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This Master’s Thesis is about exploring networks and network business models’

suitability for small business in advertising field. The purpose was to examine the

subject in general and find out if it is possible to individualise network model for

small advertising agency.

Analysis method was document analysis, and purpose was to deepen the know-

ledge of the network business. Several network models were presented, and po-

tential of the networking was examined. Down- and upsides of the network busi-

ness in general were clarified.

In general, networking is represented in too positive ways, and downsides are

easily forgotten. Therefore outcome of the study was that there is not one, unique

network model that could be set for any company in any field. Before going into

network  business,  the  company  should  plan  clear  strategy  for  how  to  join

network,  how  to  collaborate  in  it  and  how  to  exit  from  it.  Any  company

concidering networking should  carefully evaluate  whether  network  business is

really suitable or not.
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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Mainosalan  verkostoliiketoimintamallit  ovat  mielenkiintoinen  ja  ajankohtainen

aihe, sillä mainosala Suomessa on yleisen taloustilanteen myötä tällä hetkellä mui-

den luovien alojen tavoin alamaissa. Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantun-

tijoista sekä graafisista suunnittelijoista on runsaasti  ylitarjontaa (Ammattibaro-

metri 2016). Vaikka palkat ovat vuodessa nousseet 3,2 %, on alan yleinen työttö-

myys  kasvanut  (Mainonta  ja  markkinointi  2016).  Selviytyäkseen  vallitsevasta

taantumasta on alan yritysten kehitettävä toimintatapojaan sekä tehostettava stra-

tegioitaan. Asiakasyritysten karsiessa kulujaan on monella mainonta yksi ensim-

mäisistä kohteista, vaikka vaikeina aikoina erottautuminen ja imago olisivat ni-

menomaan elintärkeitä  sijoituskohteita.  Vain välttämättömimpään sijoitetaan,  ja

jopa markkinoinnin laadusta  tingitään.  Kilpailu  asiakkaista  on kovaa,  ja  suuret

mainosalan yritykset ovat perinteisesti olleet vahvoilla verrattuna pienempiin toi-

mijoihin. Uusiutumiskyky ja ketteryys ovat elinehtoja erityisesti pienyrityksille, ja

usein jopa ainoita tekijöitä, joilla erottautua suuremmista kilpailijoista (Rikama

2016: 22).

Elinkeino- ja tuotantorakenteen muutoksen vuoksi pienet ja keskisuuret yritykset

ovat kuitenkin kaikesta huolimatta kyenneet lisäämään henkilöstön määrää. Suu-

rien yritysten keskittyessä ydinosaamiseensa, siirtyy tuotanto enenevissä määrin

yritysten ulkopuolisille, pienille yksiköille. (Mäkelä 2016.) Pienten yritysten voi-

mavarana on ketteryys ja mahdollisuus mukautua nopeasti asiakkaiden ja yhteis-

kunnan muuttuviin tarpeisiin.

Mainosalan mikro- ja pienyritykselle toimiva ja oikein valittu verkostoliiketoimin-

tamalli eri elinkaaren vaiheisiin voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen selviytymises-
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sä. Otettaessa verkostomainen liiketoiminta huomioon yrityksen strategiaa suunni-

teltaessa, voidaan yritystoimintaa laajentaa ja kehittää taantumasta huolimatta.

Työni taustalla oli halu selvittää verkostomaisen liiketoiminnan hyötyjä ja mah-

dollisuuksia mainosalan mikroyritykselle. Työni innoittajana ja esimerkkiyritykse-

nä työssäni toimii vuonna 2008 perustettu mikroyritys, Mainostoimisto VisDom

Oy (jäljempänä VisDom). VisDom on erikoistunut 3D-mallinnukseen tarjoten sa-

malla perinteisiä mainostoimistopalveluita, kuten graafista suunnittelua ja verkko-

osaamista, tukevina toimintoina. VisDom on liiketoiminnassaan käyttänyt osittain

hyväkseen verkostomaisuutta, vakituisen henkilöstömäärän ollessa kaksi. Yrityk-

sen verkostoihin on kuulunut lähinnä toisia mainostoimistoja, AV-tuotantoyhtiöitä

sekä graafisia suunnittelijoita.

