
  1 

 
Neuvottelutaito – kriittinen menestystekijä 
 
Neuvottelujen määrä liike-elämässä, eri organisaatioissa, työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa on 
jatkuvassa kasvussa – samoin neuvotteluosaamisen tarve. Riiteleminen käy yhä kalliimmaksi ja 
tehottomammaksi keinoksi ongelmien ratkaisemisessa. Perinteisesti on ajateltu menestyneiden 
neuvottelijoiden olevan erityisyksilöitä, jotka oman lahjakkuutensa avulla ovat kasvaneet tehtävien 
myötä. Kaikki kunnia menestyneille yksilöille, mutta tällainen ajattelu sisältää paljon riskejä. Siksi olisi 
järkevää luoda koko organisaation kattava neuvottelukulttuuri, joka tukisi kaikkia neuvottelijoita. 
Menestyksen mittareitakin olisi syytä laajentaa. 
 
Huolenaiheita 
 
”Organisatiot harvoin pohtivat neuvottelutoimintaansa systemaattisesti ja kokonaisuutena”, moittii 
Danny Ertel, joka toimii kansainvälisen Vantage Partnersin johtavana konsulttina. Hänen mielestään 
laiminlyödään yksi kriittinen menestystekijä, jos ei ymmäretä, että neuvottelutaitoa on katsottava koko 
organisaation tai yrityksen näkökulmasta eikä vain yksilön taitona ja ominaisuutena.   
 
Organisaatiot ovat vuosien kuluessa oppineet tehostamaan rakenteitaan, milloin ”murskaamalla 
pyramideja” milloin pilkkomalla, ulkoistamalla ja taas keskittämällä. Uusinta teknologiaa hankitaan 
kiivaassa tahdissa, etsitään yhä tehokkaampia ja kannustavampia palkkausjärjestelmiä jne. Johtajat 
käyvät tutustumassa uusiin ja vielä uudempiin johtamisen malleihin – vaikka monet malleista ovatkin 
vanhoja ajatuksia uusissa vaatteissa. Työntekijöitä ja johtoryhmiä tiimitetään ja etsitään tehokkaamman 
yhteistyön muotoja. Kuitenkin organisaatioiden neuvottelutoiminta itsessään on usein onnistunut 
välttymään rationalisoinnilta, standardoinnilta ja virtaviivaistamiselta. 
 
Neuvottelutoimintaa – unohtamatta kaikkia muita kriittisiä menestystekijöitä – on voitava ja on myös 
järkevää kehittää. ”Nykyajan ihminen verkottuneessa yhteiskunnassa neuvottelee lähes päivittäin”, 
toteaa Harvardin PON- projektin entinen johtaja Roger Fisher. Organisaatioiden johtohenkilöille 
neuvottelut ovat arkipäivää, heidän koulutuksesta tai koulutustasostaan riippumatta. Hyvä johtaja on 
myös hyvä neuvottelija, sanotaan. 
 
Yrityksen neuvottelukultturin kehittäminen ei tarkoita sitä, että neuvottelijoille asetettaisiin tiukkoja 
sääntöjä tai heitä tasapäistettäisiin. Aivan samoinkuin ei voida hyväksyä, että organisaation eri 
yksiköissä johtamiskulttuuri ja esimiesten käyttäytyminen merkittävästi eroaisivat toisistaan, ei voida 
hyväksyä sitäkään, että neuvottelijoiden saavutukset eri osa-alueilla ovat vain yksilön omiin 
henkilökohtaisiin taitoihin perustuvia, joko hyviä tai huonoja. Nykyajan haaste on: 
(1) yhtenäisen neuvottelukulttuurin luominen organisaatiolle,  
(2) onnistuneen neuvottelun mittareiden kehittäminen,  
(3) tehokkaan suunnitelma B:n valmistelu kuhunkin neuvottelutilanteeseen (ns. BATNA). 
(4) yksilöiden neuvottelutaitojen kehittäminen – ei temppujen oppimista, vaan neuvotteluprosessin 
hallintaa 
 
Neuvottelukulttuurin uudistaminen 
 
Neuvottelukulttuuria voidaan kehittää, muuttaa ja parantaa. Sen tunnusmerkit on kuitenkin ensin 
tunnistettava ja sitten määriteltävä tavoiteltavan kulttuurin piirteet. Esimerkiksi monet työtaistelut 
kertovat usein työmarkkinaosapuolten kehnosta neuvottelukulttuurista, johon liittyy epäluottamusta, 
agressiivisuutta, yksisilmäisyyttä, vastapuolen leimaamista ja tämän tarkoitusperien kyseenalaistamista.  
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Mistä on kysymys, kun puhutaan (neuvottelu)kulttuurista? Se määritellään sosiaaliseksi koodistoksi, 
joka palvelee saman yhteisön jäseniä kommunikaation mallina. Se synnyttää osapuolille oman tapansa 
puhua, ennakoida, reagoida, tulkita ja toimia keskinäisissä suhteissa. Huonon neuvottelukulttuurin 
ilmentymä voi olla esimerkiksi lähtökohtainen epäluottamus vastapuolen edustajien aikeisiin ja 
motiiveihin siitä riippumatta, mitä he puhuvat. Neuvottelukulttuuria voidaan tarkastella esimerkiksi 
seuraavien neljän tekijän avulla: 

