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Luennon punainen lankaLuennon punainen lanka

�� MitMitää taloudellinen yhteistoiminta taloudellinen yhteistoiminta 

tarkoittaa?tarkoittaa?

�� Miten taloudellista yhteistoimintaa voidaan Miten taloudellista yhteistoimintaa voidaan 

tutkia? tutkia? 

�� Millaisena yhteistoiminta nMillaisena yhteistoiminta nääyttyttääytyy ytyy 

vvääititööskirjaa varten haastattelemilleni skirjaa varten haastattelemilleni 

kkääääntntääjille?jille?

�� KKääääntntääjien odotukset yhteistoiminnasta: jien odotukset yhteistoiminnasta: 

kehitysehdotuksiakehitysehdotuksia
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Taloudellinen yhteistoiminta ja Taloudellinen yhteistoiminta ja 

hyvhyvään tyn työön kriteeritn kriteerit
�� TyTyöönjaollisen yhteiskunnan toimijat liittyvnjaollisen yhteiskunnan toimijat liittyväät yhteen t yhteen 
saavuttaakseen saavuttaakseen yhteistyhteistää hyvhyvääää

�� Odotus: yhteistoiminnalla saatava hyvOdotus: yhteistoiminnalla saatava hyvää jaetaan jaetaan 
oikeudenmukaisesti oikeudenmukaisesti 

�� Yhteistoiminta perustuu Yhteistoiminta perustuu luottamukseenluottamukseen

�� Toimijat Toimijat kunnioittavatkunnioittavat toinen toisensa osaamista toinen toisensa osaamista 
ja asiantuntijuutta (tullaan kuulluiksi)ja asiantuntijuutta (tullaan kuulluiksi)

�� Sovitaan yhteisistSovitaan yhteisistää tavoitteista, tavoitteista, esim. esim. 
yhteistoimin tuotettujen palveluiden/tavaroiden yhteistoimin tuotettujen palveluiden/tavaroiden 
llaadustaaadusta

�� Toimijoiden Toimijoiden intressit pyritintressit pyritääään n 
yhdensuuntaistamaan yhdensuuntaistamaan jonkin jonkin 
mekanismin/instrumentin avulla mekanismin/instrumentin avulla 
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YhteistoimintaYhteistoiminta

�� PidetPidetääään itsestn itsestääään selvyytenn selvyytenää

�� Ei kuitenkaan ole sitEi kuitenkaan ole sitää (ks. (ks. PymPym 2000 2000 nonnon--

cooperationcooperation))

–– Toimijoilla on eri pToimijoilla on eri päääämmääääririää

–– Toimijat suhtautuvat toiminnasta aiheutuviin Toimijat suhtautuvat toiminnasta aiheutuviin 

riskeihin eri tavoinriskeihin eri tavoin

�� Miten yhteistoimintaa voidaan tutkia Miten yhteistoimintaa voidaan tutkia 

taloudellisessa kontekstissa?taloudellisessa kontekstissa?
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AAgenttiteoriagenttiteoria

�� LLäähthtööisin informaatiotaloustieteestisin informaatiotaloustieteestää

�� KKääytetytetääään laajalti mm. johtamistieteissn laajalti mm. johtamistieteissää, , 

soveltavassa psykologiassa, sosiologiassa, soveltavassa psykologiassa, sosiologiassa, 

organisaatioteoriassa, politiikan organisaatioteoriassa, politiikan 

tutkimuksessatutkimuksessa

�� Soveltuu kSoveltuu käääännnnööstieteessstieteessää kkääääntntääjien jien 

tytyööeleläämmään tutkimukseen (epn tutkimukseen (epääsuotuisa suotuisa 

valikoituminen: Chan 2005, 2008; valikoituminen: Chan 2005, 2008; 

moraalikato: Abdallah 2010)moraalikato: Abdallah 2010)
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AgenttiteoriaAgenttiteoria

�� Tutkii pTutkii päääämiesmies--agentti agentti ––suhteita suhteita 
taloudellisessa toiminnassa taloudellisessa toiminnassa 

�� Suhteet voivat olla tasaSuhteet voivat olla tasa--arvoisia tai arvoisia tai 
pakkoon/riistoon perustuviapakkoon/riistoon perustuvia

�� KeskiKeskiöössssää: informaatio (mit: informaatio (mitää toimijat toimijat 
tiettietäävväät), toimijoiden intressit, t), toimijoiden intressit, 
kannustimetkannustimet

�� Olettaa, ettOlettaa, ettää toimijat tavoittelevat omaa toimijat tavoittelevat omaa 
etuaan, toimivat opportunistisesti ja etuaan, toimivat opportunistisesti ja 
heidheidään tavoitteensa ovat ristiriitaisia n tavoitteensa ovat ristiriitaisia 
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AgenttiteoriaAgenttiteoria

�� Saanut kiitosta ja kritiikkiSaanut kiitosta ja kritiikkiää edelledellää
mainituista syistmainituista syistää

�� KKääsittelee sitsittelee sitää, miten taloudellinen , miten taloudellinen 
yhteistoiminta voitaisiin parhaiten jyhteistoiminta voitaisiin parhaiten jäärjestrjestääää
kun pkun päääämies delegoi tymies delegoi työön agentille ja n agentille ja 
ppäääättttääää tytyööststää, jonka agentti suorittaa , jonka agentti suorittaa 
ppäääämiehensmiehensää puolestapuolesta