1.2 Keskeiset käsitteet

No man is an island, toteaa John Donne samannimisessä runossaan. Myöskään

yritykset eivät toimi yksin, vaan jokainen on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka

jäsenet toimivat tavalla tai toisella yhdessä. Verkostojen ansiosta yritykset voivat

hyödyntää toistensa voimavaroja ja säästää omiaan. Yritysten välinen  yhteistyö-

verkko tarkoittaa yritysten yhdessä harjoittamaa, tavoitteellista toimintaa, ja yh-

teistyöverkoista muodostuu yrityksen välitön vaikutuspiiri eli  verkosto (Oinas &

Packalén 1998).

Verkostoliiketoiminnan terminologia on kokonaisuutena haastava, sillä keskuste-

lua värittävät useat eri näkökulmat ja kontekstit. Sama termi voi eri yhteydessä

kuvata esimerkiksi  verkostoitumisen tapaa,  tyyppiä tai  tavoitetta,  minkä lisäksi

esimerkiksi  yrityksen sisäisistä  ja ulkoisista  toiminnoista  puhuttaessa käytetään

laajalti samoja termejä. Myös ajankohtaisuus vaikuttaa termien käyttöön, ja kul-

loinkin trendikäs termi voi elää aivan omaa elämäänsä. (Apilo et al, 2014: 10-11.)

Useita eri termejä käytetään kuvaamaan samaa asiaa, ja samaa termiä käytetään
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useassa eri yhteydessä, kuvaamaan useaa eri asiaa. Tämä luo haasteen merkittävän

tiedon jakamiselle johtaen lisäksi tarpeettomaan toistoon. (Barringer & Harrison

200: 396.)

Termiä verkko käytetään toisinaan kuvaamaan verkoston osia siten, että verkosto

koostuu useasta erillisestä verkosta. Tästä huolimatta termejä  verkosto ja  verkko

käytetään yleisesti verkostoliiketoiminnan tutkimuksessa myös toistensa synonyy-

meina. Näistä termeistä johdettavat verbit  verkostoituminen ja verkottuminen toi-

mivat siis yhtä lailla toisiaan vastaavina termeinä. (Söderman 2014: 10.)

Lähtökohtaisesti kuitenkin liiketoimintaverkosto tarkoittaa tietoisesti muodostet-

tua  yritysjoukkoa,  joilla  on  yhteinen  liiketoiminnallinen  päämäärä.  Joukko  on

muodostettu  tavoitehakuisesti,  ja  sen  toimintaa  ohjaavat  yhdessä  sovitut  linjat.

Kehityksestä voi erottaa eri vaiheita, ja menestystekijöihin luetaan usein esimer-

kiksi tehokkuus ja ydinosaaminen. (Apilo et al, 2014: 12.) Verkostoitumisen pe-

ruselementti käsittää kuitenkin yleisesti kahden toimijan välisen suhteen, ja usein

tämä perussuhde on nimenomaan yrityksen ja asiakkaan välinen. Muut toimijat

täydentävät tätä suhdetta, ja syntyy erilaisista ja erityyppisistä riippuvuussuhteista

muodostuva verkosto. (Mittilä 2006: 76.)

Yritysverkostot ja verkostomainen liiketoiminta ovat siis käsitteinä haastavia ja

monitahoisia, ja niitä on vaikea hahmottaa käytännössä. Tutkimuksessa on erilai-

sia tutkimussuuntia,  joista voidaan eritellä muun muassa verkostojen tarkastelu

osana arvoketjua sekä pk-yritysten verkostotutkimus.  Tarkasteltaessa verkostoja

osana arvoketjua, perusajatuksena on kustannustehokkuuden syntyminen jakamal-

la  tuotanto  eri  yritysten  kesken.  Tällöin  jokainen  toimija  voi  keskittyä  omaan

ydinosaamiseensa. PK-yritysten verkostotutkimusta puolestaan kannattelee ajatus

siitä,  että  yritys  hankkii  resursseja  tiettyyn  liiketoimintamahdollisuuteen,  johon

omat resurssit ovat rajoitetut. (Rajahonka et al 2006: 7.) Nämä edellä mainitut tut-

kimussuunnat ovat työni kannalta oleellisimmat.
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Arvoketju  on  olennainen  käsite  puhuttaessa  verkostomaisesta  liiketoiminnasta.

