajattelua niiden osalta selvästi fyysisen, toiminnallisen ja teknologisen elin-

kaaren tulkintoihin. Käyttäjän näkökulmasta keskeinen on toiminnallinen elinkaari. Huoltoa ja 

ylläpitoa tarjoavien palveluntarjoajien näkökulmassa korostuvat fyysinen ja teknologinen 

elinkaari. Puolustushallinto hankkeen rahoittajana on toki kiinnostunut hankkeesta kokonais-

valtaisesti, mutta budjettirajoite ainakin korostaa taloudellisen elinkaaren merkitystä. Opti-

mointi tässä mielessä ei tapahdukaan taloudellisesti kustannusten ja hyötyjen suhteessa, vaan 

kustannusten minimoinnin avulla. Optimointi tapahtuukin käytännössä koko puolustusjärjes-

telmän tasolla, missä budjettirajoitteen sisällä pyritään maksimoimaan hankittavien järjestel-

mien suorituskyky vastaavien uhkamallien mukaisesti. Julkinen valta puolustushallinnon 

päämiehenä pystyy vaikuttamaan ja on kiinnostunut myös niistä tekijöistä, jotka liittyvät jär-

jestelmän sosiaaliseen ja lailliseen elinkaareen. Eri näkökulmat ja tulkinnat vaikuttavat myös 

siihen, millaisesta informaatiosta kukin osapuoli on erityisen kiinnostunut ja miten omasta 

näkökulmasta halutaan viestiä siihen liittyvistä asioista.  

 

Taloudellisen elinkaaren näkökulmasta on luonnollista mitata ja esittää järjestelmän kustan-

nukset rahallisesti, jolloin sovelletaan investointilaskennan keinoja. Arvonmittaaminen ja sen 

tulkintatavat saattavat sisältää osapuolten välisiä konflikteja, koska kaikkea järjestelmän tuot-

tavaa arvoa on vaikea mitata rahallisesti. Tällöin saattaa jäädä huomioimatta laadullisia omi-

naisuuksia, joille ei ole pystytty esittämään toimivaa mittaria. Järjestelmien suorituskyvylle 
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voi olla toisenlaisia mittareita. Hinta ei ole yksin ratkaiseva tekijä, mutta mittareihin liittyvät 

konfliktit voivat vaikuttaa informaation esittämiseen. Perinteisessä investointilaskennassa 

voidaan arvioida investoinnin tuottojen ja kustannusten erotuksena syntyviä rahavirtoja. Ra-

havirroille lasketaan nettonykyarvo ja suurimman arvon saava investointi on periaatteessa 

tällä mittarilla kannattavin. Hankittaville laitteille ja koneille voidaan laskea kustannus myös 

siltä osin, kun ne eivät ole käytössä vikaantumisen myötä. Mittari voidaan tässä tapauksessa 

muodostaa vaikka menetetyn tuotannon avulla. Puolustusjärjestelmien osalta tällaisten arvi-

ointi on hankalaa. Mikä arvo menetetään, kun järjestelmä ei ole käytössä? Puolustusjärjestel-

mien käyttö itse asiassa aiheuttaa kustannuksia ja taloudellisesti mitattuna syntyy säästöä, kun 

ne eivät ole käytössä. Näin ei tietenkään voida ajatella, koska hankittujen järjestelmien arvo 

on juuri niidenkin kyvyssä pystyä vastaamaan suorituskyvyllä sitä uhkaa vastaan, mitä varten 

ne on hankittu. 

 

Informaation hajautumisella on merkitystä konfliktien kannalta. Hankkeiden ja järjestelmien 

kokonaiskuvan muodostamiseksi tarvittavaa informaatiota ei välttämättä ole sellaisenaan mil-

lään osapuolella, vaan kuva rakentuu monesta eri lähteestä saatavasta tiedosta. Asetelmat osa-

puolten välillä voivat tässä suhteessa muuttua elinjakson aikana. Esimerkiksi tilanteessa, jossa 

järjestelmän kunnossapito ulkoistetaan, saattaa sopimuksen aikana järjestelmän kunnossapito-

palvelua tuottavalla palveluntarjoajalla olla parempi kuva asiakkaan järjestelmän huoltotar-

peesta ja kunnosta. Tietävämmän osapuolen on mahdollista hyödyntää tällaista tilannekuvan 

eroa. Vastaavasti hankintapäätöstilanteissa tarjoajalla on oletettavasti järjestelmän ominai-

suuksien suhteen ostajaa parempaa tietoa, ja taas vastaavasti ostaja tietää paremmin järjestel-

män suunnitellun käyttöprofiilin. 

 

Osapuolten erilaiset riskinsietoprofiilit ovat potentiaalinen konfliktien lähde. Osapuolten ta-

voitteet ja toimintatavat suhteutuvat siihen, millainen on niiden suhde riskeihin. Riskejä kart-

televassa toiminnassa saatetaan menettää osa siitä lisäarvosta, mitä riskitason lisäämisellä olisi 

hankkeessa mahdollista saavuttaa. Sopimussuhteissa on keskeistä pystyä ratkaisemaan, millä 

tavalla hankkeeseen sisältyvät riskit jaetaan osapuolten kesken. Riskit ovat keskeisessä ase-

massa, koska hankkeisiin liittyy epävarmuutta. Epävarmuus voi liittyä esimerkiksi järjestel-

mien luotettavuuteen ja käytettävyyteen. Epävarmuutta voidaan hallita sopimuksin. Ylläpi-

toon liittyviä toimenpiteitä voidaan ulkoistaa, jolloin ainakin osittain ylläpitoon liittyvät kus-

tannukset voivat muodostua enemmän kiinteiksi ja paremmin ennustettaviksi. Lisäksi toimin-

tojen ulkoistamisella voidaan saavuttaa tehokkuushyötyjä verrattuna siihen, että jokin toimin-

to tehtäisiin sisäisesti. Sopimuksin voidaan myös vaikuttaa niihin vastuukysymyksiin, mitkä 
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liittyvät järjestelmien toimivuuteen ja luotettavuuteen ylipäätään. Ongelmaksi kuitenkin muo-

dostuu tällaisten sopimusten neuvottelu ja oikeanlainen hinnoittelu. Tässä mielessä tehokkai-

den ja taloudellisten sopimusten neuvottelu vaatii informaatiota. Sitä ei välttämättä ole hel-

posti saatavilla, koska toiminnot ovat hajautuneet usealle eri toimijalle. Mikäli informaatiota 

on saatavilla, on sen luotettavuus arvioitava erikseen. Optimaalinen sopimus jakaa hyödyt 

sopimusosapuolten välille. Osapuolet pyrkinevät kuitenkin maksimoimaan oman hyötynsä, 

joka saattaa johtaa sopimuksen etujen jakautumiseen osapuolten välille epätasaisesti. Sopi-

mukseen sisältyvät riskit saattavat esimerkiksi tulla vain toisen osapuolen kannettavaksi. 

 

Erilaiset elinjaksokustannukset ja niiden jakautuminen ajallisesti ja osapuolten kesken aiheut-

tavat konflikteja. Kuten Suomessa on suunniteltu hävittäjähankintaa, itse hankinta voidaan 

tehdä erillisrahoituksella, kun taas käyttö ja ylläpito maksetaan toimintamäärärahoista. Tällöin 

hankintamäärärahasta päättävällä osapuolella saattaa olla suurempi intressi lyhyellä tähtäimel-

lä kiinnittää huomiota itse hankintakustannukseen eikä koko elinjakson kustannuksiin. Vas-

taavasti käytöstä ja ylläpidosta vastaava toimija saattaa haluta optimoida käytön ja ylläpidon 

kustannuksia hankintakustannusten jäädessä merkityksessä näiden varjoon. Järjestelmästä 

riippuen suorat, epäsuorat, kiinteät ja muuttuvat kustannukset eroavat vaihtoehdoissa toisis-

taan. Eri osapuolten kustannusvaikutuksia ei ole helppo tunnistaa ja laskea. Suunnitteluvai-

heessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisiksi järjestelmän elinkaarikustannukset muo-

dostuvat. Kun järjestelmä hankitaan, sitoutuu ostaja myös sen tarkoituksenmukaisesta hyö-

dyntämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Suunnitteluvaiheen laiminlyönnit ja virheet koituvat 

ostajan harmiksi ja kustannuksiksi. Kustannuksiin voidaan toki vaikuttaa järjestelmän käyttö- 

ja toimintaperiaatteita säätämällä ja toimintaa tehostamalla, mutta lopullisiin elinkaarikustan-

nuksiin tällä ei ole kovin paljon merkitystä. Kustannusten muodostumiseen liittyy myös ky-

symys siitä, miten elinkaarikustannukset lasketaan. Ongelmat oikeanlaisen kustannuslasken-

tamallin löytämisessä ja soveltamisessa saattavat aiheuttaa sen, että kaikkia järjestelmän käyt-

töön liittyviä kustannuksia ei osata tunnistaa. Tämä taas johtaa siihen, että toiminnan tehosta-

mistakaan ei voida eikä osata oikealla tavalla tehdä. 
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3. AGENTTI- JA TRANSAKTIOKUSTANNUSTEORIA KONFLIKTIEN 

SELITTÄJINÄ 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tämän luvun tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, mitkä keskeiset agenttiteoriaan liitty-

vät käsitteet sopivat osapuolten välisten asetelmien ja konfliktien arvioimiseen. Metodina so-

velletaan kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, johon liittyvää aineiston hankintaa on kuitenkin 

lähestytty systemaattisemmin Salmisen tarkoittamalla tavalla [113] (s. 10-11). Aineiston han-

kinnan suhteen käytännön rajausta voidaan tehdä ajallisesti, mutta myös esimerkiksi maantie-

teen tai käytettävien tietokantojen avulla [131].  Tietokantoja joihin hakuja kohdistettiin, oli-

vat Google Scholar, IEEE Explore, JSTOR, Taylor & Francis Strategic ja Defence & Security 

Studies. Tietokannat valikoituivat käytettäviksi, koska niihin oli tutkimuksen edetessä mah-

dollista päästä käsiksi ja niiden kautta pääsääntöisesti oli saatavissa artikkeleja kokotekstinä. 

Hakuja tätä vaihetta varten toteutettiin kesä-elokuun 2018 aikana. 

 

IEEE Explore, JSTOR, Taylor & Francis Strategic ja Defence & Security Studies kautta haet-

tavia tuloksia rajattiin niin, että hakutuloksiin sisällytetään vuonna 2000 tai sen jälkeen jul-

kaistut tieteelliset artikkelit, joista on saatavilla kokotekstiversio. Haku suoritettiin fraasilla 

[“agency theory” AND contract AND procurement]. Google Scholarin kannalta ongelmalli-

seksi koettiin puutteet hakutavoissa. Hakuehdot voitiin kohdistaa joko koko artikkelin tietoi-

hin tai sitten vain otsikkoon. Edellä mainittuja tietokantoja koskevilla hakutavoilla saatiin niin 

paljon osumia (n. 10 000), että aineiston rajaamiseksi piti hakuehtoa tarkentaa. Google Schol-

arin osalta hakufraasina käytettiin [“agency theory” AND contract AND “defence procure-

ment” OR “defense procurement”]. Myös tässä yhteydessä haettavia tuloksia rajattiin asetta-

malla julkaisuajankohta vuoteen 2000 ja sen jälkeen. Hakutuloksena saatiin tällä tavalla hie-

man yli 200 osumaa. Näistä pudotettiin pois erilaiset raportit, seminaaripaperit ja sellaiset 

artikkelit, joista ei ollut saatavissa kokotekstiartikkelia. 

 

Aineistoksi valikoitui aluksi 35 artikkelia, jotka on lueteltu liitteessä 1. Hakujen yhteydessä ei 

alkuvaiheessa kiinnitetty juurikaan huomiota aineistoksi haettujen artikkelien yhteiskunnalli-

seen ja tieteelliseen merkittävyyteen. Esimerkiksi artikkeleihin tehtyjä viittausmääriä ei huo-

mioitu. Lisäksi aineiston ja kirjallisuuskatsauksen tueksi haettiin artikkeleja, joihin aineiston 

artikkeleissa laajasti viitattiin joko niiden teoriapohjan esittelyyn tarkoitetussa kirjallisuuskat-

sauksessa, tai tulosten arvioinnissa. Tällaisia keskeisiä tutkimuksia ovat esimerkiksi Eisen-
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hardt [29], Laffont & Tirole [73], Coase [18], Reichelstein [109], McAfee ja McMillan [92], 

Simon [121], Jensen & Meckling [53], Buchanan [12], Baron & Besanko [7] ja Williamsonin 

useampi artikkeli liittyen transaktiokustannusteoriaan. Nämä artikkelit ovat sisällytetty kirjal-

lisuuskatsaukseen ja ne ovat näin keskeisenä kehyksenä aineiston pohjalta saatavien tulosten 

raportoinnille ja arvioinnille. 

 

Aineistoksi valikoituneiden 35 artikkelin keskeinen sisältö on huomioitu kirjallisuuskatsauk-

sessa, mutta niiden osalta keskeinen sisältö on esitetty myös taulukoissa. Jokaisen tutkimuk-

sen osalta esitetään taulukossa lueteltuna neljä kokonaisuutta: metodi ja aineisto, aihe ja tu-

lokset, merkitys konfliktien hallinnan kannalta, sekä taustateoria. Aiheen ja tulosten edessä 

esitetty kirjain ”M” tarkoittaa, että nämä artikkelit liittyvät erityisesti puolustusmateriaaliin.   

 

Aineiston tarkastelussa huomattiin, että hakuehtojen mukaisesti agenttiteoria tulee kaikkein 

vahvimmin esille, kaikkiaan 20 tutkimuksessa. Toinen keskeinen esille nouseva näkökulma 

on transaktiokustannusteoria, jonka pohja ja lähtökohdat ovat toki agenttiteoriassa, mutta joka 

silti voidaan erottaa omaksi teoriakseen. Transaktiokustannusnäkökulma tuli esille 12 tutki-

muksessa. Muita yksittäisiä teoriamainintoja saivat konfliktiteoria, sosiaalinen konstruktio-

nismi, sidosryhmäreoria, tietojohtaminen ja yhteiskuntavastuuteoria. Joidenkin tutkimusten 

osalta tunnistettiin kaksi taustateoriaa. Koska agenttiteorian lisäksi transaktiokustannusteoria 

nousi aineistossa vahvasti esille, päätettiin näiden kokonaisuuksien osalta raportoida tulokset 

erikseen sekä agentti- että transaktiokustannusteorian näkökulmasta. Artikkelien teoriataustat 

on esitetty aineistoa koskevissa taulukoissa sarakkeessa ”taustateoria” ja kaaviossa 1. Jotkut 

artikkelit on luokiteltu rakentuvan useamman kuin yhden teorian varaan. Aineistoksi alkuvai-

heessa valitut artikkelit on lueteltu liitteessä 1.  
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Kaavio 1: Artikkelien teoriataustat. 

 

 

3.2 Agenttiteoria konfliktien selittäjänä 

Aineistossa agenttiteoriaan liittyvät tutkimukset nojautuivat erityisesti Eisenhardtin [29], 

Reichelsteinin [109] ja Laffont & Tirolen [73] kirjoituksiin. Eisenhardt on aiheen ytimessä ja 

keskittyy artikkelissaan agenttiteoriaan ja sen tutkimusperinteeseen. Esille nousee ensiksi on-

gelma päämiehen ja agentin välisistä konflikteista sekä siitä, että päämiehen on vaikeaa tai 

kallista todeta, mitä agentti todellisuudessa tekee [29]. Tässä on kyse osapuolten välisestä 

informaation asymmetriasta ja yksityisen informaation käsitteestä [53]. Suuriin järjestelmä-

hankkeisiin ja niiden elinkaarikustannuksiin liittyy useita toimijoita ja näiden välisiä suhteita 

voidaan tarkastella päämies-agenttiteorian kautta. Asetelmat eivät ole helppoja hahmottaa, 

koska eri toimijoiden roolit voivat myös muuttua [49]. Baron ja Besanko käsittelevät puolus-

tushankintojen kontekstissa ongelmaa riskien jakautumisesta, yksityisestä informaatiosta, mo-

raalikadosta sekä sopimuksen todentamiseen ja monitorointiin liittyviä kysymyksiä [7]. 

Agenttiteoria kuvaa ja pohtii sopimussuhteiden olosuhteita ja asetelmia. Agenttiteoriaan poh-

jautuva transaktiokustannusteoria taas keskittyy enemmän vaikuttimiin ja kysymyksiin siitä, 

miksi sopimuksia tehdään.  
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Agenttiteoriaan liittyvä tutkimus voidaan erotella kahdeksi linjaksi, jotka ovat positivistinen 

ja matemaattis-teoreettinen päämies-agenttiasetelmiin keskittyvä perinteisempi lähestymistapa 

[29]. Tutkimusaineistossa teoreettiseen matemaattiseen mallinnukseen liittyviä tutkimuksia 

oli kaikkiaan 11, joista kahdeksan voidaan linkittää agenttiteoriaan nojaaviksi. Lisäksi kah-

deksassa agenttiteorian pohjalle rakennetussa tutkimuksessa oli hyödynnetty kvantitatiivista 

analyysia, mutta vain neljässä oli kyse kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Positivistinen lähesty-

mistapa puhtaasti agenttiteorian osalta painottuu, mutta tilanne muuttuu tarkasteltaessa trans-

aktiokustannusnäkökulmaa myöhemmässä vaiheessa. Aineistoon sisältyvien tutkimusten tut-

kimuksellinen ote on esitetty tutkimuksista koottujen taulukoiden sarakkeessa ”metodi ja ai-

neisto”. 

 

Positivistisen tutkimusperinteen joukosta esille nousee aineiston tutkimusten viittauksissa 

oleva Jensen & Mecklingin artikkeli. Keskeinen kontribuutio tutkimuksessa on agenttikustan-

nusten käsitteen pohdinta ja niiden vaikutus päämies-agenttiasetelmiin. Agenttikustannusten 

tasoon vaikuttavat esimerkiksi organisaatioiden kyky ja osaaminen laatia sopimuksia ja lakien 

kautta esille tulevan säätely-ympäristön luotettavuus, ennustettavuus ja toiminta [53]. Säätely-

ympäristö ja sen vaikutus tulevat esille Laffont & Tirolen artikkelissa. Tutkijoiden näkökulma 

liittyy erityisesti luonnollisiin monopoleihin ja tällaiseen toimintaympäristöön liittyvään sää-

telyyn [73]. Näkökulma on sopiva puolustusvälinemarkkinoille, koska ne harvoin täyttävät 

edes osittain tunnusmerkkejä, jotka kuvaavat täydellistä kilpailuympäristöä. Sääntely-

ympäristön merkitys tulee esille kaikissa niissä rajoituksissa ja säännöissä, jotka koskevat 

julkisia hankintoja. 

 

Perinteisen matemaattis-teoreettisen päämies-agenttiasetelman tarkastelun osalta voidaan to-

deta, että tällaisia tutkimuksia aineistossa oli paljon. Riskin jakautuminen osapuolten kesken 

on toinen keskeinen ongelma päämiehen ja agentin välisessä suhteessa [29]. Tutkimusaineis-

tossa tutkimusote tulee esille varsinkin niissä tutkimuksissa, joissa teoreettisesti tarkastellaan 

sopimustyyppejä riskien kannalta ja riskien jakautumista sopimusosapuolten välillä. Tarkaste-

lussa tulisi huomioida päämiehen ja agentin erilainen suhtautuminen riskeihin [53]. Reichel-

stein nostaa esille sopimuksiin liittyvät kannustinkysymykset. Kiinteähintaiset sopimukset 

ovat ongelmallisia riskien tasapainoisen jakautumisen näkökulmasta ja tämä aiheuttaa sopi-

muksiin liittyviä kannustinongelmia [109]. McAfee ja McMillan esittelevät päämies-

agenttiasetelman, jossa molemmat osapuolet ovat riskineutraaleja ja sopimusmalli tavoittelee 

tasapainoa haitallisen valikoitumisen ja moraalikadon välillä [92]. Laaja valikoima teoria-

aineistoa, näkökulmia ja soveltamiskohteita kertovat agenttiteorian monipuolisuudesta ja sen 
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erilaisista soveltamismahdollisuuksista. Agenttiteorian käsitteiden avulla voidaan tarkastella 

myös niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttamassa järjestelmien elinkaarikustannuksiin. Onhan 

niiden kehittämisessä, hankinnassa, käytössä, huollossa ja käytöstä poistosta kyse sopimus-

suhteista. 

 

Perinteisessä teoriassa päämies-agenttisuhteessa on kaksi osapuolta. Ensimmäinen osapuoli 

on päämies. Tämä laatii sopimuksen ja tekee ota-tai-jätä -tyyppisen tarjouksen toiselle osa-

puolelle, agentille. Agentti tekee päätöksen tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. [47] 

Edellä kuvattu asetelma ohjaa hahmottamaan päämies-agenttisuhteita eri organisaatioiden 

välillä. Tällaisia asetelmia voidaan kuitenkin hahmottaa myös organisaatioiden sisältä. Isossa 

organisaatiossa voi olla useita osastoja tai hankkeita, jotka tekevät jotain tiettyä tehtävää. Täl-

löin päämies on koko organisaation johto ja agenttina hankkeen johto [138]. 

 

Julkisia hankintoja ja niihin liittyviä prosesseja sekä toimijoita voidaan tarkastella päämies-

agenttiteorian näkökulmasta. Hankintoja tekevä julkisen sektorin taho voidaan nähdä päämie-

henä, jolle yksityinen tavaran- tai palveluntoimittaja on agentti. [94] [156] [3] Tällaisten ase-

telmien arvioinnissa voidaan käyttää luokittelua, jossa suhteita arvioidaan niissä vallitsevan 

dominanssin perusteella. Suhteessa voi korostua ostajan tai toimittajan rooli. Lisäksi suhteita 

voidaan arvioida tasavertaisen kumppanuuden näkökulmasta. [94] Monimutkaisissa hankkeis-

sa voi olla mukana yhtenä osapuolena myös konsultteja [93]. 

 

Päämies-agenttiasetelma voidaan edelleen laajentaa. Veronmaksajat tai kansa voidaan nähdä 

päämiehenä, jolle hankinnoista huolehtiva valtion virasto on agentti. Kansaa edustavat poliiti-

kot, joten asetelma voidaankin hahmottaa viraston ja valtaapitävien välille. Toisaalta kansa ja 

poliitikot ovat keskenään päämies-agenttiasetelmassa. Hankinnoista vastaavalla virastolla 

puolestaan on niin sanottuja aliagentteja, eli suoritteita toimittavia yksityisiä yrityksiä. Lisä-

tään vielä mukaa rahoittajat, loppukäyttäjät, valvojat, tarkastajat, toimittajien alihankkijat ja 

muut mahdolliset hankkeiden osapuolet. Tässä laajassa sidosryhmien verkostossa voidaan 

hahmottaa päämiesten ja agenttien tavoitteita ja intressejä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. 

Yukins [156] hahmottelee tutkimuksessaan juuri tällaisia asetelmia. Monimutkaisuutta lisää, 

että päämies-agentti -asetelma ei välttämättä ole staattinen. Lisäksi, että hankkeiden aikana 

päämiehiä ja agentteja voi olla useita, voi joidenkin roolien välillä tapahtua transformaatio 

päämiehestä agentiksi ja päinvastoin [49]. Agentin ja päämiehen suhdetta kuvaavia tutkimuk-

sia on listattu taulukossa 3. 
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Taulukko 3: agentin ja päämiehen suhteesta 

Tutkimus Keskeinen sisältö ja merkitys konfliktien kannalta 

Howard, M., Wu, Z., 
Caldwell, N., Jia, F., 
König, C. (2016) 
[49] 

- Kvalitatiivinen analyysi, tapaustutkimus, haastattelut 
- M / Suoritusperusteisten sopimusten soveltaminen ja projektin sidos-

ryhmien roolit eri vaiheissa; muutosten vaikutus päämies-agentti-
asetelmiin ja riskien jakautuminen 

- Projektin sidosryhmäanalyysi konfliktien tunnistamisen ja riskienhallin-
nan työkaluna 

- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989) 

Tysseland, B. E. (2008) 
[138] 

- Kvantitatiivinen analyysi, kyselytutkimus 78 asiantuntijalle 
- M / Elinkaarikustannusperusteisten puolustushankintojen ja agenttiteo-

rian suhde; puolustushallinnon sisäisen informaatiosymmetrian taso 
vaikuttaa elinkaarikustannusajattelun soveltamiseen 

- Puolustushankintojen toteuttamisessa ostajaosapuolen on kiinnitettä-
vä huomiota sisäisiin päämies-agenttisuhteisiin ja informaation sym-
metriaan 

- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989) 

 

 

3.2.1 Riskien vaikutus päämies-agenttisuhteisiin 

Riski voidaan nähdä tapahtuman todennäköisyyden ja sen toteutumisen seurauksien lopputu-

lemana [39]. Päämiehen ja agentin keskinäisen suhteen analysointi mutkistuu, kun yksi tai 

useampi suhteeseen liittyvä muuttuja saa sattumanvaraisia muotoja. Sattumanvaraisuus voi 

tulla esille esimerkiksi hankkeen kustannuksiin liittyvänä epävarmuutena. Tällöin asetelmissa 

tulee esille sattumanvaraisuuteen liittyvä riski. Sopimusten muotoilulla ja ehdoilla otetaan 

kantaa siihen, miten tämä riski jakautuu osapuolten välillä. Keskeiseksi kysymykseksi tällöin 

nousee, millaisia kannustinmekanismeja sopimukseen rakennetaan. [127] Sopimussuhteisiin 

liittyvä epävarmuus ja ennustamattomuus voi johtaa myös sopimusten uudelleen neuvottele-

miseen, mikä osaltaan lisää sopimisen kustannuksia ja vaikuttaa sopimuksen hyötyjen jakau-

tumiseen osapuolten välillä [38]. 