�� Sopimus keskeisellSopimus keskeisellää sijalla (voi olla mysijalla (voi olla myöös s 
metaforinen: asioista sopiminen ylipmetaforinen: asioista sopiminen ylipäääänsnsää))
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AgenttiteoriaAgenttiteoria

�� Perustuu epPerustuu epääluottamukseen, kontrollin luottamukseen, kontrollin 

tarpeeseen ja sopimuksen tarpeeseen ja sopimuksen 

noudattamiseen: pnoudattamiseen: päääämies ei voi vain mies ei voi vain 

luottaa agenttiin, vaan tarvitaan sekluottaa agenttiin, vaan tarvitaan sekää

kannustimia ettkannustimia ettää instrumentteja agentin instrumentteja agentin 

toimien valvomiseentoimien valvomiseen

�� KKääsittelee mysittelee myöös niits niitää ongelmia ja ongelmia ja 

seurauksia, joita syntyy, kun tyseurauksia, joita syntyy, kun työö

delegoidaan agentilledelegoidaan agentille
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TuotantoverkostoTuotantoverkosto

Asiakasyritys

KT

KT
KT

KT

KT

KT Käännöstoimisto Kääntäjä

alihankkijana

Epäsymmetrinen 

informaatio: opportunismi

-> moraalikato -> laatu 

laskeeSopimus

Sopimus
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Miten yhteistoiminta nyt pelaa?Miten yhteistoiminta nyt pelaa?

�� 8/8: ty8/8: työöttää tehdtehdääään verkostoympn verkostoympääristristöössssää

�� 5/8: ongelmia informaation kulussa5/8: ongelmia informaation kulussa

�� 5/8: laatuun liittyvi5/8: laatuun liittyviää ristiriitojaristiriitoja

�� 4/8: ty4/8: työö on vallatontaon vallatonta

�� 7/8: palkat ja palkkiot alhaisia7/8: palkat ja palkkiot alhaisia

�� 5/8: alhainen status5/8: alhainen status

�� 6/8: ei yhteytt6/8: ei yhteyttää asiakasyritykseenasiakasyritykseen
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Rajoittuneesta Rajoittuneesta toimijuudestatoimijuudesta

todelliseen yhteistytodelliseen yhteistyööhhöönn
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TTääyttyvyttyväätktköö haastateltujen mielesthaastateltujen mielestää hyvhyvään n 

tytyöön ja yhteistoiminnan kriteerit?n ja yhteistoiminnan kriteerit?

�� Luottamus: ohuttaLuottamus: ohutta

�� Kuulluksi tuleminen ja tyKuulluksi tuleminen ja työön arvostus: n arvostus: ””kukaan ei kukaan ei 
kuuntele, mitkuuntele, mitää kkääääntntääjjäät sanoot sanoo””

�� Yhteistoiminta: Yhteistoiminta: ylhylhäääältltää--alasalas ––johtamista, johtamista, 
managerointiamanagerointia

�� Prosessit: ei ajateltu kProsessit: ei ajateltu kääääntntääjjään kannaltan kannalta

�� Laatu: asioista ei sovittuLaatu: asioista ei sovittu

�� Oikeudenmukaisuus: palkkiot alhaisiaOikeudenmukaisuus: palkkiot alhaisia

�� Intressit: ei yhdensuuntaistettuIntressit: ei yhdensuuntaistettu

�� KKääääntntääjjään asiantuntijuus: nn asiantuntijuus: näähdhdääään hyvin n hyvin 
kapeanakapeana
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Ehdotuksia asioiden korjaamiseksiEhdotuksia asioiden korjaamiseksi

�� Kuunnelkaa meitKuunnelkaa meitää (prosessit!)(prosessit!)

�� Arvostakaa asiantuntijuuttammeArvostakaa asiantuntijuuttamme

�� Maksakaa tyMaksakaa työöststää asianmukainen korvausasianmukainen korvaus

�� Luokaa sellaiset olosuhteet, ettLuokaa sellaiset olosuhteet, ettää voimme voimme 

olla ylpeitolla ylpeitää organisaatiosta, jossa organisaatiosta, jossa 

tytyööskentelemmeskentelemme

�� Laadusta on sovittava: tehdLaadusta on sovittava: tehdäääänknköö nopeasti nopeasti 

ja halvalla vai hyvin ja kunnollaja halvalla vai hyvin ja kunnolla
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LopuksiLopuksi

�� Tuotantoverkosto on vain yksi tapa toimia Tuotantoverkosto on vain yksi tapa toimia 

�� Sen ongelmat tulisi korjata, jos halutaan Sen ongelmat tulisi korjata, jos halutaan 
pitpitääytyytyää ttäällaisessa toimintamallissallaisessa toimintamallissa

�� KKääääntntääjjääää on tuettava tyon tuettava työössssääään, muuten n, muuten 
laadukkaita klaadukkaita käääännnnööksiksiää ei synnyei synny

�� LaatuluokitusjLaatuluokitusjäärjestelmrjestelmää voitaisiin nvoitaisiin näähdhdää
keinona sovittaa eri toimijoiden keinona sovittaa eri toimijoiden 
laatuklaatukääsitykset yhteen, rakentaa luottamusta sitykset yhteen, rakentaa luottamusta 
toimijoiden vtoimijoiden väälille seklille sekää kitkekitkeää kkäääännnnöösalaa salaa 
vaivaava opportunismi ja moraalikatovaivaava opportunismi ja moraalikato
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