• Tavoitteiden asettamisen tapa 
• Ihmiskäsitys ja luottamus 
• Taktiikoiden käyttö 
• Käsitys neuvotteluvoimasta 

 
Moni oppii alan neuvottelukulttuurin työssään ns. mallioppimisen kautta kokeneemmilta 
neuvottelijoilta, mutta se, että pärjää neuvottelukulttuurin kanssa, ei vielä takaa mitään itse neuvottelujen 
onnistumisesta ja niiden tuloksellisuudesta – etenkään panos-tuotos – suhdetta ajatellen. 
 
Aivan samoin kuin ajatellaan, että neuvottelijat ovat yksilösuorittajia, saatetaan uskoa, että 
neuvottelukulttuuri voi olla yhdestä henkilöstä kiinni. Kun erään suuren organisaation toimitusjohtaja 
vaihtui ja johtoon astui ulkopuolelta valittu henkilö, spekuloitiin julkisuudessa kovasti muutoksen 
vaikutusta neuvottelukulttuuriin. Edellä kuvattu ajattelutapa on vahingollinen. Se luo epävarmuutta ja 
muutosvaiheessa tehottomuutta varsinkin, jos kulttuurin uskotaan muuttuvan ja tavat joudutaan 
opettelemaan uudestaan. Eri asia on, jos neuvottelukulttuurin muutokseen on todellista tarvetta. Tällöin 
vaikutusvaltaisimman neuvottelijan on toimittava muutoksen käynnistäjänä. Muilta se ei onnistu. 
 
On myös syytä pohtia, onko organisaation tai yrityksen sisäinen neuvottelukulttuuri yhdensuuntainen 
ulkoisen – esimerkiksi liikekumppaneihin ja vastapuoliin suuntautuvan – neuvottelukulttuurin kanssa.  
 
Neuvotteluinfrastruktuuri 
 
Neuvottelijalle saattaa pintapuolisesti katsoen olla turvallista ajatella omia neuvottelujaan yksittäisinä 
tapahtumina. Se saattaa suojella häntä muiden puuttumiselta ja kritiikiltä. Kun neuvottelut onnistuvat, 
neuvottelija kerää kehut, kun taas neuvottelujen kariutuessa tai muutoin epäonnistuessa, voi syyttää 
vastapuolta ja sanoa kritisoijalle: ”Olisitpa itse ollut mukana, niin tietäisit.” 
 
Neuvottelijoiden ei kuitenkaan pitäisi olla yksin, ilman organisaation konkreettista tukea. Neuvottelijan 
avuksi voidaan tiimissä pohtia organisaation intressit ja niiden prioriteetit, sillä juuri intressejähän 
neuvotteluissa pyritään tyydyttämään. Voidaan etsiä luovia ratkaisuja esimerkiksi brainstorming-
menetelmällä. ”Luovuus on yksi laiminlyötyjä alueita neuvotteluissa”, muistuttaa neuvottelukonsultti ja 
Global Negotiation Programin johtaja William Ury. Monet umpikujat voitaisiin ohittaa luovuudella.  
 
Pitäisi luoda käytäntö, jossa joko omin voimin taikka ulkopuolisen neuvoteluanalyytikon avulla 
arvioidaan esimerkiksi viisi viimeisintä onnistunutta ja viisi vähemmän onnistunutta tai vaikeinta 
neuvottelua. Niiden avulla voitaisiin jatkossa luoda hyviä käytäntöjä (good practices) ja karsia huonoja. 
Erityisen hyvin opimme virheistä, kunhan tunnistamme ne! 
 
Mittarit onnistuneille neuvotteluille 
 
Tunnettu totuus on: Se, mitä seurataan tai mistä palkitaan, ohjaa sitä, mitä tehdään ja miten tehdään. 
Tyypillisin ja helpoin tapa arvioida neuvottelutuloksia on laskea tulos euroina tai prosentteina. Niistä saa 
yleensä kiitokset, mutta koko prosessin kannalta näkökulma on liian suppea. ”Yksisilmäisyys” johtaa 
helposti nollasummaneuvotteluihin, jolloin syntyy voittajia ja häviäjiä.  Tällä taas on negatiivinen 
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vaikutus neuvottelusuhteille ja tulevaisuuden neuvotteluille. Jatkuvuus olisi kuitenkin useimmissa 
neuvottelusuhteissa arvokas ja säilytettävä asia.  
 
