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Tiivistelmä 

Yritysten tehokkuudelle asetetut vaa timukset ovat kasvaneet tasaises ti viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Yhä useammat yritykset ov at pyrkineet vastaam aan kasvaviin  vaateisiin verkostoitumalla. 
Yritysverkostossa yhden tuotteen  tai palvelun arvoketjuun osalli stuu lukuisia yrityksiä. Tehokkuu-
den kannalta tämä tarkoittaa sitä, että yhdenkin yrityksen tehoton toiminta vaikuttaa koko yritysver-
koston kilpailukykyyn. Verkostojen taloudellinen  ohjaus onkin noussut yhdeksi taloushallinnon 
suurimmista haasteista 2000-luvulla . Ratkaisuksi yritysverkostojen taloudelliseen j ohtamiseen ja 
kustannusten alentam iseen kautta koko ve rkoston on tarjottu avoim et kirjat 
-periaatetta (open-book accounting).  Avoimet kirjat -periaate tar koittaa kustannustiedon, erityisesti 
tuotekustannustiedon, jakamista yritysverkoston toimijoiden välillä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on an alysoida kustannustiedon jakam ista ja käyttöä alihankintaver-
kostossa. T utkimuksessa tarkastellaan sitä, m ikä motivoi yrityksiä kustannustiedon jakam iseen ja 
toisaalta niitä tekijöitä, jotka estävät avoim uuden toteutum ista. Lisäksi arvioidaan yrityksen 
ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutusta avoimet kirjat -periaatteen toteutumiseen. Tutkimuksessa 
analysoidaan m yös sitä, m ikä vaikutus jaetulla kustannustiedo lla on verkoston ohjaukseen. 
Tutkimus on toteutettu toiminta-analyyttisena case-tutkimuksena. Empiirisen analyysin kohteena on 
Sandvik Mining and Constructionin Undergr ound Hard Rock Mining -asiakassegm entin 
alihankintaverkosto. T utkimuksessa on m ukana m yös kaksi Sandvikin alihankkijaa, jotta 
toimittajien näkökulma saadaan analysoitua.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että päämies Sandvikin ja sen alihankk ijoiden motiivit 
kustannustiedon jakam iseen ovat hiem an toisistaan  poikkeavat. Sandvikin ensi sijainen tavoite on 
kartuttaa om aa tietoaan siitä, m itä jonkin osa n, kom ponentin tai palvelun tuottam inen m aksaa. 
Näyttää siltä, että Sandvik tavoi ttelee avoim et kirjat -periaatteella vasta toissijaisesti yhdessä 
alihankkijoiden kanssa  aikaansa atuja kustann ussäästöjä. Vaikutta a myös siltä,  että to imittajat 
suhtautuvat kustannustiedon jakamiseen pääasiassa haluttomasti. Toimittajat pyrkivät avoimuudella 
lähinnä ylläpitäm ään ja syventäm ään suhteita päämieheen sekä parantam aan om ia asem iaan 
suhteessa muihin toim ittajiin. Toim ittajat tosi n sa attavat hy ötyä m yös saavutetu ista 
kustannussäästöistä, jo s ne jaeta an win-win-p eriaatteella. Pääm iehen tuotte iden kilpailuky vyn 
paranemisen ja päämies–alihankkija-suhteen syventymisen kautta alihankkijalta ostettavat volyymit 
voivat myös kasvaa. Sandvikin alihankintaverkoston tapauksessa lisääntynyt luottamus on joissakin 
tapauksissa vähentänyt yksityiskoht aisten sopimusten tarvetta. Pa rempi ymmärrys alihankkijoiden 
toimintaedellytyksistä vähentää myös turhaa kilpailuttamista. 
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