 

Hankintoihin ja ulkoistuksiin liittyy paljon erilaisia riskejä, joita tulee tapaus- ja tilannekoh-

taisesti arvioida. Riskit voivat liittyä esimerkiksi hankkeen aikatauluun, teknisiin yksityiskoh-

tiin, taloudellisiin tekijöihin, toimittajan valintaan, kulttuurisiin eroihin, maineeseen, yksityi-

sen tiedon väärinkäyttämiseen, hankintaosaamiseen, säädösten noudattamiseen ja laatuun. 

Erityisesti laatuun liittyvät riskit nousevat usein esille, koska niihin liittyy myös ilmeinen mi-

tattavuusongelma. [39] Useisiin edellä mainittuihin kohtiin voi liittyä myös riski tarkoituksel-

lisista väärinkäytöksistä [3] [102]. Riskien arvioinnilla ja priorisoinnilla on merkitystä arvioi-

taessa hankkeen ja siihen liittyvien sopimusten edullisuutta. Huono riskienhallinta voi johtaa 

kasvaviin kustannuksiin. 
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Edellä esitetty kuvaa sitä, miten riski nähdään käsitteenä. Agenttiteorian kannalta merkittä-

vämpi on analyysi siitä, miten päämies ja agentti suhtautuvat riskeihin. Tutkimusasetelmissa 

päämiehen ja agentin riskiprofiilit eroavat riippuen siitä, mikä on tutkimuksen lähtökohta ja 

tavoite. Usein teorian keskeinen lähtökohtaoletus on, että päämies on riskin suhteen neutraali, 

mutta agentti on tietynasteinen riskinkarttaja [127] [138]. Monissa tutkimuksissa molemmat 

osapuolet oletetaan riskineutraaleiksi, jotta malli olisi lähtökohdiltaan helpompi esittää. [111] 

[16]. Riskineutraaliuden oletus voidaan tietyissä asetelmissa perustella sillä, että kumpikin 

osapuoli kykenee hajauttamaan riskejään riittävästi, jolloin yhden sopimuksen painoarvo ja 

merkitys ei nouse kokonaisuuden kannalta ratkaisevaksi [92]. Suhteisiin liittyvät riskit voivat 

olla moninaisia. Perusoletuksena voidaan esittää, että kunkin osapuolen kannattaa kantaa 

enemmistö niistä riskeistä, mitkä ne pystyvät hallitsemaan toisiinsa nähden suhteellisesti al-

haisemmilla kustannuksilla. Monissa yksityisen ja julkisen sektorin hankkeissa voitaisiin olet-

taa, että agentilla on parempi kyky hallita hankkeeseen liittyviä taloudellis-teknisiä riskejä, 

kun taas julkinen osapuoli pystyisi paremmin kantamaan ja hallitsemaan hankkeeseen liittyvät 

poliittiset tai esimerkiksi yhteiskunnan poikkeustilanteisiin liittyvät riskit. [127] 

 

Osapuolten riskipreferenssit voivat kuitenkin erota toisistaan, millä on vaikutusta osapuolten 

päätöksentekoon. Tysseland tutkii organisaation sisäistä päämies-agenttiasetelmaa. Päämies 

edustaa koko organisaatiota ja agentit ovat organisaation sisällä toimivia hankkeita johtoi-

neen. Asetelmassa päämies tulkitaan riskineutraaliksi ja agentti riskin kaihtajaksi. Tätä selite-

tään sillä, että päämies pystyy helpommin hajauttamaan riskiä useiden hankkeiden kesken. 

Agentin menestys taas riippuu asetelmassa täysin oman hankkeen onnistumisesta. Siksi pää-

mies voi ottaa yksittäisen hankkeen osalta enemmän riskiä, mutta agentti suosii toimintatapaa, 

jossa enemmän pelataan varman päälle. [138] 

 

Aineistossa olevista tutkimuksista on taulukkoon 4 nostettu esille tutkimuksia, joissa riskit ja 

sopimustyyppien vaikutus niiden hallintaan tulevat selkeästi esille. Sopimuksiin liittyvien 

riskienhallinnassa on keskeistä tuntea erilaiset sopimustyypit ja niiden soveltaminen eri tilan-

teissa. Sopimusosapuolen olisikin pyrittävä arvioimaan omaa ja vastapuolen riskiprofiilia, 

koska sen tunnistaminen edesauttaa sopimuksen muotoilussa ainakin sopimuksen kannustimi-

en osalta. 
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Taulukko 4: Riskit, riskiprofiilit, riskienhallinta 

Tutkimus Keskeinen sisältö ja merkitys konfliktien kannalta 

Apte, A., Apte, U. M., 
Rendon, R. G. (2007) 
[3] 

- Kvalitatiivinen analyysi, kyselytutkimus 
- M / USA:n laivaston palveluiden hankinnan sopimustyypit ja sopimus-

ten hallinta; parhaiden käytäntöjen löytäminen ja suositukset, sopi-
mustyyppien soveltaminen 

- Riskien tunnistaminen ja elinkaariajattelun korostaminen erityisesti 
standardoimattomien palvelujen hankinnassa 

- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989) 

Chu, L. Y., Sappington, 
D. E. M. (2007) 
[16] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Sopimusten hyötyjen ja riskien teoreettisesta jakautumisesta eri sopi-

mustyypeissä; lineaaristen kustannusten jaon ja kustannusperusteis-
ten elementtien yhdistäminen 

- Eri sopimustyyppien tunteminen ja hyödyntäminen sekä niihin sisälty-
vien kannustinelementtien tunnistaminen ja soveltaminen 

- Taustalla: agenttiteoria, Reichelstein (1992) 

Gagnepain, P., Ivaldi, 
M., Martimort, D. (2013) 
[38] 

- Kvantitatiivinen analyysi, teoreettinen matemaattinen mallinnus, han-
kintasopimuksista koottu aineisto 

- Sopimusten uudelleenneuvottelujen kustannuksista; sopimustyyppi ja 
sopimuksen ajallinen ulottuvuus vaikuttaa uudelleenneuvotellun sopi-
musten hyötyjen jakautumiseen osapuolten välillä 

- Hankkeen luonteeseen nähden oikeanlaisen sopimustyypin sovelta-
minen ja sopimuksen ajallisen ulottuvuuden vaikutuksen tunnistami-
nen ja arviointi 

- Taustalla: agenttiteoria, Bajari & Tadelis (2001), Laffont & Tirole 
(1993), Reichelstein (1992) 

Gandhi, S. J., Gorod, 
A., Sauser B. (2012) 
[39] 

- Kvantitatiivinen analyysi, kyselytutkimus, 2500 asiantuntijaa 
- Ulkoistamiseen liittyvät riskit ja niiden tunnistaminen; riskikategoriat ja 

niiden hyödyntäminen 
- Onnistuneella riskienhallinnalla voidaan parantaa sopimusten mitatta-

vuutta ja taloudellisuutta 
- Taustalla: agenttiteoria 

Soliño, A. S. 
2014 
[127] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Sopimuksen riskien jakautuminen ostajan ja toimittajan välillä; epä-

varmuus, marginaalikustannukset ja monitorointi vaikuttavat riskien ja-
kautumiseen 

- Epäsymmetrisen informaation vaikutuksen ymmärtäminen sopimuksen 
riskien jakautumiseen 

- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989), Jensen & Meckling (1976) 

 

 

Riskit vaihtuvat ja niiden luonne muuttuu hankkeiden edetessä. Siksi on keskeistä huomioida 

myös sopimusten ajallinen ulottuvuus. Osapuolten muuttuvien roolien vuoksi myös osapuol-

ten riskiprofiili voi muuttua. Riskien ja projektienhallinnassa tulisi olla aina keskeisessä roo-

lissa riskienhallinnassa käytettävien mallien ja prosessien asianmukainen suunnittelu ja toi-

meenpano. Riskianalyysien tulisi olla käytössä ja päivitettävänä myös niiden laatimisen jäl-

keen, koska niiden hallinnalla on mahdollisuus saavuttaa sopimussuhteissa rahallista säästöä 

joko siten, että riskejä on onnistuttu ennaltaehkäisemään tai toteutuneiden riskien vaikutuksia 

onnistutaan lieventämään. 
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3.2.2 Yksityisen informaation vaikutukset 

Päämiehellä tai agentilla voidaan eri asetelmissa analysoida olevan yksityistä informaatiota 

[53]. Tällä tarkoitetaan jotain sellaista tietoa, joka on vain toisen osapuolen tiedossa ja osa-

puoli voi käyttää tätä tietoa hyväkseen sopimusta neuvotellessaan. Osapuolten on edullista 

pitää kiinni yksityisestä informaatiosta, koska se parantaa niiden neuvotteluasemaa. Yksityi-

nen informaatio voidaan tätä kautta ymmärtää merkittäväksi kilpailuedun lähteeksi [45]. 

Agenttiteoriassa yleensä merkittävämpänä nähdään agentilla oleva yksityinen informaatio 

[29] [7] [109]. Agentilla voi olla esimerkiksi yksityistä informaatiota omista resursseistaan ja 

kyvystä suorittaa sopimusneuvotteluissa tarkoitetut suoritteet. Päämiehen huono tietämys 

agentin kyvystä suoriutua selittää osaltaan haitallisen valikoitumisen käsitettä. 

 

Päämiehellä voi olla yksityistä informaatiota agentille tarjoamansa projektin yksityiskohdista, 

joilla saattaisi olla vaikutusta agentin päätöksentekoon [79]. Puolustushankintoihin liittyvissä 

asetelmissa teoreettisena tilanteena voitaisiin ajatella järjestelmän huoltoon liittyvää kiin-

teähintaista sopimusta. Ostajaosapuolella saattaa olla yksityistä informaatiota tarkoitetun jär-

jestelmän käyttöprofiilista. Käyttöprofiili voi todellisuudessa poiketa siitä, mitä myyjäosapuo-

len on ollut syytä olettaa. Poikkeamat voivat vaikuttaa huoltotarpeeseen ja tätä kautta myyjä-

osapuolelle koituviin kustannuksiin. 

 

Yksityisen informaation olemassaolo aiheuttaa sen, että päämies-agenttisuhteessa vallitsee 

informaation asymmetria. Mikäli informaatio on epäsymmetristä ennen sopimuksen laatimis-

ta, tilanteeseen saatetaan viitata myös haitallisen valikoitumisen käsitteellä. [47] Kun infor-

maation epäsymmetria vallitsee sopimussuhteen ollessa voimassa, puhutaan häivetoiminnasta 

tai moraalikadosta. Päämiehellä on vain rajoitetuttu tieto siitä, mitä agentti voi tai ei voi tehdä. 

Ongelmana on laatia sellainen sopimus, jolla päämies voi varmistua siitä, että agentin suoritus 

on tarkoituksenmukainen. Kyse on siitä, miten päämies voi suojautua agentin opportunistisel-

ta käyttäytymiseltä. [14] Opportunistisen käyttäytymisen alle on moraalikadon ja häivetoi-

minnan lisäksi liitetty laistaminen ja osa-optimointi. [147] Päämies-agenttiasetelmissa osa-

puolten tavoitteet yleensä eroavat toisistaan, mikä korostaa haitallisen valikoitumisen, moraa-

likadon ja häivetoiminnan merkitystä [138]. Sopimukset voidaankin näissä asetelmissa nähdä 

keinona pyrkiä hallitsemaan kaikkia näitä ilmiöitä.  

 

Asymmetrisen informaation olemassaolo korostaa päämies-agenttisuhteisiin liittyviä osapuol-

ten välisiä konflikteja ja intressiristiriitoja. Näitä pyritään hallitsemaan rakentamalla suhteisiin 

liittyen ensinnäkin erilaisia monitorointijärjestelyjä, joilla sopimuksen mukaisia suoritteita ja 
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niiden toteutumista valvotaan [7]. Toiseksi agenttia pyritään sitouttamaan ja ohjaamaan erilai-

silla kannustimilla tai sanktioilla [109]. Tällaisten järjestelmien rakentaminen ja ylläpito aihe-

uttavat kustannuksia [156]. Toimijoiden erilaiset intressit saattavat johtaa myös suoranaisiin 

väärinkäytöksiin, joiden ehkäisymekanismien rakentaminen lisää sopimusten laaditaan liitty-

viä kustannuksia. [43] Väärinkäytöksiin sisältyy riski jäädä kiinni ja tästä mahdollisesti koitu-

villa sanktioilla on sopimuksen kannalta taloudellista merkitystä, joka voi yrityksen osalta 

näkyä suoraan omistajien kukkarossa yrityksen arvon laskuna [102]. Mahdolliset sanktiot 

ovat tavallaan negatiivisia kannustimia, jotka hillitsevät houkutusta tarttua tilaisuuteen hyö-

dyntää yksityistä informaatiota lakien vastaisella tavalla. Tilanne ei välttämättä edellytä lakien 

vastaista toimintaa: pelkkä epäeettiseksi tulkittavan toiminnan paljastuminen ja tuominen jul-

kisuuteen saattaa aiheuttaa toimijalle mainehaittaa, joka voi näkyä suorana taloudellisena me-

netyksenä. 

 

Agenttiteoriaa on kritisoitu siitä, että se korostaa kannustimia ja riskinottohalukkuutta ennen 

sopimuksen tekemistä, mutta jättää sopimuksen toteutumisen valvonnan ja sen aikaisen toi-

minnan tutkimisen vähemmälle [147]. Päämiehen ja agentin välistä sopimusta ja yksityistä 

informaatiota voidaan lähestyä signaloinnin näkökulmasta. Haitallisen valikoitumisen ongel-

maa voidaan pyrkiä lieventämään tulkitsemalla agentin antamia signaaleja ennen sopimuksen 

tekemistä. Agentin tavoitteena on omalla viestinnällään, signaaleilla, vakuuttaa päämies te-

kemään sopimus juuri hänen kanssaan. Keskeistä on pystyä arvioimaan tällöin signaalien si-

sältöä ja todennettavuutta. Moraalikadon ja häivetoiminnan ongelmaa voidaan lieventää tul-

kitsemalla signaaleja sopimussuhteen aikana. Sopimukseen voi olla rakennettuna suoritukseen 

perustuvia kannustimia. Signaalit koskevat silloin näitä suorituksia ja niiden on oltava vahvas-

ti todennettavissa, koska agentille maksettava korvaus on näihin sidottu. Päämiehen näkökul-

masta on tehokkaampaa keskittyä ehdollisiin sopimuksiin ja niitä koskevien signaalien tulkit-

semiseen, kuin pyrkiä haitallisen valikoitumisen vähentämiseen ennen sopimuksen tekemistä. 

[41] Teemoihin liittyviä tutkimuksia merkityksineen on koottu taulukkoon 5. 
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Taulukko 5: Yksityinen informaatio, asymmetrinen informaatio, signalointi. 

Tutkimus Keskeinen sisältö ja merkitys konfliktien kannalta 

Carroll, G.(2015) 
[14] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Moraalikadon ja optimaalisen sopimuksen suhteesta; lineaaristen suo-

ritukseen perustuvien kannustinmallien teoreettinen optimaalisuus 
- Suoritukseen perustuvien kannustinmallien soveltaminen ja niiden 

sopivuus eri tilanteisiin 
- Taustalla: agenttiteoria, McAfee & McMillan (1987) 

Gode, D. K., Singh, R. 
(2006) 
[41] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Signalointi ja sopimusten suoritteiden todennettavuus ja mittaaminen; 

sopimuksen jälkeisten signaalienmerkitys korostuu 
- Signaalien tunnistamisen ja tulkinnan avulla voidaan vähentää haitalli-

sen valikoitumisen vaikutusta 
- Taustalla: agenttiteoria, Reichelstein (1992) 

Hawkins, T. G., Muir, 
W. A. (2014) 
[45] 

- Kvantitatiivinen analyysi, kyselytutkimus 219 asiantuntijalle 
- M /Informaatiotekijöiden vaikutus palvelusopimusten toteutumiseen; 

tietojohtamisen ja tiedonhallinnan merkitys hankintaprojektien onnis-
tumisen taustalla 

- Tiedon ja osaamisen merkityksen tunnistaminen sopimussuhteiden 
rakentamisessa ja ylläpidossa 

- Taustalla: tietojohtaminen 

Hoppe, E. I., Schmitz, 
P. W. (2013) 
[47] 

- Kvantitatiivinen analyysi, empiirisen kokeen aineisto 
- Epätäydellisen informaation ja sosiaalisten preferenssien vaikutukses-

ta sopimusten syntyyn; erityinen merkitys sillä, miten päämies arvioi 
agentin sosiaalisia preferenssejä 

- Epäsymmetrisen informaation vaikutus sopimusten syntyyn, sosiaalis-
ten preferenssien merkitys ja tulkinta 

- Taustalla: agenttiteoria, Laffont & Tirole (1993) 

Lewis, T. R., Sapping-
ton, D. E. M. (2001) 
[79] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Sopimuksen optimoinnin ja yksityisen informaation suhteesta; agentin 

kyvykkyydet ja taloudellinen asema vaikuttavat sopimuksen muotou-
tumiseen 

- Yksityisen informaation vaikutus sopimuksen neuvottelemiseen ja 
solmimiseen sekä kannustimiin 

- Taustalla: agenttiteoria 

Pierce (2015) 
[102] 

- Kvantitatiivinen analyysi; 177 yritystapausta 
- Väärinkäytösten vaikutus yritysten arvoon; aikaisempia tutkimustulok-

sia merkittävämpi vaikutus yritysten arvoon 
- Kiinnijäämisriskin lisääntyminen lisää kannustimia väärinkäytösten 

välttämiseen, monitoroinnin merkitys 
- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989), Jensen & Meckling (1976) 

 

 

3.2.3 Osapuolten tavoitteet, preferenssit ja kyvyt 

Päämies-agentti -asetelmassa osapuolilla, julkisen puolen ostajalla ja yksityisen puolen toimit-

tajalla, on erilaisia tavoitteita. Hankkijan puolelta tavoitteena on saada suorite, oikean laatui-

sena, oikean määräisenä, oikea-aikaisesti ja oikeaan hintaan. Lisäksi julkisen sektorinhankin-

tojen osalta on tavoitteena varmistua siitä, että hankintaprosessi tapahtuu tätä koskevien laki-

en, määräysten ja normien mukaisesti. Toimittajaa voivat taas ohjata tavoitteet esimerkiksi 

voitontuottamisesta, organisaation kasvusta sekä rahavirran ja markkinaosuuden kasvattami-

sesta. [110] Edellä olevat esimerkit koskevat organisaatioiden välisiä konfliktiristiriitoja. Ris-

tiriitoja voidaan tarkastella myös yksilötasolla [156]. Konflikteja ja intressiristiriitoja voi syn-

tyä, koska toimijoiden tavoitteet ovat erisuuntaisia. Huomattava on myös ilmiö, jossa osapuol-
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ten keskinäiset suhteet ja tavoitteet vaikuttavat toisiinsa. Snider et al. yhdysvaltalaisessa tut-

kimuksessa tulee esille, miten puolustusmateriaalihankkeissa ja -sopimuksissa mukana olemi-

nen vaikuttaa lisäävästi niiden haluun soveltaa ja kehittää tiettyjä yritysten yhteiskuntavastuu-

seen liittyviä osatekijöitä [124]. 

 

Molander et al. tutkimuksessa julkisten ostajien ja yksityisten toimittajien luokittelu perustuu 

paljolti siihen, millainen on osapuolten markkinaorientoituneisuus ja kyky käsitellä, analysoi-

da ja tuottaa suhteeseen liittyvää informaatiota. Ostajien ja toimittajien osapuolten arvioinnit 

erilaisista suhteiden ulottuvuuksista eroavat merkittävästi. Julkisen ostajan näkemyksen mu-

kaan suhteisiin liittyy huomattavasti enemmän luottamusongelmia, opportunistista käyttäyty-

mistä, puutteita sitoutumisessa, intressiristiriitoja ja konflikteja, kuin mitä yksityiset toimitta-

jat arvioivat. Toimittajaosapuoli arvioi suhteisiin liittyvän huomattavasti paljon vähemmän 

konflikteja. Julkinen toimija tulkitsee yksityisen toimittajan voitontavoittelumotiivin ja näkee 

sen vastakkaisena omalle poliittiselle vastuulleen. Yksityisten toimittajien vastauksissa taas 

korostuvat suhteisiin liittyvä kumppanuus ja siitä koituvat edut molemmille osapuolille. [94] 

 

Julkisen sektorin sopimusten hallintaan ja hankintoihin liittyviä prosesseja voidaan arvioida ja 

jaotella pienempiin kokonaisuuksiin. Rendon on omassa tutkimuksessaan arvioinut Yhdysval-

tain laivaston hankintaprosesseja ja jaotellut ne hankintojen suunnitteluun, tarjous-

/tietopyynnön suunnitteluun, tarjous-/tietopyynnön tekemiseen, toimittajan valintaan, sopi-

musten hallintaan ja prosessin päättämiseen. Kohdeorganisaatiossa parhaimmiksi prosesseiksi 

arvioitiin hankintojen ja tarjous-/tietopyynnön suunnitteluun ja toimittajan valintaan liittyvät 

prosessit. [110] Agentti- ja sopimusteorian näkökulmasta organisaation huomio kiinnittyy 

tässä tapauksessa aikaan ja tapahtumiin ennen sopimuksen tekemistä. Teorian mukaan tässä 

vaiheessa keskeinen ongelma on haitallinen valikoituminen. Ostaja voi yrittää luoda tähän 

vaiheeseen itselleen edullisemman kilpailullisen asetelman ottamalla jo määrittelyvaiheeseen 

mukaan useampia toimittajia [134]. Suomen HX -hävittäjähankkeessa näyttää siltä, että juuri 

tällaiseen lähestymistapaan pyritään. 

 

Organisaatioiden osaaminen eri hankinnan vaiheissa vaihtelee. Rendonin tutkimuksessa puut-

teita näyttääkin olevan niissä prosesseissa, joilla tulisi pystyä hallitsemaan jo tehtyjä sopimuk-

sia ja niihin liittyviä häivetoiminnan ja moraalikadon ongelmia [110]. Artikkelin perusteella 

vaikuttaa olevan niin, että suunnitteluun kiinnitetään huomiota, mutta toimeenpanon osalta 

prosessit ovat heikommalla tolalla. Tämä tarkoittaisi sitä, että elinkaaren myöhemmän vai-

heen sopimusten valvonta ja sitä kautta niiden avulla saatavat hyödyt kokevat inflaation. 
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Myös Apte et al. kiinnittävät huomiota hankintoja tekevän tahon kykyyn ja osaamiseen toimia 

menestyksellisesti ostavana osapuolena. Tutkijat näkevät agentti- ja sopimusteorian ja niihin 

liittyvien ilmiöiden keskeisinä pyrittäessä hahmottaman ja hallitsemaan järjestelmien elinkaa-

rikustannuksia [3]. Puutteet osaamisessa organisaatioiden hankintoja tekevissä osissa aiheut-

tavat sopimussuhteisiin liittyvien hyötyjen vähenemistä ja tehokkuustappioita [39]. Aineetto-

mat suoritteet ovat yleensä vaikeasti määritettäviä ja mitattavia [126]. Näiden kanssa voisi 

ajatella tarvittavan erityistä näkemystä ja osaamista hankintoja koskevien sopimusten laatimi-

sesta ja muotoilemisesta. Järjestelmien elinkaarikustannuksiin aineettomat suoritteet liittyvät 

ainakin niiden huoltoon ja ylläpitoon liittyvien sopimusten kautta. Tällaisia sopimuksia voi 

olla useita, ne voivat pitää sisällään erilaisia palvelukokonaisuuksia ja toimittajat voivat mat-

kan varrella vaihtua. 

 

Osaamisnäkökulman lisäksi Apte et al. korostavat tutkimuksessaan hankkivan osapuolen han-

kintaorganisaation ja johtamisjärjestelmän merkitystä pyrittäessä hallitsemaan sopimuksiin ja 

osapuolten välisiin asetelmiin liittyviä konflikteja [3]. Hankintaorganisaatiolla tulee olla 

osaamista, jonka avulla organisaatiota ja johtamisjärjestelmää voidaan kehittää palvelemaan 

hankintaprosessia tehokkaammin. Johtamisen ja organisoinnin mukaan ottaminen arviointiin 

tuo kokonaisuuteen mukaan transaktiokustannustaloustieteen näkemyksiä. 

 

Julkisen sektorin informaatioteknologiahankkeita koskevassa tutkimuksessa sekä ostajille että 

toimittajille esitettiin kirjallisuuskatsauksen perusteella laadittu lista informaatioteknolo-

giahankkeisiin liittyvistä haasteista, jotka tuli asettaa järjestykseen haasteellisimmasta kohdas-

ta helpoimmin hallittavaan. Ostajan puolelta suurimmiksi haasteiksi koettiin muutokset omis-

sa prosesseissa, hankkeen konkreettisten hyötyjen realisoituminen, vaatimusmäärittelyt ja 

järjestelmien yhteensopivuudet. Toimittajat mainitsivat keskeisimmiksi haasteiksi ostajan 

liiallisen keskittymisen hankintahintaan ja vaatimusmäärittelyjen toteuttamiskelpoisuuteen 

liittyvät ongelmat. Samassa paperissa sivuttiin huomiota myös siitä, että keskittyminen yksin-

omaan järjestelmän hankintahintaan saattaa johtaa pidemmällä aikavälillä korkeampiin elin-

kaarikustannuksiin. [93] Asetelma ja näkemykset voidaan tulkita niin, että hintaan liittyvät 

kysymykset ruokkivat toimittajan valintaan liittyvää haitallista valikoitumista. keskeisenä 

valintakriteerinä on alustava hankintahinta, koska hankintoja ohjaavat säännöt saattavat vah-

vasti ohjata tähän suuntaan. Samalla saatetaan ottaa riski kasvista elinkaarikustannuksista ja 

heikommasta laadusta. Teemoihin liittyviä tutkimuksia merkityksineen on koottu taulukkoon 

6. 
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Taulukko 6: Tavoitteet, preferenssit, kyvyt. 