Niinpä muitakin mittareita olisi uskallettava käyttää. Kutakin neuvottelutulosta voitaisiin  
(1) tuloksen (raha- tai prosenttikriteerin) lisäksi tarkastella  
(2) neuvottelusuhteiden kehittymisen,  
(3) kommunikaation ja tiedonvaihdon avoimmuuden,  
(4) vastapuolen intressien ymmärtämisen ja niiden huomioonottamisen kannalta.  
Kriteerien määrää voi tarvittaessa lisätä, kun toimintamalli tulee tutuksi. 
 
Viimeksi mainittu mittari tarkoittaa sitä, että onnistuneissa neuvotteluissa pitäisi aina päästä kiinni 
vastapuolen intresseihin eli todellisiin tavoitteisiin. Vaatimushan ei ole sama kuin tavoite. Vaatimus on 
yksi mahdollinen keino tavoitteeseen pääsemiseksi. Hyvä neuvottelutulos tarkoittaa, että osapuolten 
intressit tulevat tyydytetyiksi vähintään tiettyyn rajaan, jota neuvotteluteoreetikot kutsuvat nimellä 
”reservation value” (RV). Se on hinta tai arvo, jonka alle ei mennä. Neuvotteluthan yleensä alkavat 
osapuolten vaatimusten esittelyllä eli sillä, mitä osapuolet haluavat. Omien intressien käyttäminen 
mittarina ei anna uutta informaatiota, koska ne oletetaan tiedetyiksi ja ymmärretyiksi, ja koska ne 
täyttyvät aina riittävässä määrin, jos sopimus yleensä tehdään.  
 
Kriteerien soveltaminen ei ainakaan alussa ole helppoa. Se on toisaalta niiden vahvuus. Niiden kautta 
joudutaan neuvottelutilannetta miettimään paljon syvällisemmin kuin ennen ehkä on ollut tapana. Kun 
neuvottelut koskevat isoja tai tärkeitä asioita, ei yksiulotteisella tinkimismenettelyllä (myönnytys-
vastamyönnytys) saada parhaita neuvottelutuloksia ja sopimuksia. Jokaiseen hyvään sopimukseen 
sisältyy osana kysymys neuvottelusuhteiden kehittymisesta. William Uryn mielestä hyvät 
neuvottelusuhteet ovat osa viisasta sopimusta. Hänen mielestään hyvät neuvottelusuhteet ovat perusta 
luottamukselle, joka helpottaa neuvotteluja ja parantaa tulosten laatua. 
 
Tehokas suunnitelma B 
 
Kaksi organisaatiota neuvotteli yhteisistä projektisuunnitelmista. Raskaan neuvotteluviikon jälkeen 
neuvottelija palasi väsyneenä toimistolle kertoen, ettei sopimusta saatu aikaan ja että neuvottelut 
päättyivät. Sitten hän esitti kysymyksen: ”Mitäs nyt tehdään?” Kysymys oli hyvä, mutta väärään aikaan 
esitetty.  ”Tämä virhe on hyvin tyypillinen”, todistaa professori Martin E. Latz Arizonan yliopistosta ja 
painottaa, että kysymys on esitettävä itselle tai ryhmälle ennen neuvotteluja, ja pohdittava, mikä on 
meidän suunnitelmamme B, jos näissä neuvotteluissa emme saavuta toivomaamme tulosta. Koska 
voidaan olettaa, että epäonnistuneiden neuvottelujen jälkeen intressit eivät suinkaan ole hävinneet 
mihinkään, on uuden strategisen polun löytäminen välttämätöntä.  
 
Neuvotteluteoreetikot käyttävät suunnitelma B:stä nimeä BATNA (Best Alternative To a Negotiated 
Agreement). BATNA on pitkälle työstetty visio siitä, miten elämä jatkuu epäonnistuneiden 
neuvottelujen jälkeen. Se sisältää vastauksen kysymykseen: onko muita vaihtoehtoja päästä tavoitteisiin 
ja siten tyydyttää itselle tärkeitä inressejä? Jos BATNA on hyvä, se tarkoittaa yleensä vahvaa 
neuvotteluasemaa. Mittari on kuitenkin suhteellinen. Tärkeätä on, että visio työstetään hyvin, että se on 
realistinen ja että sitä on lupa käyttää. BATNA:aan liittyy oleellisena osana edellä mainittu RV. Se 
määrittelee tilanteen, jolloin BATNA otetaan käyttöön. 
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