Tutkimus Keskeinen sisältö ja merkitys konfliktien kannalta 

Molander, S., Fellesson, 
M., Friman, M. 
(2018) 
[94] 

- Kvantitatiivinen analyysi, kyselytutkimus 97 ostaja- ja myyjäosapuolta 
- Markkinaorientoituneisuus julkisten ostajien ja yksityisten myyjien väli-

sissä suhteissa; ostaja- tai myyjäosapuolen dominoima asetelma, yh-
teistoiminnallinen asetelma 

- Osapuolen erilaisten intressien ja asenteiden tunnistaminen, informaa-
tion merkitys asetelman vallankäytön kannalta 

- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989), Jensen & Meckling (1976) 

Rendon, R. G. (2015) 
[110] 

- Kvantitatiivinen analyysi, kyselytutkimus 185 asiantuntijaa 
- M / Hankintaprosessin eri vaiheiden kypsyysasteet ja osaaminen; 

vaiheiden osaaminen ja kypsyys vaihtelevat sopimusta edeltävissä ja 
sopimuksen jälkeisissä prosesseissa 

- Osaamisen kehittäminen ja huomion kiinnittäminen prosessin aikai-
seen sopimusten valvontaan ja tehostamiseen 

- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989) 

Snider, K. F., Halpern, 
B. H., Rendon, N. G., 
Kidalov, M. V. (2013) 
[124] 

- Kvantitatiivinen analyysi, kyselytutkimus 166 yritystä 
- M / Miten julkiskauppojen toimittajan rooli vaikuttaa yritysten yhteis-

kuntavastuuseen; lakeihin perustuvien säädösten noudattamisen val-
vonta korostuu yrityksissä, joiden asiakkaana julkinen sektori, vähem-
män huomiota itsesäätelyyn 

- Julkisen osapuolen säännöstö, valvonta  ja vaatimukset vaikuttavat 
sopimusten mekanismeihin, kannustimiin ja yritysten toimintaan 

- Taustalla: yhteiskunta-vastuuteoriat 

Snir & Hitt (2004) 
[126] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Aineettoman palvelun (IT) tuottajan optimaalinen valinta; toimittajan 

valinnassa tulee soveltaa kaksivaiheista sopimusta, joka alkaa pilotti-
vaiheella 

- Erityisesti aineettomien suoritteiden vaikea määrittäminen ja mitatta-
vuus epätäydellisten sopimusten selittäjinä 

- Taustalla: agenttiteoria, McAfee & McMillan (1987) 

Thomson (2009) 
[134] 

- Kvalitatiivinen analyysi; 106 hankintatapausta ja haastatteluja 
- M / Kannustimet ja ongelmat ennen sopimuksen tekemistä; kilpailullis-

ten asetelmien luominen määrittelyvaiheessa 
- Toimittajien ja ostajien määrä, sekä suoritteen erityispiirteet vaikuttavat 

osapuolten neuvotteluvoimaan; eri olosuhteiden tunnistaminen 
- Taustalla: transaktio-kustannus-teoria, Williamson (2000) 

Yukins, C. R. (2010) 
[156] 

- Kvalitatiivinen analyysi, oikeusteoreettinen kirjallisuustutkimus 
- Hankintalakien tarkastelu agenttiteorian näkökulmasta; yksilöiden ja 

organisaatioiden risteävät edut muodostavat kokonaisuuden, vaikka 
näitä usein tarkastellaan erillisinä 

- Konflikteja ei tule nähdä vain organisaatioiden välisinä, vaan koko-
naisvaltaisen arvioinnin ja riskienhallinnan näkökulmasta on huomioi-
tava myös yksilöiden intressit 

- Taustalla: agenttiteoria, Eisenhardt (1989), Baron & Besanko (1988) 

 

 

3.3 Transaktiokustannusteoria ja sopimukset 

Aineistossa transaktiokustannusteoriaan liittyvät tutkimukset nojautuivat erityisesti William-

sonin [147][148][149][150][151], Coasen [18] ja Bajari & Tadeliksen [6] artikkeleihin. 

Transaktiokustannusteoria on agenttiteoriasta johdettu sovellutus. Agenttiteoria tarkastellee ja 

analysoi osapuolten välisiä asetelmia. Tulokset vastaavat hyvin ”mitä?” -kysymyksiin. Trans-

aktiokustannusteoria kiinnittää huomiota osapuolten välisiin motiiveihin. Keskeisiä ovat myös 
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organisaatioiden ja yksilöiden toiminta ja näiden vaikutus sopimussuhteisiin. Transaktiokus-

tannusteoriaa koskevassa aineistossa painottuu agenttiteoriaa enemmän kvalitatiivinen tutki-

mus. Kvalitatiivisia tutkimuksia aineistossa oli yhdeksän, kvantitatiivisia analyyseja yksi, ja 

teoreettisia matemaattisia mallinnuksia kolme. Kvalitatiivisten tutkimusten suureen painotuk-

seen vaikuttaa , että joukossa on useampi Williamsonin artikkeli. Transaktiokustannusteorian 

ja matemaattisen mallinnuksen suhde tulee esille sopimuksen optimointia ja sopimustyypin 

valintaa koskevissa tutkimuksissa. 

 

Masten rakentaa siltaa agentti- ja transaktiokustannusteorian välille. Masten on kriittinen 

agenttiteoriaa ja -teoreetikoita kohtaan ja vertailee näitä transaktiokustannustaloustieteilijöi-

hin. Hänen mukaansa agenttiteoria sopii asetelmien teoreettiseen tarkasteluun, mutta sen ym-

pärille on haastavaa rakentaa käytännön sovellutuksia; osapuolten organisoitumisen vaikutuk-

sia ja kustannuksia ei huomioida, eikä juurikaan päätöksiä siitä, tehdäänkö jokin suorite itse 

vai ostetaanko markkinoilta [89]. Kirjallisuuden perusteella sekä agenttiteoriassa että transak-

tiokustannusteoriassa käsitellään paljon samoja teemoja. Ne katsovat ilmiöitä hieman eri nä-

kökulmista, mutta samalla ne täydentävät toinen toistaan. 

 

Coase tuo esille transaktiokustannusten käsitteen ja pohtii syitä sille, miksi yrityksiä on ole-

massa. Epävarmuuden ja informaation asymmetrian vallitessa transaktioiden kustannukset 

kasvavat ja tietyissä tilanteissa on edullista organisoida toiminta yrityksiksi [18]. Yritykset 

voidaan tulkita suhteiden ja toimintojen verkostoiksi. Yrityksen sijaan voidaan käyttää orga-

nisaation käsitettä. Elinkaarikustannusten osalta transaktiokustannusten käsitteen ja sen taus-

talla olevan ilmiön avulla on mahdollisuus tarkastella esimerkiksi niitä asetelmia, joissa teh-

dään päätöksiä järjestelmien käyttöön ja huoltoon liittyvistä ratkaisuista. Transaktiokustan-

nusten olemassaolo ei tarkoita automaattisesti sitä, että sanottu toiminta olisi edullista järjes-

tää organisaation sisällä; kyse on organisaation sisäisten agenttikustannusten ja ulkoisiin 

transaktioihin liittyvien kustannusten järkevän tasapainon löytämisestä. 

 

Sopimukset liittyvät tarpeeseen sopia transaktioista ja niiden sisällöstä. Tutkimusaineistossa 

tuli esille useita kertoja pohdinta siitä, millaisia sopimustyyppejä eri tilanteissa kannattaa so-

veltaa ja miten kannustimet tulisi sopimuksissa huomioida. Usein tällaisissa tutkimuksissa 

hyödynnetään teoreettista matemaattista mallinnusta. Bajari ja Tadelis käsittelevät kiinteähin-

taisten ja kustannusperusteisten sopimusten soveltamista eri tilanteissa, sekä transaktiokus-

tannusten ja sopimukseen sisällytettävien kannustimien tasapainoa. Transaktion luonne vai-

kuttaa siihen, millaista sopimusta kannattaa kussakin tilanteessa käyttää [6]. Agenttiteorian 
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näkökulmasta samaa asiaa käsittelee Reichelstein [109]. Peliteorian liittäminen aiheeseen 

osoittaa taas selkeästi, miten transaktiokustannustaloustieteen asetelmat liittyvät kiinteästi 

agenttiteoriaan [12]. 

 

Siinä missä Bajari ja Tadelis, Tadelis, Masten ja Buchanan tuovat esille matemaattisenteoreet-

tisen tarkastelun mahdollisuudet, voidaan asiaa lähestyä myös ihmistieteiden näkökulmasta. 

Williamson [149][150] liittää Simonin kautta transaktiotaloustieteeseen näkemyksiä ihmisen 

käyttäytymisestä ja vaikuttimista. Keskeinen Simonin kontribuutio on rajoitetun rationaali-

suuden käsite [121]. 

 

Perinteinen taloustiede pohjautuu pitkälti ajatukseen niukoista resursseista ja niiden vaihtoeh-

toisille käyttötavoille, joilla voidaan tyydyttää erilaisia tarpeita. Tätä asetelmaa voidaan lähes-

tyä kuluttajan valinnan kautta, jossa kuluttaja pyrkii maksimoimaan oman hyötynsä. Tähän 

liittyvä valintanäkökulma on ollut taloustieteen valtavirtaa. Asiaa voidaan tarkastella myös 

transaktiokustannusten taloustieteen näkökulmasta. Tällöin keskeistä on tunnistaa, että vapaa-

ehtoinen vaihdanta tapahtuu lähtökohtaisesti olosuhteissa, joissa molemmat osapuolet hyöty-

vät vaihdannasta. Sopimus on keino, jolla vaikutetaan transaktion hyötyjen jakautumiseen 

osapuolten välillä ja hallitaan eri osapuolten erilaisista intresseistä johtuvia konflikteja. [147] 

Valintanäkökulman lisäksi tämä sopimusnäkökulma on noussut keskeiseksi tutkimussuunnak-

si [148]. Näitä kahta ei pidä nähdä kuitenkaan toistensa substituutteina, vaan ne oman näkö-

kulmansa kautta täydentävät toinen toistaan [147]. Fredland pohtii transaktiokustannusten 

näkökulmasta sopimusten tekemistä, puolustusjärjestelmien hankintaa ja niihin liittyvien pal-

velujen ulkoistamista. Puolustukseen liittyvien tukipalvelujen ulkoistamista voidaan perustella 

niiden kautta saavutettavien tehokkuushyötyjen kautta, mutta ylipäänsä sodankäyntiä ja järjes-

telmien käyttöä voidaan pitää valtion suvereniteettiin liittyvänä transaktiona, jolloin julkinen 

byrokratia on transaktiokustannuksiltaan edullisin vaihtoehto [36]. 

 

Teknisesti monimutkaisen ja suhteellisen vähäisillä volyymeilla tuotettavan järjestelmän han-

kinta saattaa johtaa bilateraaliseen monopoliin. Kehityksen ja valmistukseen liittyvien tekijöi-

den ennakointi on haastavaa. Tästä syystä tällaisia järjestelmiä koskevat sopimukset ovat 

luonnostaan epätäydellisiä. Usein tällaiset sopimukset ovat alttiita uudelleenneuvotteluille. 

[82] 
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Sopimusten neuvotteleminen uudelleen lisää osapuolten transaktiokustannuksia. Sopimukset 

voivat muuttua tehokkaammiksi uudelleenneuvottelun myötä, mutta tällä on aina vaikutusta 

niihin kannustimiin, joita alkuperäiseen sopimukseen on sisältynyt. Osapuolten sopimuksen 

kautta saavuttamat hyödyt jakautuvat uudelleen ja osapuolet eivät saavuta tässä mielessä al-

kuperäisen sopimuksen tarkoittamaa lopputulosta. Uuden sopimuksen myötä voidaan saavut-

taa tehokkuushyötyjä, jotka ovat transaktiokustannuksia korkeampia. Hyödyt jakautuvat osa-

puolten epätasaisesti riippuen näiden neuvotteluvoimasta. Ranskalaisessa tutkimuksessa tar-

kasteltiin julkisen sektorin kuljetussopimuksia ja niiden uudelleenneuvottelujen lopputuloksia. 

Hyödyt olivat kiistattomia, mutta uuden sopimuksen myötä niistä suurin osa tuli palveluntoi-

mittajan hyväksi. [38] 

 

Sopimuksiin liittyy selkeitä ongelmia, kuten rajoitettu rationaalisuus, suorituksen mittaamisen 

vaikeus, tiedon asymmetria ja mahdollinen osapuolten keskinäisriippuvuus. Miksi siis tehdä 

sopimuksia? Miksi ei pyrittäisi vertikaaliseen integraatioon ja tuottaman tarvittavia suoritteita 

itse? Tähän voidaan selitykseksi tarjota ongelmia organisaation sisäisissä kannustimissa ja 

organisaatiorakenteessa. Ei-optimaalinen kannustinrakenne ja organisaatiorakenne saattavat 

aiheuttaa sisäisiä agentti- ja vaikuttamiskustannuksia, jotka ylittävät ulkoiseen sopimiseen 

liittyvät transaktiokustannukset. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa organisaation sisäiset toi-

mijat eivät parhaimmalla mahdollisella tavalla toimi organisaation tavoitteiden edistämiseksi. 

[149] Williamson kirjoittaa aiheesta paljon transaktiokustannusten taloustieteen näkökulmasta 

ja käyttää joissain asetelmissa myös termiä hallinnon taloustiede, instituutioiden taloustiede 

tai organisaatioiden taloustiede. [150] [147] [151] Sopimuksia kannattaa tehdä suhteellisen 

edun periaatteen vuoksi. Osapuolten kannattaa keskittyä niihin toimintoihin, joissa ne ovat 

suhteellisesti tehokkaampia ja hankkia muita suoritteita muualta. [156] Teemoihin liittyviä 

tutkimuksia merkityksineen on koottu taulukkoon 7. 
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Taulukko 7: Transaktiokustannusteorian ja sopimusten suhteesta. 

Tutkimus Keskeinen sisältö ja merkitys konfliktien kannalta 

Fredland, J. E. (2004) 
[36] 

- Kvalitatiivinen analyysi, kirjallisuustutkimus 
- M / Yksityisten sotilasalan yritysten toiminta transaktiokustannusten 

näkökulmasta; yritysten luokittelu niiden tarjoamien palveluiden mu-
kaisesti 

- Valtio on suvereeni toimija sodankäynnissä, jolloin tiettyjen toimintojen 
ulkoistaminen vaatii erityistä harkintaa 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Williamson, Coase (1937) 

Masten, S. E. (2002) 
[89] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Agenttiteorian ja transaktiokustannusteorian suhteesta; aiheen ym-

märtäminen ja teorioiden kehittyminen vaatii lisää empiiristä jatkotut-
kimusta 

- Agenttiteorian tarjoamannäkemyksen laajentuminen organisaatioihin 
liittyviin kysymyksiin, teorioiden tulkintojen puutteet 

- Taustalla: agentti- ja transaktiokustannusteoria, Coase, Simon, Wil-
liamson 

Williamson, O. E. 
(2002) 
[149] 

- Kvalitatiivinen analyysi, kirjallisuustutkimus 
- Valinnan taloustieteen ja sopimusten suhteesta; perinteinen niukkoihin 

resursseihin perustuvan valinnan taloustieteen näkymä laajenee, kun 
transaktioita tarkastellaan sopimusten näkökulmasta 

- Organisaation sisäisten agentti- ja vaikuttamiskustannusten merkitys 
hankinta- ja ulkoistamispäätöksissä, oman organisaation ja prosessien 
tuntemus 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Coase (1937), Simon (1985) 

Williamson, O. E. 
(2002) 
[148] 

- Kvalitatiivinen analyysi, kirjallisuustutkimus 
- Valinnan taloustieteen ja sopimusten suhteesta; transaktiokustannus-

taloustiede ja sopimusnäkökulma pystyvät avaamaan paljon uusia nä-
kökulmia konfliktien hallintaan ja sopimusten hyötyjen jakautumiseen 
liittyviin kysymyksiin 

- Transaktiokustannus- ja sopimusnäkökulma laajentavat valinnan talo-
ustieteen tarjoamaa näkemystä osapuolten välisten suhteiden ja in-
tressien hahmottamiseen 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Bajari & Tadelis (2001), Bucha-
nan (2001) 

Williamson, O. E. 
(2005) 
[150] 
 

- Kvalitatiivinen analyysi, kirjallisuustutkimus 
- Valinnan taloustieteen ja sopimusten suhteesta; hallinnon taloustie-

teen rakenteellisia ulottuvuuksia ovat klassinen markkinanäkökulma, 
hybridiluonteiset pitkäaikaiset sopimukset ja organisaatioiden muodos-
tamat hierarkiat 

- Klassinen kysynnän ja tarjonnan ympärille perustuva malli tarjoaa 
kehyksen, mutta on teoreettisena mallina ymmärrettävä poikkeustapa-
uksena transaktioiden tarkastelussa 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Coase (1937), Simon (1985) 

Williamson, O. E. 
(2010) 
[151] 

- Kvalitatiivinen analyysi, kirjallisuustutkimus 
- Organisaatioiden ja hallinnon taloustieteen sovellutukset, yritysten 

rajat;  sopimussuhteiden tulkinta edellyttää poikkitieteellistä lähesty-
mistapaa, jossa organisaatioteorioiden roolia ei saa unohtaa 

- Hankinta- ja ulkoistamispäätösten yhteydessä hyödyllistä analyysia 
organisaatioiden rajoista ja resursseista 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Coase (1937), Bajari & Tadelis 
(2001) 

 

 

3.3.1 Epätäydelliset sopimukset 

Sopimisten epätäydellisyyttä on selitetty erilaisilla tavoilla. Ensinnäkin rationaalisuus on ra-

joitettua, jolloin ei pystytä saamaan selville kaikkia mahdollisia tulevia asiantiloja [121]. Toi-

seksi informaatio on epäsymmetristä, jolloin osapuolilla on sopimukseen liittyvistä asioista 
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toisistaan poikkeava tietämys [29]. Tietävämpi osapuoli voi käyttäytyä opportunistisesti ja 

hyödyntää tilannetta omaksi edukseen. Kolmanneksi suoritetta koskeva sopimus voidaan li-

säksi tulkita eri tavoin [147]. Osapuolten näkemykset saattavat perustellustikin poiketa toisis-

taan. Sopimuksen ehtoja on monimutkaisissa suoritteissa mahdotonta muotoilla niin, että ne 

voitaisiin kaikissa tulevissa asiantiloissa tulkita yhdenmukaisesti. Neljäntenä näkemyksenä on 

esitetty osapuolten välinen keskinäisriippuvuus, joka saattaa syntyä esimerkiksi sopimussuh-

despesifien investointien myötä [147].  

 

Perinteisessä tarkastelussa sopimussuhteita on tarkasteltu niiden toteutumisen kautta, jolloin 

aikaulottuvuudessa keskitytään sopimuksen toteutumisen jälkitilaan. Aikaulottuvuus on ulo-

tettu tutkimuksessa myös sopimusta edeltävään tilaan, jossa tarkastelun keskiöön nousevat 

esimerkiksi erilaiset sopimuksen toteutumiseen vaikuttavien hyödykkeiden omistussuhteet ja 

niiden kautta syntyvät erot tehokkuuksissa. [147] Epätäydellisten sopimusten osalta esitetään 

neljä erityistä kokonaisuutta; rajoitettu rationaalisuus, informaation epäsymmetrisyys, suori-

tuksen määrittäminen ja mitattavuus, sekä investointien sopimusspesifisyys. Epätäydellisten 

sopimusten teemaan liittyviä tutkimuksia on koottuna taulukkoon 8. 

 

Taulukko 8: Epätäydelliset sopimukset 

Tutkimus Keskeinen sisältö ja merkitys konfliktien kannalta 

Greve, H. R., Palmer, 
D., Pozner, J-E. (2010) 
[43] 

- Kvalitatiivinen analyysi, kirjallisuustutkimus 
- Organisationaalisten väärinkäytösten syyt, prosessit ja seuraukset; 

laaja kuva aiheesta, jatkotutkimushaasteet 
- Sopimussuhteisiin liittyvän riskienhallinnan parantaminen tunnistamal-

la väärinkäytösten lähteet ja prosessit 
- Taustalla: konfliktiteoria, sosiaalinen konstruktionismi 

Januszewski Forbes, 
S., Lederman, M. 
(2009) 
[52] 

- Kvantitatiivinen analyysi, tietokannoista kerätty aineisto 
- Vertikaalisen integraation vaikutuksesta sopimuksen jälkeisiin neuvot-

telukustannuksiin; epävarmuutta sisältävät olosuhteet lisäävät kannus-
timia vertikaaliseen integraatioon 

- Paljon epävarmuutta sisältävät hankkeet ovat alttiimpia kustannuksia 
aiheuttaville uudelleenneuvotteluille, sopimuksiin sisältyvien joustojen 
merkitys 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Williamson, Bajari & Tadelis 
(2001) 

Lyon, T. P. (2006) 
[82] 

- Kvantitatiivinen analyysi, tiedot kerätty hankintoja koskevista tietokan-
noista 

- M / Useiden hankintalähteiden vaikutus hankintojen kustannuksiin; 
kilpailullinen asetelma vaikuttaa positiivisesti sekä kustannuksiin että 
tuotteen laatuun 

- Hankintaprojektien kilpailullisen asetelman merkitys ja vaikutukset 
- Taustalla: agenttiteoria, Laffont & Tirole (1987, 1988, 1993), McAfee & 

McMillan (1986) 

Williamson, O. E. 
(2000) 
[147] 

- Kvalitatiivinen analyysi; kirjallisuustutkimus 
- Instituutioiden ja organisaatioiden taloustieteen kehityksestä; instituu-

tioiden taloustiede voidaan ajallisessa ulottuvuudessa jakaa tasoihin, 
joiden tulkintaan voidaan soveltaa eri tieteenaloja ja teorioita 

- Opportunistisen käyttäytymisen mahdollisuuden ja ilmenemismuotojen 
tunnistaminen; moraalikato, häivetoiminta, laistaminen, osaoptimointi 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Coase (1937) 
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Rajoitettu rationaalisuus 

Päätöksentekoon kuuluu rajoitetun rationaalisuden käsite. Aikaulottuvuus, informaation rajal-

lisuus ja päätöksentekijän kyvyt rajoittavat rationaalista päätöksentekoa [121]. Valintanäkö-

kulman kautta rajoitetun rationaalisuuden seurannaisvaikutus voi olla, että maksimointitavoite 

joutuu väistymään tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävän tavoitteen tieltä [147]. Erityisesti tä-

män voisi ajatella tilanteisiin, jossa lisäksi tarkastelussa on tehtävien päätösten ajallinen ulot-

tuvuus. Pidemmällä aikavälillä voitaisiin saavuttaa tietyllä toimintatavalla suurempi hyöty, 

mutta lyhyellä aikavälillä jouduttaisiin tinkimään tarpeiden tyydyttämisestä. Rajoitetun ratio-

naalisuuden vuoksi saatetaankin suosia lyhytjänteisempää ratkaisua. Simon kuitenkin muistut-

taa, että rajoitettu rationaalisuus ei tarkoita irrationaalisuutta; ilmiö kumpuaa ihmiselle luon-

nollisesta käyttäytymisestä ja yleensä tehtyihin ratkaisuihin päädytän jostain syystä [121]. 

 

Sopimusnäkökulmasta rajoitetun rationaalisuuden keskeinen seuraus on, että kaikki sopimuk-

set ovat käytännössä epätäydellisiä. Osapuolilla ei ole tietoa kaikista niistä hyödyistä, joiden 

jakautumiseen osapuolten välillä voidaan sopimuksella vaikuttaa. Lisäksi kumpikin osapuoli 

on altis toisen osapuolen opportunistiselle käyttäytymiselle. [147] Monimutkaisissa sopimus-

tilanteissa voi olla lähes rajaton määrä mahdollisia asiantiloja ja lopputulemia, joita on käy-

tännössä mahdotonta ottaa huomioon sopimusten laadinnassa. Kattavampien sopimusten neu-

votteleminen lisää kustannuksia, jotka saattavat ylittää kattavammasta sopimuksesta saatavat 

hyödyt. Lisäksi sopimuksiin liittyvä joustavuus saattaa olla arvo sinänsä, mikä menetettäisiin, 

mikäli useampi asiantila olisi kirjattu sopimukseen. [52] 

 

Informaation epäsymmetrisyys 

Epäsymmetrisellä informaation käsitteellä voidaan pyrkiä selittämään tilannetta, jossa trans-

aktion jollain osapuolella on muita enemmän tai parempaa informaatiota. Ostajalla ei ole tie-

toa järjestelmän valmistajan todellisesta kulurakenteesta. Toimittajalla saattaa olla intressissä 

tällöin liioitella valmistuksesta aiheutuvia kustannuksia ja saada tätä kautta ylimääräisiä voit-

toja. Kilpailun on katsottu voivan vähentää tällaisiin asetelmiin liittyviä ongelmia, parantaa 

transaktioiden tehokkuutta ja omalta osaltaan korjata sopimusten epätäydellisyydestä johtuvia 

ongelmia. [82] [6] 

 

Sopimusneuvottelujen asetelmia voidaan analysoida peliteoreettisten asetelmien avulla. Tässä 

keskeistä on tunnistaa osapuolten tarpeet maksimoida oma hyöty. Tietyissä tilanteissa on pys-

tyttävä ennakoimaan vastapuolen toimintaa ja reagointia, joiden mukaan päätetään oma toi-

mintatapa. Tällaisissa tilanteissa on merkitystä osapuolen maineenrakentamisella [6]. Toistu-
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vissa pelitilanteissa voidaan analysoida vastapuolen käyttäytymistä ja mukauttaa omaa toi-

mintaa tämän mukaisesti. Osapuolen kerrytetty maine on pääomaa, jota voidaan hyödyntää 

sopimusneuvotteluissa. Maine voi vaikuttaa myös osapuolten kannustimiin. Esimerkiksi hy-

vämaineiselle toimittajalle väärinkäytöksestä tai suoritteen heikosta laadusta johtuva mai-

neenmenetys voi heikentää osapuolen asemaa suhteellisesti heikompimaineisempaa toimitta-

jaa enemmän [43].  

 

Suorituksen määrittäminen ja mitattavuus 

Suorituksen laadun määrittäminen ja sen objektiivinen arviointi saattaa olla haastavaa. Usein 

näitä koskevia tekijöitä on vaikeaa kirjata kattavasti sopimuksiin. Lyonin tutkimuksessa tar-

kastellaan tilannetta, jossa järjestelmällä on kaksi toimittajaa. Kahden toimittajan mallilla 

saattaa olla alentava vaikutus joissain tilanteissa järjestelmän hankinnasta aiheutuviin kustan-

nuksiin, mutta keskeisin on mallin parantava vaikutus toimitusten laatuun. Toimittajien väli-

nen asetelma tarjoaa kannustimen laadun ylläpitämiseen. [82] 

 

Palveluiden osuus kaikista hankinnoista on kasvanut. Ne eroavat fyysisistä tuotteista mones-

sakin mielessä. Palvelut ovat aineettomia, niitä ei voi varastoida, niiden tuotanto tapahtuu 

yhteisvaikutuksessa asiakkaan kanssa ja kulutus ja tuotanto ovat samanaikaisia. Tämä tekee 

niihin liittyvästä suorituksen määrittämisestä ja mittaamisesta erityisen haastavaa. [3] Erityi-

siin tilanteisiin räätälöidyt palvelusopimukset tekevät transaktioista juuri tarkoitettuun tilan-

teeseen sopivia, joten suorituksen yhteismitallisuus ei toteudu silloinkaan, kun kohteena olisi-

kin varsin tavanomainen palvelu [126]. Suorituksen määrittämisen vaikeus aiheuttaa haasteita 

sopimuksen laatimisvaiheessa. Suorituksen mittaamisen ongelmat taas tekevät sopimusten 

varsinaisen toteutumisen monitoroinnista hankalaa ja tulkinnanvaraisuus lisääntyy. 

 

Investointien sopimusspesifisyys 

Sopimussuhdespesifit investoinnit voivat tulla esille esimerkiksi sitoutumisena johonkin tiet-

tyyn sijaintiin, teknologiaan, juuri tietyn sopimuksen täyttämiseksi tehtynä investointina, eri-

koistuneena inhimillisenä pääomana tai brändipääomana. Sopimusosapuoli sitoutuu inves-

toinnin myötä sopimuskumppaniin. Sopimussuhdespesifit investoinnit voidaan mahdollisesti 

muuntaa toiseen käyttöön, mutta tämä ei onnistu ilman kustannuksia. Sopimussuhdespesifit 

investoinnit voivat johtaa kiikissä olon ongelmaan, josta toinen osapuoli voi opportunistisesti 

pyrkiä hyötymään. Tämä lisää transaktiokustannuksia, sopimusneuvotteluja, osapuolten väli-

siä varotoimia, epäluottamusta ja vähentää halukkuutta tehdä tällaisia investointeja. Tilanteet 

aiheuttavat myös vakavia arvioita siitä, kannattaako jokin suorite ostaa markkinoilta vai tehdä 
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itse. [149] [6] Suuriin ja monimutkaisiin puolustusmateriaalihankkeisiin voidaan katsoa liitty-

vän paljon tällaisia sopimussuhdespesifejä tekijöitä, koska niiden puitteissa hankittujen järjes-

telmien käyttöarvo vaihtoehtoisilla markkinoilla on kyseenalainen [124] [36].  

 

 

3.3.2 Sopimusten ajallinen ulottuvuus 

Sopimuksen ajallista pituutta ja sen vaikutuksia voidaan myös tarkastella. Pidemmälle aikavä-

lille laaditut sopimukset voivat lisätä agentin sitoutumista. Tämä saattaa kuitenkin vähentää 

asetelman kilpailullisuutta. Huomioitava on myös transaktiokustannukset. Sopimusten jatkuva 

uudelleenneuvotteleminen lisää kustannuksia. Lyhyemmät sopimusjaksot vaikuttavat myös 

agentin haluun tehdä sopimussuhdespesifejä investointeja. Päämies voi sopimusjaksoa piden-

tämällä lieventää näihin liittyvää kiikissä olon ongelmaa. Tällä voi pidemmällä aikavälillä olla 

vaikutusta sopimuksen tehokkuuteen. [38] Julkisen sektorin osalta on usein tarkkaan säädelty, 

miten ja kuinka usein tietyt palvelut ja toimittajat tulee kilpailuttaa. Tällöin on mahdollista, 

että tarkastelussa ei huomioida kaikkia edellä mainittuja seikkoja. Pahimmassa tapauksessa 

transaktiokustannukset kasvavat ja mahdolliset tehokkuushyödyt jäävät saavuttamatta. 

 

Aikaulottuvuustarkastelun rajoittaminen pelkästään sopimusta edeltävään ja sopimuksen syn-

tymistä seuraavaan tilaan antaa sopimustoiminnasta liian staattisen kuvan. Sopimukset voi-

daan nähdä dynaamisena prosessina, jossa kaiken aikaa saadaan uutta informaatiota markki-

noilta ja sopimusten täyttämiseen liittyvät kustannusrakenteet voivat tulla läpinäkyvämmäksi. 

Uuden informaation perusteella sopimuksia voidaan neuvotella uudestaan, mikä puolestaan 

vaikuttaa sopimuksen hyötyjen jakautumiseen osapuolten välillä. [38] Ajan kuluessa sopi-

musosapuolten keskinäinen dynamiikka voi muuttua. Pitkätkin yhteistyösuhteet saattavat olla 

operationaalisesta tarkasteltuna tehokkaita, mutta esille saattaa nousta sopimusosapuolten 

välisiä eriäviä näkemyksiä suhteen kehittämispotentiaalin hyödyntämisestä. Turhautuminen ja 

epäluulon kasvaminen osapuolten välillä saattaa johtaa yleisesti arvioituna tehokkaankin so-

pimussuhteen vaarantumiseen. [112] 

 

3.3.3 Sopimustyyppien vaikutus kannustimiin 

Rogerson jaottelee kustannusten näkökulmasta sopimuksia karkeasti kahteen luokkaan; kiin-

teähintaisin ja kustannusperusteisiin. Kustannusperusteiseen sopimukseen liittyy enemmän 

epävarmuutta ja se ei tarjoa toimittajalle juurikaan kannustimia kustannusten minimoimiseen. 

[111] Riskien kantamisen osalta voidaan karkeasti esittää, että kiinteähintaisissa sopimuksissa 

riski allokoituu toimittajalle, kun taas kustannusperusteisissa sopimuksissa ostaja kantaa val-
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taosan hankkeeseen liittyvistä riskeistä. [127] Sopimustyyppeihin ja kannustimiin liittyviä 

tutkimuksia on koottu taulukkoon 9. 

 

Taulukko 9: Sopimustyypit ja kannustimet. 

Tutkimus Keskeinen sisältö ja merkitys konfliktien kannalta 

Bajari, P., Tadelis, S. 
(2001) 
[6] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Kiinteähintaisten ja kustannusperusteisten sopimusten soveltaminen 

eri tilanteissa; transaktiokustannusten ja sopimukseen sisällytettävien 
kannustimien tasapaino 

- Kiinteähintaisten ja kustannusperustaisten sopimustyyppien tunnista-
minen ja hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Williamson, Laffont & Tirole 
(1993) McAfee & McMillan (1987) 

Moe, C. E., Päivärinta, 
T. (2013) 
[93] 

- Kvalitatiivinen analyysi, Delfoi-tutkimus; kyselyt 46 asiantuntijalle 
- Räätälöityjen IT-ratkaisujen hankinta julkisella sektorilla; hankkija- ja 

toimittajaosapuolten poikkeavat intressit 
- Intressien tunnistaminen; ostaja pyrkii tarkempaan määrittelyyn, väl-

jempi määrittely antaa toimittajalle tilaa keskittyä omiin vahvuuksiin 
- Taustalla: sidosryhmäteoria 

Rogerson, W. P. (2003) 
[111] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- M / Kiinteähintaisten ja kustannusperusteisten sopimusten suhteesta; 

yksinkertaisempikin malli pystyy tarjoamaan jopa 75 prosenttia mate-
maattisesti kuvatun täydellisen sopimusmallin hyödyistä 

- Sopimustyyppien soveltaminen eri tilanteissa, eri sopimustyypeillä 
saavutettavat kannustinvaikutukset ja riskien jakautuminen 

- Taustalla: agenttiteoria, Reichelstein (1992), Laffont & Tirole (1986, 
1993) 

Ryals, L., Humphries, A. 
S. (2010) 
[112] 

- Kvalitatiivinen analyysi, tapaustutkimus 
- Kumppanuus arvonluonnin ja tehokkuuden näkökulmasta; näennäi-

sesti tehokkaiden yhteistyösuhteiden piilevä potentiaali 
- Sopimusten ja yhteistyösuhteiden jatkuva kriittinen arviointi edesautta-

vat toiminnan tehostamista 
- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Williamson 

Tadelis, S. (2012) 
[132] 

- Teoreettinen matemaattinen mallinnus 
- Julkisten hankintojen tehostaminen; julkisen sektorin suosimat avoimet 

tarjouskilpailut eivät toimi tehokkaasti suurissa ja paljon epävarmuutta 
sisältävissä hankkeissa, jolloin tulisi soveltaa kustannusperusteisia ja 
erikseen neuvoteltuja ratkaisuja 

- Kiinteähintaisten ja kustannusperustaisten sopimustyyppien tunnista-
minen, ominaisuuksien tunteminen ja hyödyntäminen tarkoituksenmu-
kaisesti 

- Taustalla: transaktiokustannusteoria, Williamson, Laffont & Tirole 
(1993), Bajari & Tadelis (2001) 

Wang, C., San Miguel, 
J. G. (2013) 
[143] 

- Kvalitatiivinen analyysi ja teoreettinen matemaattinen mallinnus, asia-
kirja-analyysi 

- M / Kustannusperusteisten sopimusten hyödynnettävyys puolustus-
hankinnoissa; kustannusperusteisilla sopimuksilla saavutetaan hyötyjä 
suurissa puolustushankinnoissa 

- Kiinteähintaisten ja kustannusperustaisten sopimustyyppien tunnista-
minen, ominaisuuksien tunteminen ja hyödyntäminen tarkoituksenmu-
kaisesti 

- Taustalla: agenttiteoria, Reichelstein (1992) 

 

 

Rogersonin tutkimuksessa pyritään matemaattisesti kuvaamaan tilanteita, jossa päämies tarjo-

aa agentille kahta eri sopimusvaihtoehtoa. Toinen on kiinteähintainen ja toinen kustannuspe-
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rusteinen. Rogerson esittää, että kuvatulla asetelmalla voidaan saavuttaa jopa kolme neljäs-

osaa niistä teoreettisista hyödyistä, jotka voitaisiin saavuttaa matemaattisesti kuvatulla täydel-

lisellä sopimuksella. [111] Chu ja Sappington kommentoivat Rogersonin tutkimusta toteamal-

la, että saavutettu hyöty voi jäädä huomattavasti pienemmäksi. Tämä tulee esille erityisesti 

tilanteissa, jossa vallitsee suuri informaatioepäsymmetria koskien agentin mahdollisia tuotan-

tokustannuksia. Sama koskee tilanteita, jossa mahdollisten kustannusten jakauma ei ole tasai-

nen, vaan korkeammat kustannustasot ovet suhteellisesti todennäköisempiä. [16] 

 

Sõlino esittää tutkimuksessaan teoreettisen asetelman, jossa hankkeen kustannusfunktiossa 

kustannuksiin liittyvää epävarmuutta esitetään normaalijakautuneella muuttujalla, jonka kes-

kiarvo on nolla. Tällöin ilmenevät kustannukset voivat olla satunnaisuuden vuoksi odotettua 

isommat tai pienemmät. Tutkija arvioi valintaa ja huomauttaa, että käytännössä isojen hank-

keiden ilmenevät kustannukset ovat yleensä odotettuja kustannuksia suurempia. Hän peruste-

lee valintaansa kuitenkin sillä, että suurissa hankkeissa iso osa kustannusten kasvusta selittyy 

päämiehen vaatimilla tai hyväksymillä muutoksilla alun perin tarkoitettuun projektiin, joten 

tekijää ei voi pitää siinä mielessä täysin satunnaisena. Lisäksi kustannukset tiettyjen erien 

osalta, kuten energia tai jotkut komponentit, voivat markkinoilla muodostuvien hintojen 

vuoksi olla ennalta arvioitua halvempia. [127] 

 

Rogersonin asetelmassa päämies hyödyntää kiinteähintaisen tarjouksen tekemisessä arvioitua 

kustannusten jakaumaa, joka tutkimuksessa on oletettu olevan tasainen satunnainen muuttuja. 

Jos kiinteähintainen tarjous on alhainen, kasvaa todennäköisyys sille, että agentti valitsee kus-

tannusperusteisen vaihtoehdon. Tietyntyyppiset agentit, jotka pystyvät tuottamaan hyödyk-

keen alemmilla kustannuksilla, voivat hyötyä kiinteästä hinnoittelusta. [111] Ranskalaisessa 

tutkimuksessa palveluntoimittajia luokitellaan sen mukaan, millainen on niiden sisäinen te-

hokkuus ja kyky alentaa palveluntuotannon kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Tuloksena 

tulee esille, että tehokkaammat palveluntuottajat ovat halukkaampia tarttumaan kiinteähintai-

seen sopimukseen. [38] 

 

Tuotantovaiheessa sopimus kannustaa agenttia kustannusten alentamiseen, mutta samalla 

päämiehen kustannustaso ei kasva kiinteää hintaa korkeammaksi. [111] Chu ja Sappington 

esittävät tutkimuksessaan kolmannen sopimusvaihtoehdon, joka perustuu kiinteähintaiseen 

osaan ja sen lisäksi optioon, jossa lineaarisesti jaetaan osa ilmenneistä kustannuksista päämie-

hen ja agentin kesken. Vaihtoehdon esitetään sopivan paremmin tilanteisiin, jossa kustannuk-
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siin liittyy suuri informaatioepäsymmetria. Vaihtoehdolla voitaisiin tutkijoiden mukaan saa-

vuttaa noin kaksi kolmasosaa täydellisen sopimuksen teoreettisista hyödyistä. [16] 

 

Tadelis esittää näkemyksiä siitä, miten näitä sopimustyyppejä kannattaisi soveltaa erilaisissa 

tilanteissa. Yksinkertaisiin ja vähän epävarmuutta sisältäviin hankintoihin sopii strategia, jos-

sa pyritään kiinteään hintaan, suunnittelu ja tarpeen määrittely on tehty mahdollisimman täy-

dellisesti ja hankinta pyritään tekemään avoimen tarjouskilpailun kautta. Monimutkaisiin, 

paljon suunnittelua vaativiin ja paljon epävarmuutta sisältäviin hankkeisiin kannattaa soveltaa 

strategiaa, jossa sopimukset ovat kustannusperusteisia, suunnittelussa ei tehdä alkuvaiheessa 

liian sitovia päätöksiä ja hankinta pyritään tekemään neuvotteluprosessin kautta valikoitujen 

toimittajien kanssa. [132] 

 

Wang ja San Miguel esittävät tutkimuksessaan näkemyksiään suurille puolustusmateriaali-

hankkeille ominaisista tekijöistä sekä siitä, miten nämä tekijät sopimus- ja agenttiteorioiden 

kontekstissa vaikuttavat hankkeista neuvoteltaviin ja laadittaviin sopimuksiin. Hankkeisiin 

liittyy korkea riskitaso, hankintasuhteita leimaa korkea sopimussuhdespesifisyys, ja suurien 

hankkeiden potentiaaliset toimittajat ovat vähissä. Tutkijat tuovat esille, että Yhdysvalloissa 

on erityisesti vuodesta 2008 kannustettu tekemään hankkeisiin liittyen kiinteähintaisia hankin-

tasopimuksia, joiden tavoitteena on alentaa hankkeiden kustannuksia. [143] Tulosten päävies-

tinä on, että tämä lähestymistapa on riskialtis ja ei sovi kaikkiin tilanteisiin. 

 

Kiinteähintainen sopimus soveltuu huonosti korkeariskisiin hankkeisiin, koska se ei pidä si-

sällään mukautuvaa elementtiä riskinjaosta. Tämä vähentää toimittajien halukkuutta tarttua 

tarjottuun sopimukseen. Toiseksi juurikin korkean riskin takia toimittajilla on motiivi lisätä 

kiinteähintaisiin sopimuksiin riskipreemion, joka nostaa sopimuksen hintaa. Tilanteessa ko-

rostuu erityisesti informaation epäsymmetria järjestelmän tuottamisen todellisista kustannuk-

sista ja tätä toimittaja voi käyttää tilanteessa hyväkseen. Kolmanneksi ostajan tavoite lisätä 

tehokkuutta kilpailuttamalla hankkeeseen liittyen useita toimittajia saattaa johtaa toimialan 

sisällä tehokkuustappioihin. Puolustusmateriaalialalla tapahtunut yritysten fuusioituminen on 

ollut osittain luonnollinen kehityskulku ja toimialan vastaus hyvinkin uniikkiin ja paljon sää-

deltyyn toimintaympäristöön. Yrityskauppoja ja yhdistymisiä jarruttamalla voidaan menettää 

esimerkiksi saavutettavissa olevia mittakaava- ja yhteistuotannon tuottoja. [143] 

 

Järjestelmiin liittyvissä hankkeissa voidaan soveltaa erilaisia sopimuksia niiden elinkaaren eri 

vaiheissa. Alun kehitysvaiheeseen liittyy paljon epävarmuutta, jolloin saattaa olla perusteltua 
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käyttää kustannusperusteisia sopimuksia, jotka ovat luonteeltaan joustavia. Tarvittavat muu-

tokset on helpompi tehdä ja neuvottelukustannuksiin ei kohdistu kasvavaa painetta. Järjestel-

mien edetessä elinkaarellaan maturiteettivaiheeseen niihin liittyvä epävarmuus vähenee. Täl-

löin saattaa olla perusteltua soveltaa hankintoihin kilpailutusta ja pyrkiä laatimaan kiinteähin-

taisia sopimuksia, jolloin toimittajilla on vahvemmat kannustimet pyrkiä sopimuksen kustan-

nustehokkuuteen. [6] 

 

Kannustimien näkökulmasta kiinteä kompensaatio on teoreettisesti tarkasteltuna tehokkaampi, 

mutta se sisältää monimutkaisissa hankinnoissa riskejä. Ensinnäkin kiinteästi hinnoitelluissa 

sopimuksissa tarvittavat muutokset on neuvoteltava erikseen, mikä lisää neuvottelukustan-

nuksia. Ostajaosapuoli on lisäksi tavallaan ajautunut kiikissä olon tilanteeseen, jossa toimitta-

jan neuvotteluvoima on lisääntynyt. Tällaisissa muutostilanteissa ilmenevät lisäkustannukset 

saattavat olla alkuperäiseen verrattuna todella merkittäviä. Toinen riski liittyy toimittajan va-

lintaan. Toimittajat eroavat toisistaan oman sisäisen tehokkuuden ja kyvyn kautta. Hyvä-

maineinen toimittaja, joka on pystynyt toimittaman tarkoitetut suoritteet ajallaan ja sovitussa 

aikataulussa, on toimittajien markkinoilla kysytympi. Tällä perusteella se voi hinnoitella it-

sensä korkeammin, koska vaihtoehtoisia projekteja on joka tapauksessa tarjolla. Julkisen sek-

torin osalta ohjeistus ja normit voivat ohjata siihen, että valinta kallistuu usein halvimman 

tarjouksen tehneen toimittajan tarjoukseen. Tilanteeseen liittyy haitallisen valikoitumisen on-

gelma, jossa prosessin lopputuloksena toimittajaksi saatetaan valita tehottomampi ja vähem-

män kyvykkäämpi toimittaja. [132] Viimeksi mainittua haitallisen valikoitumisen ongelmaa 

esimerkiksi Wang ja San Miguel pitävät hankkeiden osalta ongelmallisempana, kuin moraali-

katoa ja häivetoimintaa [143]. 

 

Carroll on tutkimuksessaan käsitellyt kysymystä optimaalisesta sopimuksesta. Asetelmassa on 

oletuksena, että sekä päämies että agentti ovat riskineutraaleja. Lisäksi sopimusasetelmassa 

osapuolten vastuu on rajoitettu niin, että kummankaan osapuolen sopimuksen avulla saavut-

tama loppuasetelma ei voi olla miinusmerkkinen. Päämies ei pysty valvomaan ja arvioimaan 

agentin kaikkia toimia, joten asetelmassa vallitsee häivetoiminnan ja moraalikadon riski. 

Päämiehen intressissä on maksimoida lopputulos, joka syntyy agentin toiminnan lopputulok-

sesta vähennettynä tälle maksettu palkkio. Sopimuksen on tarjottava agentille kannustimia, 

jotka tutkimuksessa perustuvat agentin toiminnan lopputulokseen. Teoreettisessa asetelmassa 

tutkimuksen tuloksena esitetään, että optimaalinen sopimus on lineaarinen. Sen kannustavuus 

perustuu agentin tuottaman lopputuloksen lineaariseen funktioon, jossa maksettava palkkio on 

lineaarisesti sidottu tuotettuun määrään. [14] 
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Wang ja San Miguel käsittelevät ja kritisoivat tutkimuksessaan kiinteähintaisia sopimuksia. 

Tutkijat päätyvät suosittelemaan mallia, jossa pohjan muodostaa kustannusperusteinen ele-

mentti, mutta sopimukseen on lisätty kannustinelementti. Mallissa on ajatuksena puuttua eri-

tyisesti informaation asymmetriaan ja tehdä toimittajalle houkuttelevaksi jo alkuvaiheessa 

tuoda neuvotteluihin mahdollisimman oikea kuva järjestelmän todellisista kustannuksista si-

tomalla toimittajan odotettu tietyllä kaavalla sekä hankkeen ennustettuihin että toteutuneisiin 

kustannuksiin. [143] Apte et al. tulkitsevat tutkimustuloksiaan suoraviivaisemmin ja päätyvät 

Yhdysvaltojen laivaston hankintoja koskevassa tutkimuksessaan kiinteähintaisia ja kilpailulli-

sia sopimuksia suosivalle kannalle [3]. 

 

Edellä esitetty katsaus tuo selkeästi esille, miten erilaiset sopimukset sopivat erilaisiin tilantei-

siin ja miten sopimusten avulla vaikutetaan niistä koituvien hyötyjen jakautumisesta sopi-

musosapuolten välillä. Elinkaarikustannusten osalta on selkeää tunnistaa tällaiset mahdolli-

suuden ja asetelmat sekä järjestelmien hankintavaiheessa, että niiden ylläpidon aikana. Sopi-

muksiin voidaan rakentaa sisään kannustimia, joilla voidaan pyrkiä vaikuttaman hankkeiden 

kustannustasoon. 

 

Julkisen sektorin hankintaprosessi ole välttämättä samalla tavalla joustava eikä tarjoa samoja 

vaihtoehtoja, kuin yksityisellä sektorilla on. Edellä mainittuja periaatteita erilaisten sopimus-

tyyppien valinnasta eri tilanteissa ei pystytä välttämättä soveltamaan, koska lainsäädäntö ja 

normisto saattavat usein ohjata hankintoja avoimen tarjouskilpailun suuntaan. Tällä pyritään 

avoimuuden lisäämiseen ja väärinkäytöksien vähentämiseen julkisissa hankinnoissa. [132] 

[93] 

 

Tutkimusasetelmissa voidaan usein teoreettisesti laskea, millainen olisi hyötyjen optimaalinen 

jakautuminen kuvatussa tilanteessa [16] [111]. On kuitenkin huomattu, että päämiehen teke-

mä tarjous saattaa olla tutkimusasetelmassa korkeampi, kuin teoreettisesti tarkasteltuna olisi 

tarpeellista. Samoin agentti saattaa torjua alhaiseksi koetun tarjouksen, vaikka rationaalisesti 

ajatellen tarjoukseen olisi kannattanut tarttua. Tätä on selitetty sosiaalisella ulottuvuudella. 

Agentti saattaa olla tietoinen sopimukseen liittyvästä kokonaishyödystä. Alhaisen tarjouksen 

saadessaan agentti saattaa tulkita hyötyjen jakautuvan asetelmassa epäoikeudenmukaisesti ja 

siksi torjuu tarjouksen, vaikka rationaalisesti ajatellen tarjous olisi kannattanut hyväksyä. 

Päämies voi olla tietoinen tällaisesta käyttäytymisestä ja voi ottaa sen huomioon tarjousta 

tehdessään, mikä johtaa hyötyjen tasaisempaan jakautumiseen osapuolten välillä. [47] Sosiaa-
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linen ulottuvuus tulee huomioida osapuolten välisten suhteiden rakentamisessa ja kehittämi-

sessä. Erityisesti kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisessa on syytä huomioida sopi-

muksista saatujen hyötyjen jakautuminen ja sen vaikutus kannustimiin. Osapuolella voi lyhy-

ellä aikavälillä olla neuvotteluvoimaa, jonka avulla sopimuksen hyödyistä olisi mitattavissa 

suurempi osuus. Luottamuksen ja sitoutumisen kannalta saattaa kuitenkin pidemmällä aikavä-

lillä olla edullisempaa pyrkiä tasapuolisempaan ratkaisuun. 

 

 

3.4 Puolustusmateriaaliin liittyvät tutkimukset 

Aineistossa oli kaikkiaan 11 tutkimusta, jossa keskityttiin jollain tasolla puolustusmateriaaliin 

ja siihen liittyviin erityspiirteisiin. Nämä paperit on sisällytetty jo edellä esitettyihin kokonai-

suuksiin ja yhteenvetotaulukoihin. Tutkimukset on merkitty niin, että ”aihe ja tulokset” -

sarakkeessa on tekstin edessä kirjain ”M”.  Näiden artikkelien viittauksissa eniten nousi esille 

Eisenhardt [29]. Kaikkien yleisintä oli rakentaa teoriakehys agenttiteorian varaan, tällaisia 

tutkimuksia oli aineistossa seitsemän. Informaation merkitys korostui tietojohtamisen teorioi-

hin pohjautuvassa tutkimuksessa ja yhdessä käsiteltiin yhteiskuntavastuun näkökulmaa. Laa-

dullisia tutkimuksia joukossa oli kuusi, kvantitatiivisia analyyseja neljä ja yksi matemaattinen 

mallinnus.  

 

Laffont ja Tirole tuovat esille laskentatoimen informaation merkityksen yrityksen marginaali-

kustannusten arvioinnissa. Informaatiota voidaan hyödyntää sopimusehtojen laadinnassa, eri-

tyisesti maksettavan kompensaation määrittämisessä [70]. Tutkijat ovat matemaattisesti ku-

vanneet myös tarjouskilpailuasetelmaa isoissa kertaluonteisissa hankkeissa. Kilpailuasetelma 

on olemassa tarjousvaiheessa, mutta sopimuksen tekeminen sitoo kummankin osapuolen 

hankkeeseen ja sen myötä siitä ilmeneviin kustannuksiin [71]. Asetelmaa ovat pohtineet myös 

McAfee ja McMillan sillä erotuksella, että aihetta on tarkasteltu moraalikadon näkökulmasta 

ja osapuolten riskiprofiilit ovat erilaiset. Tutkijoiden mukaan optimaalinen sopimus tilantees-

sa ei ole koskaan pelkästään kustannusperusteinen, vaan siihen on oltava rakennettuna kan-

nustimia [91]. Ajatusta on edelleen jatkettu asetelmilla useasti toistuvista tarjouskilpailuista, 

valinnasta vaihtoehtoisten toimittajien välillä ja useiden toimittajien samanaikaisesta hyödyn-

tämisestä. Näissä tutkijat näkevät ongelmalliseksi sopimusspesifisyyden ja aineettomat oikeu-

det, jotka saattavat olla esteenä kilpailullisten asetelmien hyödyntämiselle [72]. 
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3.5 Meta-analyysin käsitteet 

Tässä luvussa on rakennettu kokonaiskuvaa agenttiteoriasta systemaattisen kirjallisuuskatsa-

uksen avulla. Haussa keskityttiin agenttiteoriaan, mutta analyysin edetessä tuli selväksi, että 

tähän liittyvänä teoriana esille nousee myös transaktiokustannusteoria. Tämän luvun perus-

teella tarkasteltavasta aiheesta on muodostunut kokonaiskuva, jossa tietyt käsitteet nousevat 

selkeästi esille. Näitä käytetään seuraavassa vaiheessa meta-analyysin käsitteinä, joiden ilme-

nemistä ja suhteita tarkastellaan tutkimuskirjallisuudessa. 

 

Riski ja epävarmuus  

Käsitteet nousevat esille sekä elinkaarikustannuslaskentaa käsittelevässä luvussa että syste-

maattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Kirjallisuudessa ja epävarmuus riskit liittyvät järjestel-

mien toimintaan, kustannusten muodostumiseen ja osapuolten erilaisiin profiileihin. 

 

Epäsymmetrinen informaatio ja yksityinen informaatio 

Epäsymmetrinen informaatio kuvaa osapuolten erilaista käsitystä sopimussuhteeseen liittyvis-

tä olosuhteista. Yksityisen informaation käsitettä voidaan joissain yhteydessä käyttää lähes 

synonyyminä epäsymmetrisen informaation kanssa. Yleensä sen näkökulma on kuitenkin eri-

lainen, jolloin silla viitataan siihen etuun ja niihin olosuhteisiin, joita osapuoli voi sopimus-

neuvotteluissa hyödyntää ja saavuttaa sitä kautta etua. 

 

Signalointi 

Epäsymmetrisen informaation vallitessa osapuolten kannattaa viestiä sopimussuhteisiin mah-

dollisesti vaikuttavista tekijöistä. Signaloinnilla voidaan pyrkiä näin vaikuttamaan päätöksen-

tekoon. Signalointia voi tapahtua myös tekojen kautta ja sillä voi olla reaalisia kustannusvai-

kutuksia. 

 

Osaaminen ja oppiminen 

Aineistossa on tullut esille hankintasuhteisiin liittyvän osaamisen vaikutus organisaatioiden 

toimintaan ja kustannuksiin. Osaamisen käsitettä laajennetaan lisäksi niin, että mukaan ote-

taan myös oppimisen käsite. 

 

Kannustimet 

Kannustimet ovat keskeinen osa sopimussuhteita, koska niiden avulla vaikutetaan omalla ta-

vallaan sopimussuhteen tehokkuuteen. Kannustinmallit eroavat toisistaan ja niiden soveltami-

nen riippuu tilanteesta.  
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Sopimustyypit 

Aineistossa nousee esille useita erilaisia sopimustyyppejä. Niiden soveltamisesta eri tilantei-

siin on kirjoitettu paljon. Kannustimet ja aikaulottuvuuden liittyvät sopimustyyppien käsittee-

seen. Hankkeen epävarmuuden aste vaikuttaa siihen, millaista sopimustyyppiä tilanteessa 

kannattaa soveltaa. 

 

Rajoitettu rationaalisuus 

Rajoitettu rationaalisuus käsitteenä tulee esille erityisesti selitettäessä sopimusten epätäydelli-

syyttä. Ilmiötä on selitetty informaation rajallisuudella, aikaulottuvuudella ja toimijoiden ky-

vyillä. Selitys liittää käsitteen alustavasti useaan muuhun tarkasteltavaksi valittuun käsittee-

seen. 

 

Mittaaminen, monitorointi ja suorituksen määrittäminen 

Aineiston perusteella mitattavuus tulee esille usealla tavalla. Ennen sopimuskumppanin valin-

taa päämiehen tulisi pystyä arvioimaan potentiaalisia toimittajia. Sopimuksen tekemisen jäl-

keen keskeistä on agentin toimien mittaaminen ja arviointi. Epätäydellisiin sopimuksiin liittyy 

ongelma siitä, ettei kaikkia asiaan liittyviä lopputulemia voida tietää eikä kaikkia suorituksia 

voida mitata. Tämä ongelma liittyy erityisesti aineettomien suoritusten hankintaan. 

 

Sopimusspesifisyys 

Puolustusmateriaali usein räätälöidään ostajan tarkoituksiin ja näille investoinneille ei ole 

ostajan näkökulmasta sanottavasti vaihtoehtoisia hyödyntämiskohteita. Myyjän näkökulmasta 

kyseeseen tulee puolustusmateriaalin valmistukseen liittyvien tuotannontekijöiden sopimuss-

pesifisyys. 

 

Aikaulottuvuus 

Aineistossa aikaulottuvuus tulee esille useassa eri tarkoituksessa. Välillä sillä viitataan pi-

dempään tai lyhyempään aikaväliin. Useimmiten käsite nousee esille sopimusten yhteydessä 

kuvattaessa niitä ongelmia, joita asetelmiin liittyy ennen sopimuksen tekemistä ja sopimuksen 

tekemisen jälkeen. 

 

Opportunismi 

Liittyy selkeästi päämiehen ja agentin suhteen arviointiin, koska osapuolilla on toisistaan 

eroavia intressejä. Sopimusten osalta yksi keskeinen ongelma on ratkaista asetelmat, joissa 
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osapuoli voi hyötyä tilanteesta ja käyttäytyä opportunistisesti edistäen omia tavoitteitaan ja 

intressejään.  
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4. TUTKIMUSKIRJALLISUUDEN KÄSITTEIDEN SUHTEUTTAMI-

NEN ELINJAKSOMALLIIN 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tämän luvun tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten edellisestä luvusta nostetut kes-

keiset käsitteet voidaan suhteuttaa osaksi elinjaksomallia. Metodina sovelletaan meta-

analyysia ja yhteenvetoa. Meta-analyysi kirjallisuuskatsauksena voidaan jakaa edelleen kvali-

tatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysin [113] (s. 12). Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivi-

nen meta-analyysi, vaikka käsitteitä ja niiden määriä esitetäänkin numeraalisessa muodossa. 

 

Metayhteenveto ottaa askeleita kvantitatiiviseen suuntaan, koska siinä keskeisessä asemassa 

käsitteiden määrä suhteessa tutkittavan kirjallisuuden määrän. Tätä kutsutaan yleisyyden efek-

tikooksi. Toinen keskeinen käsite on voimakkuuden efektikoko, joka lasketaan suhteuttamalla 

raporteista löytyneet käsitteet kaikkiin löytyneisiin käsitteisiin. Efektikoon voimakkuudesta 

voidaan päätellä, miten merkityksellinen tietty käsiteltävä tutkimusraportti on käsiteltävän 

tutkimusongelman kannalta. [114] 

 

Relevanttien ja merkittävien artikkelien löytämiseksi on hyvyyden mittarina käytetty artikke-

lin saamia viittauksia. Google Scholarilla tehdyissä hauissa viittaukset näkyvät, mutta niiden 

joukossa on paljon myös ei-tieteellisiä viittauksia, joiden suodattaminen pois ei käytettävissä 

olevilla hakutoiminnoilla ole mahdollista. Artikkelien arvioimisen mittana viittauksia voidaan 

pitää tämänkin tutkimuksen kannalta toimivina, koska ne kertovat kuitenkin artikkelin yhteis-

kunnallisesta vaikuttavuudesta [135]. 

 

Käytetyt hakusanat ovat ratkaisevassa roolissa aineiston etsinnässä. Kansainvälisen ja merkit-

tävän kirjallisuuden löytämiseksi rajaus tehdään englanninkieliseen kirjallisuuteen. Haasteena 

on, että suomen ja englannin kielen merkitykset vaihtelevat ja sanoilla on eri yhteyksissä eri-

laisia synonyymejä, joiden merkitys asiayhteydestä riippuen vaihtelee. Alkupään lukujen yh-

teydessä läpikäydyn kirjallisuuden perusteella sotilashankintojen yhteydessä yleisesti käyte-

tään termejä ”procurement”, ”acquisition”, ”sourcing” ja ”purchasing”. 

 

Tavallaan ongelmaksi muodostuu myös tutkimuksellisen lähestymistavan valinta; lähestyäkö 

tutkimuksen teemana olevaa elinkaarikustannusajattelua suoraan vai epäsuorasti. Päätöksen 
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pohjaksi toteutettiin Google Scholarissa taulukon 10 mukaisia koehakuja, jotta saataisiin käsi-

tys käytettävän materiaalin määrästä: 

  

Taulukko 10: Hakufraasien testaus suhteessa elinjaksokustannuksiin. 

Hakufraasi Osumien 
määrä 

”defence acquisition” OR ”defense acquisition” AND ”life cycle cost*” 4010 

“military acquisition” AND “life cycle cost*” 537 

”defence procurement” OR ”defense procurement” AND ”life cycle cost*” 889 

“military procurement” AND “life cycle cost*” 816 

”defence sourcing” OR ”defense sourcing” AND ”life cycle cost*” 2 

“military sourcing” AND “life cycle cost*” 4 

”defence purchasing” OR ”defense purchasing” AND ”life cycle cost*” 22 

“military purchasing” AND “life cycle cost*” 26 

 

Edellä esitettyjen hakujen osalta “acquisition” ja “procurement” ovat selkeästi käytetyimmät 

termit, kun sotilashankinnat liitetään samalla elinkaarikustannuslaskentaan. Osumien määrät 

näillä termeillä ovat sellaisia, että viittausmäärillä perusteltu supistettu aineisto olisi mahdol-

lista käydä läpi. Tällöin suodatuksessa ei kuitenkaan huomioitaisi mitenkään sitä, miten tut-

kimuksen teoriapohjaksi valitut agentti- ja sopimusteoria tulevat aineistossa esille. 

 

Hankintojen yhteydessä tehtävät päätökset ovat keskeisiltä osin vaikuttamassa hankittavan 

järjestelmän elinjaksokustannuksiin. Hankintoihin liittyvistä tutkimuksista on mahdollista 

analysoida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat järjestelmän elinjaksokustannusten muodostumi-

seen. Siksi hakuehdoissa ei suoraan tarvitsekaan olla mainittuna elinjaksokustannuksia, koska 

aiheen liittäminen kontekstiin tapahtuu analyysin kautta.  

 

Kun asetelman taustalle hakuehdoiksi asetetaan vielä agentti- ja sopimusteoria, saadaan esille 

nostettua artikkeleja, joissa valittu näkökulma tulee esille ja hankintateeman avulla kokonai-

suus pystytään liittämään elinkaarikustannusajatteluun. Hakusanoiksi tässä yhteydessä vali-

koituvat ”agency theory” ja ”contract”. Molemmat hakusanojen voidaan olettaa aikaisemman 

kirjallisuuden perusteella liittävän artikkelit teemoihin, joissa esille tulevat eri sopimusosa-

puolet, näiden tavoitteet ja informaation merkitys. Seuraavaksi tehtiin haut taulukon 11 mu-

kaisesti ja saatiin osumia seuraavasti: 
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Taulukko 11: Hakufraasien testaus suhteessa agenttiteoriaan. 

Hakufraasi Osumien määrä 

”defence acquisition” OR ”defense acquisition” AND ”agency theory” AND contract 227 

“military acquisition” AND ”agency theory” AND contract 34 

”defence procurement” OR ”defense procurement” AND ”agency theory” AND con-
tract 

297 

“military procurement” AND ”agency theory” AND contract 128 

”defence sourcing” OR ”defense sourcing” AND ”agency theory” AND contract 2 

“military sourcing” AND ”agency theory” AND contract 0 

”defence purchasing” OR ”defense purchasing” AND ”agency theory” AND contract 5 

“military purchasing” AND ”agency theory” AND contract 1 

 

“Acquisition” ja “procurement” ovat käytetyimmät termit myös silloin, kun sotilashankinnat 

liitetään agentti- ja sopimusteorian kontekstiin. ”Sourcing” ja ”purchasing” termien osalta 

löytöjä oli hyvin vähän ja saatujen osumien viittausmäärät vaihtelivat 1-8 viittauksen välillä. 

Näiden merkittävyyttä voidaan siksi pitää vähäisenä. Näiden alustavien hakujen perusteella 

päätettiin tämän vaiheen aineistoksi hakea edellisen taulukon neljän ensimmäisen rivin haku-

jen perusteella saadut osumat, joilla on viittauksia 30 tai enemmän. Pois pudotettiin tässä vai-

heessa ne tulokset, jotka viittaavat kirjaan. Näillä ehdoilla osumia saatiin taulukon 12 mukai-

sesti. Haun numero viittaa liitteen 2 taulukon sarakkeeseen ”osuvuus”, joka ilmaisee, kuinka 

monella eri hakufraasilla kyseinen artikkeli nousi tuloksiin. 

 

Taulukko 12: Käytetyt hakufraasit. 

Haun 
numero 

Hakufraasi Osumien 
määrä 

1 ”defence acquisition” OR ”defense acquisition” AND ”agency theory” AND 
contract 

10 

2 “military acquisition” AND ”agency theory” AND contract 5 

3 ”defence procurement” OR ”defense procurement” AND ”agency theory” AND 
contract 

49 

4 “military procurement” AND ”agency theory” AND contract 11 

 

Osumia saatiin näin yhteensä 75, mutta vielä tässä vaiheessa ei huomioitu eri hauissa mahdol-

lisesti olevia samoja artikkeleja. Aineisto koottiin taulukkoon aloittamalla eniten osumia saa-

neesta kokonaisuudesta ja edeten vähiten osumia saaneeseen. Aineistoksi tulevat artikkelit 

järjestettiin tässä vaiheessa kirjoittajien nimen perusteella aakkosjärjestykseen. Osumia pudo-

tettiin myös alustavan tarkastelun perusteella pois seuraavista syistä: 

- Haluttuja hakusanoja esiintyi lähinnä artikkelin lähdeluettelossa (7) 

- Artikkeli käsitteli asevoimia, mutta ongelmanasettelu ei koskenut hankintoja 

eikä osapuolten välisiä sopimussuhteita (1) 

- Artikkeli käsittelee sopimussuhteita ja asetelmia yrityksen, sen johdon ja 

omistajien välillä (2) 
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- Artikkeli käsitteli organisaation sisäisiä suhteita sosiologian näkökulmasta 

(1) 

- Artikkeli käsitteli asevoimien ja siviiliyhteiskunnan suhteita kehittyvissä 

demokratioissa (1) 

- Artikkeli keskittyy pääomamarkkinoiden toimintaan (2) 

- Artikkeli on kirjallisuuskatsaus, jossa haluttu näkökulma tulee esille vain 

maininnan kautta (2) 

 

Hakujen mukana aineistoon tuli paljon myös sellaisia artikkeleita, jotka eivät sinällään suora-

naisesti koskeneet puolustushankintoja. Näitä sisällytettiin kuitenkin aineistoon: alustavan 

tarkastelun perusteella niiden ongelmanasettelu oli sellainen, että tutkimus tuo esille tutki-

muksen kannalta relevantteja näkökulmia. Analyysin kohteeksi valikoitui karsinta ja päällek-

käisyydet huomioiden 43 eri tutkimusta, jotka on listattu liitteessä 2. Artikkelien julkaisuleh-

det on esitetty myös taulukossa 13. Lehtiä on kaikkiaan 35, joista kustakin on valikoitunut 

aineistoon 1-2 artikkelia. 

 

Taulukko 13: Artikkelien julkaisulehdet 

 

 

Kaaviossa 2 on esitetty aineistossa olevien tutkimusten julkaisuvuodet ja kumulatiivinen ja-

kauma. Tutkimuksia on ilmestynyt tasaisesti koko ajanjaksolla. 

 

Lehti kpl Lehti kpl

Academy of Management Review. 1 Organization Science. 1

Accounting, Organizations & Society. 2 Oxford Review of Economic Policy. 1

Boston University Law Review 1 Political Studies. 1

DE Economist. 1 Project Management Journal. 1

Defence and Peace Economics. 1 Public Administration Review. 2

European Journal of Operational Research. 1 Public Choice. 1

International Journal of Industrial Organization. 2 Public Contract Law Journal. 2

International Journal of Production Research. 1 R & D Management. 1

International Journal of Project Management. 1 RAND Journal of Economics. 2

Journal of Economic Literature. 1 Strategic Outsourcing: An International Journal. 1

Journal of Management Accounting Research. 1 The Academy of Management Annals. 1

Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. 1 The Accounting Review 2

Journal of Public Administration Research and Theory. 1 The American Economic Review. 1

Journal of Public Affairs Education. 1 The Journal of Industrial Economic. 1

Journal of Purchasing and Supply Management. 2 The Journal of Law, Economics, and Organization. 2

Journal of Regulatory Economics. 1 The Review on Austrian Economics. 1

Journal of the Operational Research. 1 The Scandinavian Journal of Economics. 1

Management Science. 1
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Kaavio 2: Artikkelien ilmestymisvuodet 

 

4.2 Tulokset koko aineistosta 

4.2.1 Elinjaksomallin vaiheistus 

Edellisen luvun perusteella valitut käsitteet tulee liittää elinkaariajattelun viitekehykseen. Puo-

lustusvoimissa elinjakson hallinta tehdään kuusivaiheisen elinjaksomallin avulla, joissa kukin 

vaihe merkitään päättyväksi selkeästi elinjaksopäätökseen ja -auditointiin [55]. Aineistossa 

elinkaariajattelu tulee terminä esiin vain kuudessa tutkimuksessa. Aineiston luokittelussa ha-

vaittiin, että kuusiportainen elinjaksomalli on tämän tutkimuksen tarkoitukseen liian hienoja-

koinen. Aineiston tutkimusteemojen ja aiheiden jako kuuluvaksi erityisesti jonkun vaiheen 

alle olisi ollut liian tulkinnanvaraista ja häilyvää. Käsitteiden ja vaiheiden suhteesta ei voisi 

tämän aineiston perusteella tehdä uskottavasti johtopäätöksiä. Edellisten lukujen perusteella 

kuitenkin tunnistettiin joitain tunnusmerkkejä, joiden perusteella muodostettiin vaiheista uusi 

karkeampi jaottelu. 

 

”Varhaiset vaiheet” käsittää elinjaksomallin kolme ensimmäistä vaihetta. Näiden vaiheiden 

aikana tehdään vaatimuksia, päätetään resursseista, laaditaan elinjaksokustannuslaskelma ja 

analysoidaan hankkeen sidosryhmiä [55]. Tässä vaiheessa on erityisesti huomattava, että 

hankkijaosapuolta ei voi nähdä pelkästään päämiehenä, vaan asetelmassa on myös sisäisiä 

ristiriitoja ja tavoitteita [138] [46]. Asetelmat myös muuttuvat ajan kuluessa: elinjaksomallis-
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sa eri vaiheiden päävastuullinen vaihtuu jaksojen edetessä [55] ja kirjallisuudessa on tunnis-

tettu päämies-agenttiasetelmien muuttuvan ja elävän jatkuvasti hankkeiden edetessä [49] 

[156]. Resursseista ja konsepteista päättäminen korostavat sisäistä toimintaa ja informaatiota. 

Näiden perustelujen ja aikaisempien kirjallisuuskatsausten avulla jaoteltiin osa aineistosta 

liittyväksi tähän vaiheeseen. 

 

”Rakentamisvaihe” päätettiin ottaa tarkasteltavaksi omana ehjänä kokonaisuutenaan. Aineis-

tossa ei juurikaan kiinnitetty huomiota hankkeiden toteuttamiseen, mikä on rakentamisvai-

heen keskeinen sisältö. Elinjaksomallissa on kuitenkin selkeästi tuotu esille, että sopimusten 

tekeminen kuuluu tähän vaiheeseen [55]. Aineistossa oli paljon kirjallisuutta, jossa tutkittiin 

sopimuksen tekemisen teoriaa ja erityisesti erilaisiin tilanteisiin sopivia sopimustyyppejä. 

Lähtökohtana olivat tilanteet, joissa suorituskyky hankintaan oman käyttöön ilman pohdintaa 

siitä, voitaisiinko sama hankkia ulkoistuksella. Vaiheessa vuorovaikutus myös ulkoisten toi-

mijoiden kanssa lisääntyy. Näillä perusteilla osa aineistosta pystyttiin kohdistamaan liittyväk-

si erityisesti rakentamisvaiheeseen. 

 

Kolmas kokonaisuus on suoraan elinjaksomallin mukainen viides vaihe ”Käyttö ja ylläpito”. 

Aineistossa oli kirjallisuutta jossa käsiteltiin palvelujen, mutta myös tarkemmin määriteltyjen 

ja suhteellisen vähän epävarmuutta sisältävien hankintojen tekemistä. Suorituskyvyn elinkaa-

ren aikana kyseeseen tulevat sen käyttöä edesauttavien palvelujen hankinta ja mahdolliset 

elinkaaripäivitykset. Näissä vuorovaikutus edelleen ulkoisten toimijoiden kanssa lisääntyy. 

Sisäiset päämies-agenttiasetelmat edelleen muuttuvat. Näillä tunnusmerkeillä osa aineistosta 

kohdistettiin liittyväksi käyttö ja ylläpitovaiheeseen. Purkamisvaihe jää elinjaksomallissa suh-

teellisen vähälle huomiolle eikä aineiston kirjallisuuttakaan pystynyt liittämään vaiheeseen 

suoraan. Tätä ei erikseen käsitellä. 

 

4.2.2 Efektikoot 

Koko aineiston havaintomatriisi on liitteenä 3, jonka perusteella on laskettutaulukoissa esite-

tyt efektikoot. Taulukossa 14 on esitetty koko aineiston efektikoot. Värillisenä raportoitujen 

taulukoiden värien valinta perustuu taulukoiden tekemisessä käytetyn Excelin oletusasetuk-

siin. Taulukoiden liukuvärejä tulee tulkita niin, että arvoskaalan suuremmat arvot esitetään 

vihreänä, josta siirrytään keltaisen kautta pienimpiin punaisena esitettyihin arvoihin. 
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Taulukko 14: Koko aineiston efektikoot 

 

 

Yleisyyden efektikoko käytännössä tarkoittaa sitä, kuinka monta kertaa käsite tulee keskimää-

rin esille jokaisessa aineistossa olevassa artikkelissa. Menetelmä on johdettu siitä, mitä Sal-

minen esittää yleisyyden efektikooista käytettäessä tutkimusmetodina metayhteenvetoa [113] 

(s. 13). Erona on se, että tässä tapauksessa ei suhteuteta kutakin käsitettä käsittelevien tutki-

musraporttien määrää aineiston kaikkien tutkimusraporttien kokonaismäärän, vaan kuvataan 

kunkin käsitteen havaintojen määrän yleisyyttä kussakin aineiston osan tutkimuksissa. Ylei-

syyden efektikoko on laskettu eri aineiston osille seuraavasti: 

 

1. Seulotaan tarkasteltavat artikkelit. Otetaan tarkasteluun esimerkiksi koko aineisto, 

vain agenttiteoriapohjalle perustuva aineisto, tai elinjakson varhaisiin vaiheisiin liitty-

vä aineisto. 

2. Lasketaan valitusta aineistosta kunkin käsitteen havaintomäärät yhteen. Esimerkiksi 

koko aineistossa käsite ”riskit / epävarmuus” ilmenee havaintona 990 kertaa, agentti-

teoriapohjalle perustuvassa aineistossa 743 kertaa ja elinjakson varhaisiin vaiheisiin 

liittyvässä aineistossa 164 kertaa. 

3. Lasketaan valitun aineiston tutkimusten määrä. Esimerkiksi koko aineistossa tutki-

muksia on 43, agenttiteoriapohjalle perustuvassa aineistossa tutkimuksia on 23 ja elin-

jakson varhaisiin vaiheisiin liittyvässä aineistossa 14. 

4. Jaetaan kussakin tapauksessa käsitteen havaintomäärät tutkimusten määrällä, jolloin 

saadaan tässä tutkimuksessa tarkoitettu yleisyyden efektikoko. Efektikoot on raportoi-

taessa ilmaistu taulukoissa yhden desimaalin tarkkuudella. Esimerkiksi koko aineis-

tossa  

”riskit / epävarmuus” / tutkimukset n 

= 990 / 43 

≈ 23,0 
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Havainnot yhteensä 990 171 140 23 192 977 1190 31 434 98 271 96 4613

23,0 4,0 3,3 0,5 4,5 22,7 27,7 0,7 10,1 2,3 6,3 2,2

21,5 % 3,7 % 3,0 % 0,5 % 4,2 % 21,2 % 25,8 % 0,7 % 9,4 % 2,1 % 5,9 % 2,1 %

7 0 1 0 0 13 5 0 3 0 3 0

Havainnot yhteensä

Yleisyyden efektikoko

Voimakkuuden efektikoko

Mediaani
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Käytetty aineisto mahdollistaa voimakkuuden efektikoon laskemisen jokaiselle tutkimukseen 

sisällytetylle artikkelille erikseen, kuten Salminen asian esittää [113] (s. 14). Tällöin tulokset 

korostavat yksittäisten artikkelien merkitystä suhteessa tutkittavaan aiheeseen. Tuloksissa 

voimakkuuden efektikoko on esitetty niin, että siinä korostetaan kunkin käsitteen merkittä-

vyyttä suhteessa kaikkiin käsitteisiin. Tällöin käsitteiden suhteellinen merkitys nousee esille, 

kun taas yleisyyden efektikoko kuvaa paremmin käsitteiden esiintyvyyttä kussakin tutkitta-

vassa artikkelissa. Voimakkuuden efektikoko on laskettu eri aineiston osille seuraavasti:   

1. Seulotaan tarkasteltavat artikkelit. Otetaan tarkasteluun esimerkiksi koko aineisto, 

vain agenttiteoriapohjalle perustuva aineisto, tai elinjakson varhaisiin vaiheisiin liitty-

vä aineisto. 

2. Lasketaan valitusta aineistosta kunkin käsitteen havaintomäärät yhteen. Esimerkiksi 

koko aineistossa käsite ”riskit / epävarmuus” ilmenee havaintona 990 kertaa, agentti-

teoriapohjalle perustuvassa aineistossa 743 kertaa ja elinjakson varhaisiin vaiheisiin 

liittyvässä aineistossa 164 kertaa. 

3. Lasketaan valitusta aineistosta kaikkien tarkasteltavien käsitteiden summa. Esimerkik-

si koko aineistossa tarkasteltavat käsitteet ilmenevät 4613 kertaa, agenttiteoriapohjalle 

perustuvassa aineistossa 2387 kertaa ja elinjakson varhaisiin vaiheisiin liittyvässä ai-

neistossa 825 kertaa. 

4. Jaetaan kussakin tapauksessa käsitteen havaintomäärät kaikkien käsitteiden summalla, 

jolloin saadaan tässä tutkimuksessa tarkoitettu voimakkuuden efektikoko prosentteina. 

Efektikoot on raportoitaessa ilmaistu taulukoissa yhden desimaalin tarkkuudella. Esi-

merkiksi koko aineistossa  

”riskit / epävarmuus” / kaikki käsitteet yhteensä 

= 990 / 4613 

≈ 21,5 % 

 

Yleisyyden efektikoon ja mediaanin ero on suuri. Tämä selittyy sillä, että aineistossa käsittei-

den yleisyyden efektikokoa kasvattavat artikkelit, joissa jonkun käsitteen havaintomäärät ovat 

suhteellisen suuria. Esimerkiksi Gandhin et al. paperissa käsite ”riskit / epävarmuus” esiintyy 

343 kertaa [39]. Mediaanilla tässä yhteydessä tarkoitetaan tutkimuksen kohteena olevista ar-

tikkeleista otettua yleisyyden efektikoonmediaania. Mediaanista voidaan myös päätellä, että 

kuuden käsitteen osalta ainakin puolet artikkeleista on sellaisia, joissa käsite ei esiinny lain-

kaan. Tällaisia ovat ”yksityinen informaatio”, ”signalointi”, ”osaaminen / oppiminen”, ”rajoi-

tettu rationaalisuus”, ”sopimusspesifisyys” ja ”opportunismi”. 
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”Sopimustyypit” saa korkeimmat yleisyyden ja voimakkuuden efektikoot. Tämä selittyy osit-

tain sillä, että itse hakufraaseissa käytettiin yhtenä terminä sopimusta. Analysointivaiheessa ei 

kuitenkaan otettu huomioon ”sopimus” -sanaa sinänsä, vaan pelkästään sellaiset kohdat ja 

käsitteet, joissa nimenomaisesti puhuttiin sopimustyypeistä. Tämä kertoo siitä, että hankin-

noissa sopimustyypin valinta on merkittävässä roolissa. Tällä valinnalla voidaan vaikuttaa 

sopimukseen liittyviin kustannuksiin. Kleeman & Essigin paperissa käsite ”sopimustyypit” 

tulee esille 253 kertaa. Tutkimuksessa havaittiin, että ostajan ja toimittajan välisissä suoritus-

perusteisissa sopimuksissa keskeinen kitkatekijä ovat toimittajan ja tämän alihankkijan suh-

teissa [63]. 

 

Käsitteet ”riskit / epävarmuus” ja ”kannustimet” ovat melko tasaväkisiä efektikoolla mitattu-

na. Jo edellä mainittu Gandhi et al. paperi kasvattaa ”riskit / epävarmuus” -käsitteen efektiko-

koja ja mediaanista voidaan päätellä, että ”kannustimet” esiintyy aineistossa tasaisemmin. 

”Kannustimet” mediaani on jopa suurempi kuin käsitteen ”sopimustyypit”. Koko aineistossa 

on vain kolme paperia, joissa ”kannustimet” ei esiinny. Selviaridis & Wynstran tutkimuksessa 

”kannustimet” esiintyy 104 kertaa. Tämän tutkimuksen kannalta paperi on kiinnostava, koska 

siinä ilmenee agentti- ja transaktiokustannusteorian käyttö sopimussuhteiden analysoinnissa 

[118]. Paperi on kirjallisuustutkimus, jossa tulosten analysointi ja esittäminen tehdään pitkälti 

samalla tavalla kuin tässä tutkimuksessa.  

 

”Riskit / epävarmuus” tuli esille sekä toisessa että kolmannessa luvussa, joten sen ilmenemi-

nen aineistossa vahvasti ei ole yllätys. Mukaan otettiin väljästi kaikenlaiset käsitteeseen liitty-

vät kohdat aina teknisestä epävarmuudesta sopimuksiin ja vastapuolen toimintaan liittyvään 

epävarmuuteen. Gandhi et al. kiinnittävät huomiota ulkoistamiseen liittyviin riskeihin. Ulkoi-

set tekijät kuten teknologia, markkinoiden tyyppi ja sijainti vaikuttavat ulkoistamisriskien 

priorisointiin riskianalyysivaiheessa [39]. Paperissa tuodaan laajasti esille erilaiset riskityypit. 

 

”Signalointi” ja ”rajoitettu rationaalisuus” saivat heikoimmat efektikoot voimakkuuden jää-

dessä alle yhden prosentin. Signaloinnin alhainen osuus ei ollut yllätys, se tuli esille kolman-

nen luvun papereissa vain harvakseltaan. ”Rajoitettu rationaalisuus” osalta oli odotus, että 

käsite olisi tullut esille voimakkaammin. Näiden molempien osalta palataan aiheeseen vielä 

myöhemmin. 
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4.2.3 Käsitteiden väliset korrelaatiot 

Taulukossa 15 on esitetty käsitteiden väliset korrelaatiot. Voimakkain positiivinen korrelaatio 

on käsitteiden ”sopimusspesifisyys” ja ”rajoitettu rationaalisuus” välillä, 0,510. Transak-

tiokustannustaloustiede liittää nämä käsitteet yhteen, jolloin kirjallisuudessa sopimusten epä-

täydellisyyttä perustellaan rajoitetulla rationaalisuudella ja osapuolten kannalta ongelmalli-

seksi muodostuvaa keskinäisriippuvuutta sopimusspesifisyydellä. Keskeisimmin tämä tulee 

aineistossa esille Williamsonin artikkeleissa [145][146] [147]. Tekijät aiheuttavat sopimus-

suhteisiin epävarmuutta ja kitkaa, jotka kasvattavat sopimuksiin liittyviä kustannuksia. 

 

Taulukko 15: Käsitteiden väliset korrelaatiot. 

 

”Aikaulottuvuus” ja ”sopimustyypit” korrelaatio on toiseksi korkein, 0,473. Artikkeleissa 

tämä tulee esille teorioiden ja sopimustyyppien käsittelyn yhteydessä niin, että erityisesti 

agenttiteorian yhteydessä sopimuksen jälkeisiin asetelmiin yhdistetään moraalikadon käsite 

[7]. Sopimusta ennen keskeisemmäksi nousee haitallisen valikoitumisen käsite [126]. Bajarin 

ja Tadeliksen tutkimuksessa sopimuksiin liittyvää aikaulottuvuutta tarkastellaan kolmijaolla. 

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään teknisiä spesifikaatioita ja käsitellään informaatiota, toises-

sa vaiheessa laaditaan sopimus ja kolmannessa vaiheessa nousevat esille tarvittavat muutokset 

ja niiden sisällyttäminen hankkeeseen [6]. Tämä muistuttaa paljon sitä, miten tässä tutkimuk-

sessa elinkaarimallin viisi ensimäistä vaihetta on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. 

 

Käsitteiden ”Kannustimet” ja ”mittaaminen, monitorointi, suorituksen määrittäminen” keski-

näinen korrelaatio on 0,427. Kannustimet ovat erilaisia riippuen tilanteesta ja sopimustyypis-

tä. Kannustimet voivat olla positiivisia tai negatiivisia, eli positiivisilla tarkoitetaan sopimuk-

siin rakennettuja palkkiomalleja ja negatiiviset ovat sanktioita [118]. Kannustimien realisoi-

1,000 Riskit, epävarmuus

-0,037 1,000 Yksityinen informaatio

-0,077 0,246 1,000 Asymmetrinen informaatio

-0,033 0,047 0,037 1,000 Signalointi

0,121 -0,033 0,046 -0,016 1,000 Osaaminen, oppiminen

-0,041 0,029 0,036 -0,077 -0,118 1,000 Kannustimet

0,058 0,130 0,289 -0,128 -0,121 0,262 1,000 Sopimustyypit

-0,117 -0,188 -0,107 0,324 0,043 -0,080 -0,199 1,000 Rajoitettu rationaalisuus

0,177 0,251 0,000 0,010 0,049 0,427 0,380 -0,132 1,000 Mitt., monitorointi, suor. määr.

-0,059 -0,156 -0,068 -0,044 0,061 0,060 -0,152 0,510 -0,022 1,000 Sopimusspesifisyys

-0,016 0,060 0,354 0,012 -0,062 0,126 0,473 0,142 0,051 0,085 1,000 Aikaulottuvuus

-0,050 -0,167 -0,121 -0,135 0,189 0,156 0,007 0,388 0,101 0,235 0,027 1,000 Opportunismi
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tumiseen liittyy mittaamisen ja monitoroinnin ongelma [69]. Nämä asetelmat tulevat aineis-

tossa paljon esille ja selittää paljolti sitä, miksi käsitteet korreloivat keskenään. 

 

Negatiiviset korrelaatiot eivät olleet yhtä voimakkaita, kuin positiiviset korrelaatiot. Tämä 

selittynee sillä, että koko aineistossa oli yhtenäinen teema. Voimakkaimmat negatiiviset kor-

relaatiot olivat käsitteiden ”sopimustyypit” ja ”rajoitettu rationaalisuus” (-0,199), ”yksityinen 

informaatio” ja ”rajoitettu rationaalisuus” (-0,188) sekä ”opportunismi” ja ”yksityinen infor-

maatio” (-0,167) välillä. Näiden osalta tarkasteluun palataan, kun tutkitaan teoriataustojen 

vaikutusta käsitteiden efektikokoihin. Voimakkaiden efektikokojen käsitteistä ”riskit / epä-

varmuus” on korrelaatioiden suhteen melko neutraali. Sitä ei siis voi tällä perusteella liittää 

suoraan kuuluvan yhteen jonkun muun tarkasteltavan käsitteen kanssa, mutta esimerkiksi teo-

riataustoissa tilanne saattaa olla erilainen. 

 

 

4.3 Erot teoriapohjien efektikooissa 

Kolmannen luvun systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa haluttiin hakusanojen valinnalla 

liittää agenttiteoria hankintoihin ja sopimussuhteisiin. Aineiston perusteella tuli kuitenkin 

ilmi, että agenttiteorian kanssa esille nousee vahvasti papereita, jotka rakentuvat transak-

tiokustannustaloustieteen teorian pohjalle. Tämän luvun aineiston hakutapa oli vastaavanlai-

nen ja lopputulos samankaltainen; agenttiteoria on 23 tutkimuksen taustalla, transaktiokustan-

nusteoria on 10 tutkimuksen taustalla, ja kymmenen saa luokittelun ”muu”. Tähän osittain 

vaikuttaa, että vaiheiden tutkimuspapereista noin kolmasosa on samoja, mutta myös tämän 

vaiheen aineistossa samankaltainen jako tulee esille. 

 

Taulukossa 16 on esitetty eri teoriapohjien efektikoot. Matriisin perusteella on laskettu erik-

seen efektikoot agenttiteoriaan ja transaktiokustannusteoriaan pohjautuville papereille. Näissä 

halutut käsitteet tulevat esille yhteensä 3390 kertaa, mikä on 73,5 prosenttia koko aineiston 

käsitteistä. Suhteellinen erotus on laskettu yleisyyden efektikoon mukaan; luku kertoo, pal-

jonko suhteellisesti transaktiokustannusteorian käsitteiden yleisyyden efektikoon tulisi muut-

tua, jotta se vastaisi agenttiteorian vastaavaa lukua. Tämä korostaa efektikokojen eroa. 
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Taulukko 16: Teoriapohjien efektikoot 

 

 

”Kannustimet” ja ”sopimustyypit” tulevat vahvasti esille kummankin teoriapohjan kirjallisuu-

dessa, kuten koko aineistossakin. ”Riskit / epävarmuus” -käsitteen efektikoot poikkeavat kui-

tenkin paljon toisistaan. Agenttiteorian osalta yleisyyden efektikoko saa arvon 32,3 ja transak-

tioteoria vastaavasti vain 6,4. Ensinnäkin Gandhi et al. paperi selittää erosta suuren osan. Pa-

perin jättäminen pois luvuista muuttaisi agenttiteorian ”riskit / epävarmuus” yleisyyden efek-

tikoon arvoon 17,4, mikä on silti lähes kolminkertainen transaktiokustannusteorian vastaa-

vaan verrattuna. Eroa voi selittää sillä, että agenttiteorian perusteluissa ja oletuksissa painote-

taan päämiehen ja agentin suhdetta riskiin. Yleinen tapa on kuvata päämies riskineutraalina ja 

agentti riskiä välttelevänä [85]. Transaktiokustannusteoriaa koskevissa tutkimuksissa riski 

näkyy enemmän tarkoitettuun sopimussuhteeseen, hankkeeseen ja kustannuksiin liittyvänä 

epävarmuutena [4] [6] [36]. 

 

”Yksityinen informaatio” käsitteessä on myös suuri ero teorioiden välillä. Agenttiteorian osal-

ta Baron & Besankon osuus käsitteen osumista on kolmannes, mutta taas vaikutus poistaen 

ero jää silti huomattavaksi. Agenttiteorian osalta yksityinen informaatio liittyy erityisesti ase-

telmiin ennen sopimuksen tekemistä. Agentilla on mahdolliseen sopimussuhteeseen liittyvää 

tietoa esimerkiksi omasta kustannusrakenteestaan tai tehokkuudestaan, mitä päämiehellä ei 

ole [23]. Tämä voidaan sopimuksen syntymiseen liittyvään haitallisen valikoitumisen käsit-

teeseen [29]. Aineistossa vain Bajari & Tadelis liittävät yksityisen informaation käsitteen laa-

jemmin transaktiokustannusteoriaan. Keskiössä ovat päämiehen näkökulmasta agentille tarjot-

tavat sopimusvaihtoehdot, joiden suhteen agentin tekemä valinta paljastaisi osan tämän yksi-

tyisestä informaatiosta [6]. 
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Agenttiteoria 743 138 77 13 83 515 440 0 229 29 96 24 2387

Yleisyyden efektikoko 32,3 6,0 3,3 0,6 3,6 22,4 19,1 0,0 10,0 1,3 4,2 1,0

Voimakkuuden efektikoko 31,1 % 5,8 % 3,2 % 0,5 % 3,5 % 21,6 % 18,4 % 0,0 % 9,6 % 1,2 % 4,0 % 1,0 %

Transaktiokustannusteoria 64 13 26 0 80 246 246 23 59 61 132 53 1003

Yleisyyden efektikoko 6,4 1,3 2,6 0 8 24,6 24,6 2,3 5,9 6,1 13,2 5,3

Voimakkuuden efektikoko 6,4 % 1,3 % 2,6 % 0,0 % 8,0 % 24,5 % 24,5 % 2,3 % 5,9 % 6,1 % 13,2 % 5,3 %

Suhteellinen erotus 405 % 362 % 29 % N/A -55 % -9 % -22 % -100 % 69 % -79 % -68 % -80 %
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Tähän kokonaisuuteen voidaan liittää myös ”signalointi”, joka ei käsitteenä tule lainkaan esil-

le transaktiokustannusteoriaa koskevissa tutkimuksissa. Epävarmuuden ja epäsymmetrisen 

informaation vallitessa agentti voi viestiä tavoitteistaan, laadustaan ja kyvystään päämiehelle 

ja pyrkiä tätä kautta vaikuttamaan sopimuksen syntymiseen [43]. Teoriaa voidaan soveltaa 

myös päämiehen näkökulmasta. Esimerkiksi julkisen sektorin päämies tai sopimussuhteisiin 

vaikuttava säätelijä voi signaloida agenttien suuntaan, ja korostaa ankaraa suhtautumista vää-

rinkäytöksiin ja harhaanjohtavaksi tulkittavaan yksityisen informaation hyödyntämiseen [23]. 

 

”Rajoitettu rationaalisuus” liittyy käsitteenä vahvasti transaktiokustannusteoriaan. Teorian 

ongelmanasettelua rakennetaan pitkälti sen varaan, että rajoitetun rationaalisuuden vuoksi 

sopimukset ovat epätäydellisiä, suhteisiin liittyy osapuolten opportunistista käyttäytymistä ja 

sopimussuhteisiin liittyy lähes aina jonkinasteista sopimusspesifisyyttä, mikä aiheuttaa osa-

puolten keskinäisriippuvuutta [147]. ”Rajoitettu rationaalisuus” ja ”sopimustyypit” -

käsitteiden negatiivista korrelaatiota selittää se, että Williamson ei kirjoituksissaan juuri lain-

kaan käsittele sopimustyyppejä, vaikka muissa transaktiokustannusteoriaan liittyvissä tutki-

muksissa tämäkin näkökulma tulee esille. ”Yksityinen informaatio” ja ”rajoitettu rationaali-

suus” ovat selkeästi oman teoreettisen viitekehyksensä käsitteitä, mikä selittää negatiivista 

korrelaatiota. Sama selitys pätee ”yksityinen informaatio” ja ”opportunismi” -käsitteiden kes-

kinäiseen suhteeseen. 

 

 

4.4 Efektikoot elinjaksomallin viitekehyksessä 

Taulukkoon 17 on koostettu efektikoot niistä aineiston tutkimuksista, joissa elinkaari, elinjak-

so tai elinkaarikustannus tuli käsitteenä esille. Tällaisia tutkimuksia oli aineistossa vain kuusi. 

Käsitteiden havaintoja papereissa oli 724, mikä on 22,7 prosenttia. Painoarvo on siis paperien 

suhteellista määrää suurempi. 

 

Taulukko 17: Efektikoot elinkaari -käsitteen sisältävissä tutkimuksissa 
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Havainnot yhteensä 101 16 36 1 21 66 389 1 37 4 34 18 724

16,8 2,7 6,0 0,2 3,5 11,0 64,8 0,2 6,2 0,7 5,7 3,0

14,0 % 2,2 % 5,0 % 0,1 % 2,9 % 9,1 % 53,7 % 0,1 % 5,1 % 0,6 % 4,7 % 2,5 %Voimakkuuden efektikoko

Havainnot yhteensä

Yleisyyden efektikoko
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”Sopimustyypit” nousee esille yleisyyden efektikoon ollessa 64,8 ja voimakkuuden efekti-

koon saadessa arvon 53,7 prosenttia. Mukaan on valikoitunut jo aiemmin mainittu Kleeman & 

Essigin paperi, joka nostaa pienessä tutkimusjoukossa ”sopimustyypit” efektikokoja suhteet-

toman paljon. Paperin kerryttämien havaintojen poistaminen laskisi yleisyyden efektikoon 

arvoon 22,7, mikä silti olisi aineiston suurin. Kuten koko aineistossa, ”sopimustyypit”, ”riskit 

/ epävarmuus” ja ”kannustimet” saavat voimakkaimmat efektikoot. 

 

Tutkimuksen kannalta vähäinen suoraan elinkaarikustannusajatteluun liittyvä kirjallisuus on 

haaste. Edellisten lukujen kirjallisuuskatsausten perusteella on ollut mahdollista luokitella 

aineistoa jo edellä mainittuihin luokkiin sen mukaan, miten niiden sisältö tutkijan tulkinnan 

mukaan sopii tukemaan kunkin vaiheen ongelmien ratkaisua. Taulukossa 18 on esitetty ai-

neiston tutkimusten jakautumien eri vaiheisiin. 

 

Taulukko 18: Tutkimusten teoriataustat eri vaiheissa 

 

 

 

4.4.1 Varhaiset vaiheet 

Elinjaksomallin varhaisiin vaiheisiin yhdistetyssä kirjallisuudessa voimakkaimmat efektikoot 

saavat ”kannustimet” (13,1/22,3 %), ”riskit / epävarmuus” (11,7/19,9 %) ja ”mittaaminen, 

monitorointi, suorituksen mittaaminen” (8,1/13,8 %). Efektikoot on esitetty taulukossa 19. 

Koko aineistossa voimakkaimmat efektikoot saava ”sopimustyypit” (7,9/13,5, %) on tässä 

tarkastelussa vasta neljäntenä.  

 

Taulukko 19: Varhaisten vaiheiden efektikoot 

 

Agentti-

teoria

Transaktio-

kustannusteoria

Muu Yht

Varhaiset vaiheet 8 2 4 14

Rakentaminen 8 3 2 13

Käyttö ja ylläpito 7 5 4 16

Yhteensä 23 10 10 43
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Opportunism
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Yhteensä

Havainnot yhteensä 164 31 58 16 43 184 111 14 114 22 47 21 825

11,7 2,2 4,1 1,1 3,1 13,1 7,9 1,0 8,1 1,6 3,4 1,5

19,9 % 3,8 % 7,0 % 1,9 % 5,2 % 22,3 % 13,5 % 1,7 % 13,8 % 2,7 % 5,7 % 2,5 %Voimakkuuden efektikoko

Havainnot yhteensä

Yleisyyden efektikoko
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Vaiheen kirjallisuuteen osuus yhteensä 825 käsitehavaintoa, mikä on koko aineistonhavain-

noista 17,9 prosenttia. Taulukossa 20 on esitetty vaiheittain jaoteltuna kaikkien käsitteiden 

suhteelliset osuudet. ”Signalointi” ei saa vaiheessa voimakasta efektikokoa, mutta signalointia 

koskevia havaintoja tulee tähän vaiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa eniten esille, lähes 70 

prosenttia. Jo mainittu ”sopimustyypit” suhteellinen osuus on vaiheessa kaikkein pienin, 9,3 

prosenttia. 

 

Taulukko 20: Käsitteiden suhteelliset osuudet vaiheittain 

 

 

Bozdogan et al. tunnistavat varhaisissa vaiheessa keskeiseksi elementiksi avaintoimittajien ja 

yhteistyökumppanien sitouttamisen [11]. Tämä sopii ajatuksiin strategisesta kumppanuudesta. 

Organisaatiot toimivat omien intressiensä mukaan, mutta näiden ja niihin liittyvien kannusti-

mien olemassaolo tulee tunnistaa myös yksilötasolla. Yksilön kannalta kannustimet voidaan 

jakaa karkeasti kolmeen kokonaisuuteen; aineelliset muodolliset kannustimet, aineettomat 

epämuodolliset kannustimet ja sanktiot negatiivisena kannustimena [1]. Hankkeisiin liittyvä 

epävarmuus ja osapuolten erilaiset riskipreferenssit yhdistettynä kannustimiin aiheuttavat in-

tressiristiriitoja [138]. Kannustimien oikeanlainen soveltaminen vaatii suoritusten mitattavuut-

ta ja mahdollisuutta monitoroida niitä, mutta sekä organisaatioiden että yksiöiden osalta myös 

sitouttaminen on keskeinen tekijä [156]. Agentti voi myös muokata päämiehen kuvaa omasta 

toiminnastaan signaloimalla omasta toiminnastaan ja savutuksistaan [43]. Zardkoohi liittää 

yhteen reaalioptioajattelun ja strategisen sitoutumisen. Uponneita kustannuksia ei haluta näh-

dä hukkainvestointina ja agentin näkökulmasta on usein edullista sitoutua hankkeeseen ja 

edistää sen etenemistä, vaikka koko organisaation näkökulmasta hanke olisi muuttunut koko-

naisuuteen sopimattomaksi [157]. 

 

Aineistossa esille nousevat osaaminen, etiikka ja näiden näkyminen käytännön toiminnassa. 

Cooper et al. liittävät riskin käsitteen väärinkäytöksiin tai niiden mahdollisuuteen. Usein or-

ganisaatioissa on huomio vain sopimustyyppien ja niihin liittyvien kannustimien muotoilussa, 
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Varhaiset vaiheet 16,6 % 18,1 % 41,4 % 69,6 % 22,4 % 18,8 % 9,3 % 45,2 % 26,3 % 22,4 % 17,3 % 21,9 %

19,2 % 47,4 % 26,4 % 13,0 % 1,0 % 47,6 % 40,3 % 6,5 % 25,8 % 16,3 % 35,8 % 36,5 %

64,2 % 34,5 % 32,1 % 17,4 % 76,6 % 33,6 % 50,4 % 48,4 % 47,9 % 61,2 % 46,9 % 41,7 %

Varhaiset vaiheet

Rakentaminen

Käyttö ja ylläpito
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mutta väärinkäytösten mahdollisuutta ei oteta huomioon [20]. Snider ja Rendon korostavat 

tässä yhteydessä organisaationaalista hankintaosaamista, jonka varmistamisella pystytään 

tukemaan oikeiden menettelytapojen soveltamista [125]. Osaaminen palvelee myös elinjakso-

kustannuslaskelmien tekemistä. Tähän liittyen johdon laskentatoimen tavoitteena on pyrkiä 

hallitsemaan ja vähentämään transaktio- ja sopimuskustannuksia, mutta tähän vaikuttavat las-

kentainformaation laatu ja osapuolten preferenssit [83]. 

 

Päätöksenteko ja organisaatioiden poliittinen toiminta ovat keskeisiä kokonaisuuksia. Jo en-

nen elinjaksomallin vaiheisiin siirtymistä poliittinen ohjaus vaikuttaa päätökseen hankittavas-

ta järjestelmästä ja sitä kautta sen elinkaarikustannuksiin. Poliittinen opportunismi voi kan-

nustaa ohjaukseen, jossa päätöksellä annetaan poliittiselta kannalta näkyvä ja omalta kannalta 

edulliseksi tulkittava signaali, mutta osa hankkeella tavoitellusta kokonaishyödystä menete-

tään [35]. Poliittinen prosessi voi ohjata hankintoihin liittyvää päätöksentekoa kompromissi-

ratkaisuihin, mikä saattaa vaikuttaa hinnan ja suorituskyvyn painoarvon merkityksen vähene-

miseen päätöksenteossa [62]. Prosessille on ominaista, että päämiehiä voidaan tunnistaa usei-

ta, ja monilla on valtaa viivyttää päätöksentekoa, kunnes oma näkemys on saatu osaksi pää-

töstä [90]. 

 

4.4.2 Rakentaminen 

”Sopimustyypit” (36,8/21,5 %) ja ”kannustimet” (35,8/30,6 %) saavat rakentamisvaiheeseen 

liitetyssä kirjallisuudessa voimakkaimmat efektikoot. ”Riskit / epävarmuus” (14,6/12,5 %) on 

kolmantena, mutta sen efektikoko on kärkeä huomattavasti heikompi. Efektikoot on esitetty 

taulukossa 21. 

 

Taulukko 21: Rakentamisvaiheen efektikoot 

 

 

Käsitehavaintoja on kirjallisuudessa 1519, mikä on 32,9 prosenttia koko aineiston havainnois-

ta. Käsitteiden vaiheiden suhteellisen osuuden taulukosta 20 käy ilmi, että ”kannustimet” 
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Havainnot yhteensä 190 81 37 3 2 465 479 2 112 16 97 35 1519

14,6 6,2 2,8 0,2 0,2 35,8 36,8 0,2 8,6 1,2 7,5 2,7

12,5 % 5,3 % 2,4 % 0,2 % 0,1 % 30,6 % 31,5 % 0,1 % 7,4 % 1,1 % 6,4 % 2,3 %
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osuus on tämän vaiheen kirjallisuudessa 47,6 prosenttia, ”yksityinen informaatio” osuus 47,4 

prosenttia ja ”sopimustyypit” osuus 40,3 prosenttia. 

 

”Signalointi” (0,2/0,2 %), ”osaaminen / oppiminen” (0,2/0,1 %) ja ”rajoitettu rationaalisuus” 

(0,2/0,1 %) saavat heikoimmat efektikoot. Niiden havaintoja on aineistossa vain 2-3 ja suh-

teellinen osuus kaikista havainnoista jää myös alhaisimmaksi verrattuna muihin vaiheisiin 

liitettyyn kirjallisuuteen. 

 

Kannustimien lisäksi sopimussuhteiden hallinnassa on merkitystä osapuolten välisillä valta-

asetelmilla ja luottamuksella [100] . Merkitystä voidaan hahmottaa tilanteilla, joissa sovelle-

taan erilaisia sopimustyyppejä. Paljon epävarmuutta sisältävissä hankkeissa, jossa ostajan ja 

toimittajan välillä vallitsee käytännössä bilateraalinen monopoli, päädytään usein kustannus-

perusteiseen sopimukseen [111]. Kannustimien näkökulmasta tarkasti määriteltävissä oleviin 

hankkeisiin tulisi soveltaa kiinteähintaisia sopimuksia, ja paljon määrittelyä ja suunnittelua 

vaativiin hankkeisiin kustannusperusteisia sopimuksia [132]. Paljon epävarmuutta sisältäviin 

hankkeisiin liittyy paljon muutostarpeita, joiden neuvotteleminen kiinteähintaisten sopimusten 

olosuhteissa on kallista, jolloin etua saadaan kustannusperusteisten sopimusten joustavuudesta 

[6]. Tällaisissa tilanteissa sopimussuhteessa on tärkeää myös osapuolten välinen luottamus 

[100]. Erottaa voidaan myös suoritusperusteiset sopimukset, joiden osalta ongelman muodos-

tavat suoritusten mittaaminen ja sopimuksen tekemisen jälkeinen agentin toiminnan monito-

rointi, jolla pyritään lievittämään moraalikadon ongelmaa [21].  

 

Rakentamisvaiheessa riskinä on, että monialainen puolustusmateriaalitoimittaja voi kohdistaa 

toimintolaskennassa projektiin myös hankkeeseen kuulumattomia kustannuksia [25]. Tämä 

koskee erityisesti tilanteita, joissa sovelletaan kustannusperusteisia sopimuksia. Myös Chwas-

tiakin mielestä ongelma on olemassa, mutta kustannusten kannalta suuremman haasteen muo-

dostavat teknologioihin liittyvät monopoliasemat ja näihin asetelmiin liittyvät mahdollisuudet 

hyötyä epäsymmetrisestä informaatiosta [17]. 

 

Julkisen sektorin budjettitalous voi omalta osaltaan vaikuttaa kustannusten kasvuun. Puolus-

tushallinnolla päämiehenä on budjettirajoite, jonka rajoissa pyritään käyttämään hankkeisiin 

koko rahoituskehys huolimatta teknisestä tai allokointitehokkuudesta [78]. Thompson nostaa 

organisaation sisäisiin asetelmiin sopimusnäkökulman. Erilaiset sopimustyypit ja budjetit ovat 

myös sisäisiä johtamisen ja kontrollin välineitä, joilla pyritään vaikuttamaan toiminnan kus-

tannustehokkuuteen [133].  



78 

 

 

4.4.3 Käyttö ja ylläpito 

”Riskit / epävarmuus” (39,8/28,0 %) ja ”sopimustyypit” (37,5/26,4 %) saavat käyttö- ja yllä-

pitovaiheeseen liitetyssä kirjallisuudessa voimakkaimmat efektikoot. ”Kannustimet” 

(20,5/14,5 %) on kolmantena sen efektikokojen vastatessa melko hyvin koko aineiston vas-

taavia tunnuslukuja. Vaiheen efektikoot on esitetty taulukossa 22. 

 

Taulukko 22: Käyttö- ja ylläpitovaiheen efektikoot 

 

 

Käsitehavaintoja on kirjallisuudessa 2269, mikä on 49,2 prosenttia koko aineiston havainnois-

ta. Käsitteiden vaiheiden suhteellisen osuuden taulukosta 20 voidaan todeta, että jotkut käsit-

teet painottuvat erityisesti tässä vaiheessa. ”Osaaminen / oppiminen” -käsitteen osuus tämän 

vaiheen kirjallisuudessa on 76,6 prosenttia, ”Riskit / epävarmuus” 64,2 prosenttia ja ”sopi-

musspesifisyys” 61,2 prosenttia. 

 

”Signalointi” (0,3/0,2 %) ja ”rajoitettu rationaalisuus” (0,9/0,7 %) saavat heikoimmat efekti-

koot. ”Signalointi” -käsitteen havaintoja on aineistossa vain 4 ja havaintojen käsitteen sisäi-

nen suhteellinen osuus vain 17,4 prosenttia. ”Rajoitettu rationaalisuus” painottuu pienestä 

efektikoostaan huolimatta tässä aineistossa eniten sen suhteellisen osuuden ollessa 48,4 pro-

senttia, mikä käsittää 15 havaintoa. 

 

Vaiheeseen kohdistettiin kuuluvaksi paljon papereita, joissa käsiteltiin palvelujen, aineettomi-

en suoritteiden tai järjestelmän osien hankintaa. Nämä tulkittiin parhaiten kuuluvaksi käyttö- 

ja ylläpitovaiheeseen. Siksi käsite ”sopimustyypit” korostuu aineistossa. Tällaisiin sopimus-

suhteisiin. Aivan kuten rakentamisvaiheessakin, tällaisia sopimuksia on tulkittava yleensä 

useamman osapuolen kuin vain ostajan ja toimittajan näkökulmasta. Toimittaja voidaan nähdä 

verkostona, jossa joku on päävastuullinen, mutta jonka alihankkijoiden verkoston toiminta 

vaikutta sopimukseen liittyvään epävarmuuteen ja kustannuksiin [119]. Suoritusperusteisiin 
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sopimuksiin on pystyttävä sisällyttämään selkeästi mitattavia suureita, kuten varasosien saata-

vuus ja järjestelmien kunnossapitoaste [99]. 

 

Tukipalvelujen ja toimintojen osalta on päätettävä, tehdäänkö toiminto itse vai ulkoistamalla, 

jolloin kustannusten näkökulmasta on vertailtava näiden vaihtoehtojen suhteellisia kustannuk-

sia [64]. Näihin tilanteisiin liittyen Williamson toteaa, että kannustimet ovat erilaisia markki-

naehtoisissa tai sisäisissä transaktioissa. Markkinoilla tapahtuviin transaktioihin liittyy käsite 

vahvoista kannustimista ja sisäisiin transaktioihin ajatus heikoista kannustimista [151]. Orga-

nisaatioiden ja hierarkioiden toimintaan liittyvät heikot kannustimet soveltuvat hyvin ympä-

ristöön, jossa tuotetaan julkishyödykkeitä[35]. Tässä yhteydessä päädytään tukipalvelujen ja 

ulkoistamisen osalta Fredlandin tavoin pohtimaan niitä rajoja ja rajoituksia, joita sotilaalliseen 

toimintaan liittyy [36]. 

 

Ulkoistamistapauksissa tukipalvelujen kilpailuttamista haittaavat nykyisen toimittajan omaa 

sisäistä kustannusrakennettaan koskeva yksityinen informaatio, ja potentiaalisen muun tarjo-

ajan osalle lankeavat sopimussuhteen täyttämiseksi tarvittavat sopimusspesifit investoinnit 

[61]. Pidempään jatkuneissa myyjän ja ostajan suhteissa voidaan arvottaa kumuloituva koke-

mus, tieto ja osaaminen, jotka nostavat uuden toimittajan kynnystä menestyä tarjouskilpailus-

sa [141]. Ostajan näkökulmasta kustannustehokkaiden lopputulosten saavuttamisen esteenä 

ovat puutteet hankintaosaamisessa, ja ylipäänsä pula hankintatoimesta vastaavasta henkilös-

töstä [117]. 

 

 

4.5 Käsitteiden ja konfliktien kannalta keskeinen kirjallisuus 

Lopuksi nostetaan esille kunkin elinjaksomallin vaiheen kannalta keskeinen aineistosta nous-

sut kirjallisuus. Jokaisen vaiheen osalta on efektikokojen perusteella listattu merkittävimmät 

käsitteet sijoilta 1-3. Kunkin listatun käsitteen kannalta nostetaan aineisosta artikkeli, joka on 

aiheen käsittelyn kannalta hyödyllinen. Artikkelin osalta on tulkittu kolmannen luvun tavoin, 

mikä on aiheen ja käsittelyn merkitys konfliktien hallinnan kannalta. Osa artikkeleista on sa-

moja, kuin kolmannen luvun käsittelyssä. Merkitys konfliktien kannalta saattaa erota samojen 

artikkeleiden osalta, koska tässä tapauksessa merkitystä arvioidaan erityisesti kunkin listatun 

käsitteen kannalta. Kunkin tutkimuksen valinnassa on huomioitu käsitteen havaintojen määrä 

yhtenä vaikuttavana tekijänä, mutta se ei ole ratkaiseva tekijä. Sopivuutta on arvioitu myös 

siitä näkökulmasta, miten artikkeli pystyy tukemaan sopimussuhteisiin liittyvien konfliktien 

ratkaisemista ja ymmärtämistä.  
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Taulukossa 23 on esitetty varhaisten vaiheiden keskeisimmät käsitteet, tutkimukset ja merki-

tykset konfliktien hallinnan kannalta. Tysselandin ja Kovacicin artikkeleissa tulee esille myös 

elinjaksonäkökulma. Dal Bón artikkelissa tämä ei tule esille, mutta aihe liittyy osittain puolus-

tusmateriaalihankkeisiin. 

 

Taulukko 23: Varhaiset vaiheet: keskeiset tutkimukset. 

 Käsite Tutkimus Merkitys konfliktien hallinnan kannalta 

Varhaiset vaiheet 1. Kannustimet Kovacic (1991) 
[69] 

Kannustimien soveltaminen erilaisiin 
hankkeisiin ja sopimustyyppeihin, kiin-
teähintaisten sopimusten riskien tunnis-
taminen elinjakson varhaisissa vaiheis-
sa. 

2. Riskit / epä-
varmuus 

Tysseland 
(2008) [138] 

Epävarmuus puolustusmateriaalihank-
keissa ja sen vaikutus elinjaksokustan-
nusajattelun soveltamiseen. 

3. Mittaaminen Dal Bó (2006) 
[23] 

Organisaatioiden ja instituutioiden moni-
torointi ja sääntely päämies-
agenttiasetelmissa. 

 

Taulukossa 24 on esitettyrakentamisvaiheen keskeisimmät käsitteet, tutkimukset ja merkityk-

set konfliktien hallinnan kannalta. Artikkelit ovat aineiston iäkkäimmästä päästä, mutta ne 

ovat sisällöltään ja ongelmanasettelultaan edelleen relevantteja. Artikkelit ovat myös saaneet 

paljon viittauksia. Bajari & Tadelis, Reichelstein ja Baron & Besanko käsittelevät kaikki pa-

pereissaan puolustusmateriaalihankkeita. Aiheet ja käsitteet linkittyvät selkeästi yhteen; sopi-

mustyypit liittyvät kannustimiin, kannustimien rakentamisessa tulee huomioida epävarmuus, 

ja tähän liittyvät riskit sekä niiden jakautumien vaikuttavat päämiehen ja agentin suhteisiin. 

 

Taulukko 24: Rakentaminen: keskeiset tutkimukset. 

 Käsite Tutkimus Merkitys konfliktien hallinnan kannalta 

Rakentaminen 1. Sopimustyypit Bajari & Tadelis 
(2001) [6] 

Hankintasopimustyyppien soveltaminen 
erilaisissa tilanteissa ja niiden vaikutus 
sopimuksiin sisältyviin kannustimiin. 

2. Kannustimet Reichelstein 
(1992) [109] 

Kannustinmekanismien rakentaminen 
hankintasopimuksiin ja hankkeisiin liitty-
vän epävarmuuden vaikutus niiden so-
veltamiseen. 

3. Riskit / epä-
varmuus 

Baron & Besan-
ko (1988) [7] 

Päämiehen ja agentin erilaisten riskipro-
fiilien tunnistaminen ja sopimukset kei-
nona jakaa hankkeisiin liittyviä riskejä. 

 

Taulukossa 25on esitetty käyttö- ja ylläpitovaiheen keskeisimmät käsitteet, tutkimukset ja 

merkitykset konfliktien hallinnan kannalta. Laffont & Tirolen ja Kleeman & Essigin paperit 

liittyvät aiheensa puolesta suoraan puolustusmateriaalihankkeisiin. Gandhi, Gorod & Sauserin 

artikkeli on selkeä esitys ulkoistamishankkeisiin liittyvistä riskeistä ja niiden luokittelusta.   
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Taulukko 25: Käyttö ja ylläpito: keskeiset tutkimukset. 

 Käsite Tutkimus Merkitys konfliktien hallinnan kannalta 

Käyttö ja ylläpito 1. Riskit / epä-
varmuus 

Gandhi, Gorod 
& Sauser (2012) 
[39] 

Ulkoistamishankkeisiin liittyvien erilaisten 
riskien tunnistaminen ja analysointi. 

2. Sopimustyypit Kleeman & Es-
sig (2013) [63] 

Suoritusperusteisten sopimusten sovel-
taminen ja vaikutukset toimittajan näkö-
kulmasta, alihankkijaverkoston rooli osa-
na arvoketjua.  

3. Kannustimet Laffont & Tirole 
(1988) [72] 

Kannustimet hankkeissa ja suhteissa, 
joita leimaa voimakas sopimusspesifi-
syys ja osapuolten välinen epäsymmet-
rinen informaatio. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Tutkimustulokset 

Elinjaksokustannusajatteluun ja elinjaksomalliin liittyvät konfliktit 

Toisen luvun kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan tunnistaa elinjaksokustannusajatte-

luun ja elinjaksomalliin liittyviä konflikteja: 

 

- Laskentainformaatioon liittyvät konfliktit 

- Toimintokustannuslaskentaan liittyvät konfliktit 

- Aikaulottuvuuteen liittyvät konfliktit 

- Erilaisiin elinjakson tulkintoihin liittyvät konfliktit 

- Arvon mittaamiseen ja tulkintaan liittyvät konfliktit 

- Verkostojen informaation hajautumiseen liittyvät konfliktit 

- Osapuolten eroaviin riskinsietoprofiileihin liittyvät konfliktit 

- Elinjaksokustannusten jakautumiseen liittyvät konfliktit 

 

Agentti- ja transaktiokustannusteorian keskeiset käsitteet 

Kolmannen luvun kirjallisuuskatsauksessa rakennettiin kokonaiskuva agenttiteoriasta ja siitä, 

miten teoria ja sen käsitteet selittävät osapuolten välisiä asetelmia ja edellisessä vaiheessa 

tunnistettuja konflikteja. Agenttiteorian lisäksi transaktiokustannusteoria nousee esille, vaik-

kakin agenttiteoriaan liittyvänä teoriana. Meta-analyysin toteuttamista varten valikoituivat 

seuraavat käsitteet, koska niiden katsottiin hyvin tukevan edellisen vaiheen konfliktien arvi-

oimista: 

 

- Riskit ja epävarmuus 

- Epäsymmetrinen informaatio ja yksityinen informaatio 

- Signalointi 

- Osaaminen ja oppiminen 

- Kannustimet 

- Sopimustyypit 

- Rajoitettu rationaalisuus 

- Mittaaminen, monitorointi ja suorituksen määrittäminen 

- Sopimusspesifisyys 

- Aikaulottuvuus 
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- Opportunismi 

 

Käsitteet suhteessa elinjaksomalliin 

Kvalitatiivisen meta-analyysin avulla suhteutettiin valitut käsitteet osaksi elinjaksomallia 

efektikokojen avulla. Koko aineistossa esille nousivat selkeästi sopimustyyppien, kannustimi-

en ja riskien merkitys osapuolten välisten konfliktien arvioinnissa. Käsitteiden keskinäisen 

korrelaation osalta keskeinen selittävä tekijä on aineistosta esille nouseva jako agenttiteoriaan 

ja toisaalta transaktiokustannusteoriaan nojaavaan kirjallisuuteen. Teorioiden erot näkyvät 

myös tarkasteltaessa kummankin teoriapohjan kirjallisuuden efektikokoja. 

 

Puolustusvoimien elinjaksomallissa on kuusi vaihetta. Aineistoa ei kuitenkaan pystytty jaotte-

lemaan liittyväksi johonkin tiettyyn vaiheeseen yhtä hienojakoisesti, erityisesti tämä ongelma 

olisi tullut eteen rakentamisvaihetta edeltävissä vaiheissa. Analyysia varten elinjaksomallista 

tehtiin karkeampi malli, jonka vaiheita ovat ”varhaiset vaiheet”, ”rakentaminen” ja ”käyttö ja 

ylläpito”. Tällä jaottelulla aineiston artikkelit yhdistettiin vaiheisiin ja pystyttiin vertailemaan 

eroja eri vaiheiden efektikooissa. 

 

Varhaisissa vaiheissa keskeisimmiksi käsitteiksi nousevat järjestyksessä ”kannustimet”, ”ris-

kit / epävarmuus” ja ”mittaaminen, monitorointi, suorituksen määrittäminen”. Rakentamis-

vaiheen vastaava järjestys on ”sopimustyypit”, ”kannustimet” ja ”riskit / epävarmuus”. Käyttö 

ja ylläpitovaiheessa korostuvat järjestyksessä ”riskit / epävarmuus”, ”sopimustyypit” ja ”kan-

nustimet”. Sisäiset asetelmat korostuvat varhaisissa vaiheissa. Ulkoiset asetelmat ja sidos-

ryhmien määrä kasvavat myöhempiin vaiheisiin siirryttäessä. Sopimustyyppien ja niihin liit-

tyvien tekijöiden merkitys korostuu myöhemmissä vaiheissa verrattuna varhaisiin vaiheisiin, 

koska niissä tehdään varsinaisia hankintoihin liittyviä sopimuksia. 

 

Konfliktien arviointi 

Tutkimuksen kohteeksi otettujen käsitteiden suhteet tulevat yhteenvedossa selkeästi esille. 

Lasketut korrelaatiot antavat viitteitä niiden suhteesta, mutta konfliktien käsittely ja niihin 

liittyvien käsitteiden listaaminen laajentavat tätä kuvaa. Lisäksi kirjallisuuskatsauksissa esille 

tuodut teorioiden perusasetelmat saavat vahvistusta sen myötä, miten eri käsitteiden efekti-

koot eroavat eri teoriapohjiin nojautuvassa kirjallisuudessa. 

 

Keskeisimmät tutkimuksen tulokset liittyvät siihen, miten agentti- ja transaktiokustannusteo-

riaa niihin liittyvine käsitteineen voidaan soveltaa elinjaksomallin kontekstissa osapuolten 
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välisten konfliktien arvioimiseen ja ratkaisemiseen. Konflikteja liittyy niihin tilanteisiin, kun 

laskentainformaatiota ja toimintokustannuslaskentaa sovelletaan elinjaksokustannuslasken-

taan.. Näihin tilanteisiin ja konflikteihin liittyvät erityisesti tarkastelluista käsitteistä epäsym-

metrinen informaatio, yksityinen informaatio, epävarmuus, signalointi ja mittaaminen. Nämä 

käsitteet liittyvät painotetusti agenttiteoriaan. Erityisesti myyjäosapuolen kustannusrakentee-

seen liittyvän yksityisen informaation ongelman lieventämiseksi on tarjottu ratkaisuksi vaih-

toehtoisten sopimustyyppien tarjoamista. Sopimustyypin valinnalla osapuoli paljastaa osan 

yksityisestä informaatiosta. Signaloinnin merkitys sopimusten syntymisessä tulee tunnistaa. 

Myyjäosapuolen on edullista viestinnässä hyödyntää informaation epäsymmetriaa ja yksityis-

tä informaatiota, jolloin hankkeen esitettyihin kustannusarvioihin tulee suhtautua kriittisesti.  

 

Kustannusrakenteeseen liittyvä yksityinen informaatio ja toimintokustannuslaskennan käyttö 

voi johtaa tilanteeseen, jossa hankkeelle kohdistetaan sille kuulumattomia kustannuksia. Tämä 

koskee erityisesti kustannusperusteisia sopimuksia. Tilanteita voidaan välttää kumppanuuksil-

la ja organisaatioiden avoimella viestinnällä omista tavoitteistaan ja kustannusrakenteistaan. 

Riski ei myöskään samalla tavalla tule esille kiinteähintaisissa sopimuksissa. Neuvottelutilan-

teissa on kysymys myös siitä, osataanko viestiä oikeita asioita. Esimerkiksi ostajan kannalta 

järjestelmän käyttöprofiili on merkittävä tieto, jolla on vaikutusta tarjottaviin ratkaisuihin. 

Informaation viestinnän puutteet eivät välttämättä johdu siitä, että jotain jätetään tarkoituksel-

la viestimättä; tärkeä tieto voi prosessissa jäädä välittämättä myös vahingossa. 

 

Aikaulottuvuus näyttäytyy konfliktien valossa ensinnäkin pitkän ja lyhyen aikanäkemyksen 

kautta. Tällöin asetelmien ja ongelmien lähestymiseen saadaan tukea transaktiokustannusteo-

riasta. Lyhyellä aikavälillä suhteiden kilpailullisuus korostuu, jolloin hankkeissa voidaan ko-

rostaa useita vaihtoehtoisia toimittajia ja toistuvia tarjouskilpailuja. Pitkällä aikavälillä koros-

tuu agentin sitouttamisen merkitys. Tällöin keskeisiksi tulevat kumppanuudet ja niiden kehit-

täminen, jolloin luottamuksen merkitys kasvaa, mutta asetelmien kilpailullisuus vähenee. 

Monimutkaisissa ja paljon epävarmuutta sisältävissä hankkeissa yleensä korostuu agentin 

sitouttamisen merkitys. Yksinkertaisemmissa hankkeissa voidaan kilpailuasetelmaa kiristä-

mällä vaikuttaa sopimuksen hyötyjen jakautumiseen päämiehen kannalta edullisemmin. 

 

Aikaulottuvuus liittyy konflikteihin myös sopimusnäkökulman kautta. Tällöin kyseessä ovat 

ns. ”ex-ante” ja ”ex-post” asetelmat, joissa arvioidaan päämiehen ja agentin suhdetta sekä 

informaatioympäristöä tilanteessa ennen sopimusta ja sopimuksen tekemisen jälkeen. Agentti-

teoria soveltuu näiden asetelmien ja ongelmien arvioimiseen. Ennen sopimusta korostuu hai-
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tallinen valikoituminen. Suuri merkitys on tällöin sillä, miten ostaja pystyy arvioimaan toimit-

tajia ennen sopimuksen tekemistä. Aineistossa ratkaisuksi tarjottiin potentiaalisille toimittajil-

le tarjottavaa sopimustyyppien valikoimaa, josta valitsemalla toimittaja samalla paljastaa osan 

yksityisestä informaatiostaan. Sopimuksen jälkeisissä asetelmissa korostuu moraalikadon kä-

site, johon liittyvien ongelmien hallitseminen edellyttää agentin toiminnantehokasta monito-

rointia. Tällöin keskeistä on sopimusten suoritteiden mitattavuus. Aineistossa nämä suhteet 

tulevat esille käsitteiden ”aikaulottuvuus” ja” sopimustyypit” korkean keskinäisen korrelaati-

on muodossa. 

 

Elinjaksoa voidaan tulkita toiminnallisesta, fyysisestä, teknologisesta, taloudellisesta tai sosi-

aalis-laillisesta näkökulmasta. Konfliktit liittyvät silloin erityisesti siihen, miten osapuolet 

elinjaksoa tulkitsevat. Tutkimusaineistosta on haastavaa saada suoraan vastauksia siihen, mi-

ten konfliktit ja niihin liittyvät käsitteet suhteutuvat erilaisiin elinjaksonäkökulmiin. Tutki-

muksen elinjaksomallin vaiheistuksen myötä lasketuissa efektikooissa on kuitenkin selkeitä 

eroja eri vaiheiden välillä. Tämä ei sinällään suoraan liity elinjakson erilaisiin tulkintoihin, 

mutta eri sidosryhmien intresseissä on kuitenkin korostaa omasta näkökulmastaan tietynlaista 

lähestymistapaa. Hankkeen eteneminen vaiheesta toiseen vaikuttaa sidosryhmien välisiin suh-

teisiin ja keskinäiseen asetelmaan sen mukaan, mikä vaihe kulloinkin on menossa. Tällä taval-

la ajateltuna myös elinjakson erilaiset tulkinnat saavat sisältöä ja tukea niistä käsitteistä ja 

ilmiöistä, mitkä kussakin vaiheessa erityisesti korostuvat. 

 

Taloudellisen elinkaaren näkökulmasta on keskeistä pystyä mittaamaan arvoa. Perinteisessä 

investointilaskennassa voidaan tehdä rahamääräisiä laskelmia ja vertailuja. Näitä voidaan 

käyttää päätöksenteon perustana. Puolustusjärjestelmien osalta tämä ei onnistu yhtä helposti. 

Järjestelmille voidaan määrittää ja arvioida hinta, mutta järjestelmien hankinnassa ja ylläpi-

dossa on keskeistä se suorituskyky, joka rahalla saadaan. Osapuolten erilaiset näkemykset ja 

tavoitteet eivät helpota suorituskyvyn arvottamista. Tässä yhteydessä esille nousevat mittaa-

miseen, monitorointiin ja suorituksen määrittämiseen liittyvät konfliktit. Tähän liittyvä käsite 

oli koko aineistossa neljänneksi merkittävin efektikooilla 10,1/9,4 %. Korrelaatioiden perus-

teella käsite liittyy erityisesti kannustimiin, mikä taas liittää käsiteparin selkeästi ongelmaan 

epätäydellisistä sopimuksista. Myös agenttiteoriaan nojaavissa artikkeleissa mittaamiseen 

liittyvät käsitteet korostuvat verrattua transaktiokustannusteoriaan. Elinjakson eri vaiheista 

mittaamiseen liittyvät käsitteet korostuvat erityisesti varhaisissa vaiheissa, missä käsitteen 

voimakkuuden efektikoko saa arvon 13,8 %. Tämä korostuneisuus voi kertoa vaiheessa ilme-

nevistä haasteista ja ongelmista. Vaiheelle on leimallista työskennellä käsitteellisesti järjes-



86 

 

telmälle asetettavien vaatimusten parissa, mikä tekee mittaamisesta ja suorituksen määrittämi-

sestä hankalaa. 

 

Tutkittavista käsitteistä informaatioon liittyvät selkeästi ”yksityinen informaatio” ja asymmet-

rinen informaatio. Konfliktien osalta ongelmaksi nähdään informaation hajautuminen, jossa 

kokonaiskuvan muodostamiseksi tarvittava informaatio jakautuu usean toimijan kesken ja 

tilanneymmärrys päätöksentekoineen muodostuu subjektiivisten tulkintojen ympärille. Käy-

tettyjen käsitteiden avulla voidaan hahmottaa näihin tilanteisiin liittyviä ongelmia. ”Yksityi-

nen informaatio” korreloi tutkimuksessa jo edellisessä kappaleessa mainitun mittaamiseen, 

monitoroinnin ja suorituksen määrittämisen kanssa. Etenkin viimeksi mainittu ongelma koros-

tuu. Yksityisen informaation käsite liittyy voimakkaammin agenttiteoriaan, jossa sillä hahmo-

tetaan ”ex-ante” -asetelmia ennen sopimuksen laatimista. Koska käsite liittyy sopimuksen 

laatimiseen, näkyy tämä tuloksissa myös sen korostumisena rakentamisvaiheessa, joka pitää 

sisällään hankkeisiin liittyvien sopimusten laatimisen. Osapuolille informaatio on arvokas 

voimavara, josta pyritään hyötymään. Signalointi on viestintää, jolla osapuoli pyrkii vahvis-

tamaan omalta kannalta edullisia informaatiorakenteita ja tulkintoja. Asymmetrinen informaa-

tio korreloi parhaiten käsitteiden ”aikaulottuvuus” ja ”sopimustyypit” kanssa, mitä käsiteltiin 

jo aikaisemmin. 

 

Käsite ”riskit / epävarmuus” on efektikooilla mitattuna kaikkein voimakkain sekä käyttö- ja 

ylläpitovaiheeseen, että agenttiteoriaan liittyvässä kirjallisuudessa. Osapuolten väliset erot 

riskinsietoprofiilissa on esitetty yhdeksi konfliktien aiheuttajaksi. Agenttiteorian osalta käsit-

teen korostuminen selittyy sillä, että teorian lähtökohdissa päämiehen ja agentin suhtautumi-

nen riskeihin oletetaan yleensä lähtökohtaisesti erilaiseksi, mikä vaikuttaa asetelmien lopputu-

loksiin. Käyttö- ja ylläpitovaiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa riskit liittyvät paljolti järjes-

telmien käyttöön ja niiden ylläpitoa koskeviin epävarmuuksiin. Yleisesti sopimusten luontees-

ta on todettu, että niiden keskeinen tehtävä on jakaa sopimussuhteisiin liittyviä riskejä ja niistä 

koituvia hyötyjä sopimusosapuolten kesken. Osapuolten neuvotteluasemasta paljolti riippuu, 

millainen sopimus on mahdollista saada aikaiseksi. Tässä osapuolten yksityisellä informaati-

olla on keskeinen rooli jo edellä esitetyllä tavalla. Lisäksi asiaan liittyy läheisesti investointien 

sopimusspesifisyys, joka muuttaa sopimussuhteiden tasapainoa osapuolten välillä. 

 

Elinjaksokustannukset jakautuvat pitkälle ajanjaksolle ja pitävät sisällään eriluonteisia kus-

tannuksia. Hankintaan liittyvät kustannukset ovat lähinnä kertaluonteisia ja käyttöön ja ylläpi-

toon liittyvät kustannukset jakautuvat pidemmälle ajalle. Näiden keskinäisestä suhteesta on 
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järjestelmästä riippuen erilaisia tulkintoja. Erilaiset elinjaksokustannukset ja niiden ajallinen 

jakautuminen liittyvät osapuolten vastuisiin ja sitä kautta niiden intresseihin. Hankintavas-

tuussa olevan kannattaa karkeasti yleistäen korostaa hankintahinnan merkitystä.  Käyttäjän 

kannattaa korostaa pidemmän aikavälin toimintamenomäärärahoista maksettavia käyttö- ja 

ylläpitokustannuksia. Konfliktit voivat liittyä näin ajalliseen ulottuvuuteen, jossa lyhyen ja 

pitkän aikavälin intressit voivat olla osittain ristiriidassa. Haastetta lisää, ei pelkästään elinjak-

sokustannusten laaja käsite, vaan kustannusajureiden vaikea määrittäminen ja tunnistaminen. 

Tähän liittyy taas kiinteästi informaation asymmetria ja yksityinen informaatio. Näiden mää-

rittelyn jälkeen on pystyttävä ratkaisemaan ja hallitsemaan elinjaksokustannusennusteisiin 

liittyvä epävarmuus riskeineen. Lisäksi sitoutuminen kauaskantoisiin hankkeisiin luo osapuol-

ten välille sopimusspesifisyyteen liittyviä kiikissä olon ongelmia. 

 

 

5.2 Suuntia konfliktien ratkaisemiseen 

Puolustusvoimissa järjestelmien hankintaa koskevassa normistossa ei suoraan velvoiteta käyt-

tämään elinkaarikustannusajattelua päätöksentekoa määräävänä tekijänä, vaikka se onkin 

huomioitava osana ratkaisua. Tämä lienee toimiva linjaus, mikäli elinjaksokustannusajattelu 

käytännössä kuitenkin kulkee aidosti osana hankkeen läpivientiä. Mikäli ohjeistuksen kehit-

tämisellä elinjaksokustannusajattelusta tehtäisiin määräävä tekijä, sisältyy tähän riskejä. Elin-

jaksokustannusajattelun korostaminen määräävänä tekijänä voi johtaa elinjaksokustannusten 

ja taloudellisen elinjaksonäkemyksen korostumiseen yli teknologisen, taloudellisen ja toimin-

nallisen elinkaarinäkemyksen. Tällöin erityisesti suorituskyvyn hankkimista ja kehittämistä 

korostavien näkökulmien merkitys voi heikentyä. Puolustusvoimien näkökulmasta tällainen 

mahdollinen kehitys ei sovi kovin hyvin suorituskykyjen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä 

korostavaan prosessijohtamiseen. Näkemysten ja mallien tasapainoinen kehittäminen sopii 

taas kehykseen hyvin. Tällöin pystyttäisiin kehittämään näkemystä Woodwardin [152] esittä-

mällä tavalla niin, että omalta kannalta optimoidaan kustannusten ja suorituskyvyn suhde. 

 

Osapuolten välisiä konflikteja tunnistettiin tutkimuksessa laajasti. Kovin herkästi konfliktien 

ajatellaan vallitsevan vain oman organisaation ja toisen osapuolen välillä. Järjestelmähank-

keissa Puolustusvoimat on ostajana ja toimittaja on vastapuolena. Konflikteja voitaisiin tällöin 

hahmotella näiden toimijoiden välille. Kumppanuusajattelun korostamisen voidaan katsovan 

häivyttävän tätä näkökulmaa niin, että konfliktien olemassaoloa ei välttämättä haluta edes 

tunnustaa. Puolustusjärjestelmien hankintaan ja käyttöön liittyen voitaisiin tällöin kärjistetysti 

todeta, että konfliktit jäävät vain ”meidän” ja potentiaalisen vastustajan välille. Konfliktien 



88 

 

olemassaolo tulee tunnustaa ja niitä on ennakkoluulottomasti pyrittävä tunnistamaan, ana-

lysoimaan ja hallitsemaan. Lisäksi, että on olemassa organisaatioiden välisiä konflikteja, on 

konflikteja myös oman organisaation sisällä. Näiden olemassaolon kieltäminen ja niihin liit-

tyvien riskienhallinnan laiminlyöminen saattaa avata ei-toivottavia toimintamahdollisuuksia 

epävirallisille organisaatioille. Tämä voi vaikuttaa häiritsevästi prosessijohtamiseen, ja sitä 

kautta epäsuorasti vahingoittaa tavoiteltavaa organisaation kokonaisetua. 

 

Konfliktien laajempi tunnistaminen edellyttää laajempaa ja kattavampaa sidosryhmäanalyy-

sia. Elinjaksomallin osalta vasta vaiheessa kolme mainitaan sidosryhmien tunnistaminen. Tä-

män tutkimuksen näkökulmasta se kuuluu osaksi ns. ”varhaisia vaiheita”, mutta sidosryhmien 

tunnistaminen ja analysointi tulisi aloittaa näiden vaiheiden sisällä aikaisemmin. Konfliktien 

tunnistaminen ja analysointi tulisi olla osa sidosryhmäanalyysia. Myös riskienhallintasuunni-

telmissa konfliktit tulisi nostaa osaksi riskejä ja niiden hallitsemiseksi on listattava toimenpi-

teitä. Riskien ja konfliktien hallinnassa on muistettava riittävän laaja näkökulma. Analyysi on 

tehtävä omasta näkökulmasta muistaen myös potentiaaliset sisäiset konfliktit, joita erityisesti 

Tysseland [138] korostaa omassa tutkimuksessaan. Lisäksi analyysi ja määrittely on tehtävä 

ns. ”vastapuolen” näkökulmasta. Jos tarkoitettuun asiaan halutaan sotilaallista näkökulmaa, 

voidaan menettelyn ajatella muistuttavan operatiivisessa suunnittelussa käytettäviä voiman-

lähde- ja faktorianalyyseja, joissa uutta näkökulmaa pyritään avaamaan tarkastelemalla vai-

kuttavia tekijöitä myös vastustajan näkökulmasta. 

 

Tunnistamisen, arvioinnin ja hallitsemisen osalta erityisesti agenttiteorian perusteiden ja käsit-

teiden hyödyntäminen vaikuttaa toimivalta. Konflikteja voidaan tunnistaa, mutta niiden vai-

kutuksia on sinällään hankala ja jopa mahdotonta esittää mitattavina suureina. Eksakti mit-

taaminen ja esittäminen eivät ole tässä yhteydessä usein edes tarpeellisia. Mikäli konflikti 

tunnistetaan, voidaan arvioida sen vaikutuksia. Monessa tapauksessa saattaa riittää vaikutuk-

sen suunta johonkin tiettyyn mittariin sitoen. Jollain tekijällä saattaa olla mittariin positiivi-

nen, jollain negatiivinen vaikutus. Näiden vaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää agent-

titeorian kehystä, perusteita ja käsitteitä. Tällaisen ajattelutavan kautta olisi mahdollisuus ke-

hittää työkaluja, esimerkiksi arviointimatriiseja, sidosryhmien ja osapuolten välisten konflik-

tien tunnistamiseen, arvioimiseen ja hallitsemiseen. 

 

Sidosryhmien ja konfliktien analysoinnin lisäksi näkemystä voidaan laajentaa ottamalla ana-

lyyseissa huomioon kattavammin erilaiset elinjakson tulkinnat. Eri sidosryhmien intresseistä 

johtuen näiden näkemyksissä korostuvat nämä tulkinnat erilaisilla painotuksilla. Nämä eri 
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näkemykset voivat olla yhtenä näkökulmana sidosryhmien ja konfliktien analyysissa. Laajat 

hankkeet ovat polkuriippuvaisia ja edellisessä vaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat ja jopa 

kertautuvat seuraavissa vaiheissa. Varhaisissa vaiheissa tehdyt ratkaisut vaikuttavat hankkeen 

toteutukseen ja kustannuksiin niin, että vaikka varsinaiset kustannukset tulevat maksettavaksi 

vasta tulevaisuudessa, ne varhaisilla päätöksillä sidotaan jo aiemmassa ajanhetkessä. Tehtyjen 

ratkaisujen jälkeen kustannuksia voidaan säätää lähinnä käyttöprofiilia säätelemällä. Tämä 

korostaa hankkeissa varhaisten vaiheiden merkitystä. Merkityksellisiä ovat tällöin erilaiset 

elinjakson tulkinnat ja selvyydet hankkeen sidosryhmistä ja näiden intresseistä. 

 

Elinjaksokustannusten arvioinnin osalta keskeistä on niihin liittyvän epävarmuuden ja riskien 

tunnistaminen. Järjestelmien hankintaan liittyvässä päätöksenteossa on keskeistä pystyä mal-

lintamaan järjestelmien käyttöön liittyviä kustannuksia ja epävarmuutta. Tällöin keskeiseksi 

muodostuu informaation rooli. Relevantti informaatio on osattava löytää ja tunnistaa. Infor-

maatio hajautuu usealle eri toimijalle ja nämä voivat pyrkiä hyötymään siitä prosessin edetes-

sä. Informaation hallinta on myös osapuolten välisten konfliktien hallintaa. Siksi keskeistä on 

mallintamista palvelevien työkalujen kehittäminen, datapankkien kerääminen ja tekoälyn 

mahdollisuuksien hyödyntäminen tiedon käsittelyssä.  

 

 

5.3 Tutkimuksen arviointia 

Suomen näkökulmasta huoltovarmuus on keskeinen tekijä puolustusmateriaalihankkeissa, 

mutta tätä ei suoraan aiheen käsittelyssä sivuta. Lisäksi isommissa hankkeissa kyseeseen voi-

vat tulla vastakaupat ja kaupallinen yhteistyö. Myöskään asejärjestelmien hankinnassa ja 

huollossa keskeiset kumppanuudet niihin liittyvine tekijöineen jäävät syvemmin käsittelemät-

tä. Voidaan kuitenkin todeta, että konflikteihin liittyvät teemat sopivat hyvin myös näiden 

aiheiden käsittelyyn. 

 

Hankkeiden poliittinen ulottuvuus on mainittu, mutta asiaan ei mennä sen syvemmälle. Pääl-

limmäisenä jää mieleen näkemys hankkeiden toteuttamisesta rationaalisesti niin, että kustan-

nusten ja suorituskyvyn suhde optimoidaan. Poliittisessa ulottuvuudessa asejärjestelmien han-

kinta on myös signalointia, jossa hankintaan sisältyvällä viestillä on oma arvonsa. Viesti voi 

liittyvä tällöin siihen, kenen järjestelmä hankitaan ja kenen kanssa yhteistyötä halutaan syven-

tää. Konfliktien ja intressien arvioinnissa myös näillä on merkityksensä.  
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Neljännen luvun meta-analyysin aineiston on jaoteltu koskevaksi eri elinjaksomallin vaiheita. 

Luokitteluun on vaikuttanut se tieto, mikä on rakentunut toisen ja kolmannen luvun kirjalli-

suuskatsausten perusteella. Tutkija on tehnyt luokittelun itse. Vaiheen luotettavuutta lisäisi, 

mikäli eri vaiheisiin luokittelussa käytettäisiin vertailuluokittelua. Tällöin aineiston luokitteli-

si samoilla perusteilla toinen tutkija, jonka jälkeen luokittelultaan eroavien artikkelien osalta 

tehtäisiin tarkempi arviointi niiden sopivuudesta tiettyyn vaiheeseen. Monen artikkelin vaiku-

tus elinjaksomallin vaiheen efektikokoihin on merkittävä, koska etsittyjen käsitteiden määrä 

painottuu artikkeleissa hyvin eri tavalla. 

 

Aineiston hankinnassa on pitkälti päätetty rajautua julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkelei-

hin. Tämä rajaa ulos esimerkiksi konferenssipaperit ja monet raportit. Näiden sisällyttäminen 

tutkimukseen voisi muuttaa aiheen kokonaiskuvaa, koska erityisesti USA:n asevoimien osalta 

elinjaksokustannuslaskentaa koskevia raportteja löytyy paljon. Aineistoon liittyvä rajaus kui-

tenkin sinällään on ollut toimiva, koska saatavilla olevaa aineistoa on löytynyt ja niiden sisäl-

tämän informaation avulla on pystytty vastaamaan tutkimuskysymyksiin. 

 

Aineiston osalta on pyritty kiinnittämään huomiota tieteelliseen laatuun. Aineistoksi on rajattu 

joukko vertaisarvioituja artikkeleja. Neljännessä luvussa näiden osalta on viittausmäärien 

kautta myös kiinnitetty huomiota yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Kolmannen luvun osal-

ta tämä painotus on jäänyt tekemättä, mutta aineiston sisältöä pystyttiin vertaamaan aineistos-

ta nousseisiin keskeisimpiin viitattuihin artikkeleihin. Aineiston käsittelyn uskottavuutta pa-

rantaa raportoinnin sitominen osaksi näiden viitatuimpien artikkelien muodostamaa kehystä.  

 

Päätutkimusongelmana oli agenttiteorian soveltaminen elinjaksomallin kontekstissa osapuol-

ten välisten konfliktien arvioimiseen ja ratkaisemiseen. Ongelmaa voidaan lähestyä useasta 

näkökulmasta, hyödyntää erilaisia aineistoja ja käyttää eri näkökulmia. Tutkimuksen tuloksia 

ei voida kaikkiin näihin asetelmiin yleistää, mutta tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuk-

sen lähtökohtien määrittelyssä ja suuntaamisessa. 

 

 

5.4 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen aineistoon on mahdollista jatkotutkimuksessa soveltaa kvantitatiivista meta-

analyysia, jossa tutkittavasta kirjallisuudesta tehdään yhdistelmiä ja yleistyksiä tilastotieteen 

menetelmin [10]. Myös metasynteesin soveltaminen jatkotutkimuksessa on mahdollista, kos-

ka sen analyysissa tehdään fraasien, metaforien ja käsitteiden keskinäistä vertailua [142]. Täl-
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löin tutkimuksen vaiheisiin liittyvästä aineistosta poimitaan tutkimusten tuloksia ja niiden 

merkityksiä. Näitä luokittelemalla ja analysoimalla on mahdollisuus syventää tutkimusta. Ai-

neistoa jalostamalla on mahdollisuus tehdä myös käsitteiden ja tulosten keskinäisten suhtei-

den kuvailua kvantitatiivisella analyysilla. 

 

Tysselandin [138] tutkimus käsitteli elinjaksokustannuslaskentaa ja siihen liittyviä näkökul-

mia norjan puolustushallinnon piirissä. Myös tämän tutkimuksen teemaa ja lähestymistapaa 

olisi mahdollisuus laajentaa vastaavalla tavalla. Keskeistä tällöin voisi olla esimerkiksi tutkia 

sitä, miten hankehenkilöstö kokee elinjaksokustannusajattelun ja siihen liittyvien menetelmi-

en käytön toteutumisen suomalaisissa hankkeissa. Vastaavalla tavalla voitaisiin testata ja ar-

vioida tässä tutkimuksessa esille nousseita konflikteja. Tällöin tutkittaisiin sitä, millaisia kon-

flikteja osapuolten välillä nähdään, minkä osapuolten välille konflikteja hahmotetaan ja ovat-

ko tässä tutkimuksessa esitetyt konfliktit uskottavia. 

 

Jatkotutkimusta voitaisiin suunnata myös käytännön sovellutuksiin. Tällöin kohteena voisi 

olla ehdotettujen kaltaisten sidosryhmäanalyysiin ja konfliktien arviointiin tarkoitettujen työ-

kalujen luonnostelu ja testaaminen. 
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