Arvoketju eli value chain on Michael Porterin vuonna 1985 lanseeraama käsite,

joka kuvaa aihion jalostumista valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi. Arvoketju sisäl-

tää yksittäisiä prosesseja eli vaiheita, joista jokainen tuo lisäarvoa lopulliselle tuot-

teelle. Mallin tarkoituksena on maksimoida kustannustehokkuus. (Porter, 1985.)

Yritysverkostot voidaan toisinaan käsittää kokonaisuutena myös arvoketjuiksi.  

1.3 Tavoitteet ja rajaus

Tavoitteenani on tutkia verkostomaista liiketoimintaa eri muodoissaan sekä tutkia,

onko mahdollista löytää mainosalan mikro- ja pienyritykselle sopiva verkostolii-

ketoiminnan  malli.  Alkuperäisenä  aikomuksena  oli  kerätä  kyselytutkimuksen

avulla tietoa alan yritysten käytössä olevien verkostoliiketoiminnan muodoista ja

muodostaa tätä kautta käsitys alan toimintatavoista. Valitettavasti kyselytutkimus

kuitenkin epäonnistui, sillä käyttökelpoisia vastauksia ei saatu. Pienet yritykset ei-

vät ole innokkaista jakamaan tietoa liiketoiminnastaan, minkä lisäksi verkostomai-

nen liiketoimintamalli  ei  vaikuta suositulta  mallilta  mainosalan pienyrityksissä.

Tämän vuoksi kyselytutkimusta ei käsitellä työssä tätä mainintaa laajemmin, ja

käytännön yritysmateriaali on saatu ainoastaan esimerkkiyritykseltä.

Vaihtoehtoiseksi  tutkimusmenetelmäksi  suositeltiin  dokumenttianalyysia,  minkä

valintaa tukee tietomäärän laajuus sekä diplomityölle asetettu aikataulu. Tavoittee-

nani on dokumenttianalyysin avulla hahmottaa verkostoliiketoiminnan kokonai-

suutta paremmin sekä ymmärtää saamani tiedon taustat. Analyysia varten keräsin

verkostomaisen liiketoiminnan keskeistä materiaalia alan asiantuntijoiden suosi-

tusten perusteella sekä oman harkintani mukaan.
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Tarkastelen aihetta mikrotasolla, tutkien yksittäisen yrityksen toimintaa verkostos-

sa. Koska työssäni keskityn tutkimaan nimenomaan verkostomaisen liiketoimin-

nan toimivia muotoja mainosalan mikro- ja pienyrityksessä, olen rajannut verkos-

toliiketoiminnan  johtamisen  tutkimukseni  ulkopuolelle.  Jätän  myös  varsinaisen

verkoston luomisen käytännöt ja sen kehityksen käsittelemättä, sillä aiheet eivät

ole relevantteja tutkittaessa ainoastaan toimivan mallin valintaa.

1.4 Työn rakenne

Työn rakentuu siten, että luvussa 1 esitellään työn taustaa sekä keskeisimmät kä-

sitteet. Samalla rajataan tutkimus ja esitellään tutkimuskysymykset, minkä lisäksi

esitellään työn tavoitteet sekä sen rakenne. Toinen luku käsittää teoreettisen osuu-

den, eli esittelee dokumenttianalyysin menetelmänä ja käsittelee tiivistetysti ana-

lysoidun aineiston. Tämän lisäksi luku kaksi sisältää varsinaisen analyysin. Lu-

vussa 3 käydään pintapuolisesti läpi markkinointia yleisesti,  sekä esitellään tar-

kemmin  mainosalan  mikroyrityksiä,  esitellen  samalla  esimerkkiyritys  VisDom

Oy:n. Luku 4 puolestaan selvittää verkostomaisen liiketoiminnan periaatteita, ta-

voitteita ja haasteita. Luku 5 käsittää työn tulokset johtopäätöksineen, kuten aja-

tuksia verkostomallin valinnasta ja suunnittelusta sekä yleisesti, että mainosalalla.

Luku 6 päättää työn yhteenvetoon.
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KUVIO 1: Työn rakenne.

Kuviossa 1 esitellään työn rakenne kaavionomaisesti. Kuviossa ei ole eritelty kap-

paleiden sisältöä tarkemmin, vaan siitä on tarkoitus pystyä havainnoimaan työn

rakenne pintapuolisesti, yhdellä silmäyksellä. 
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2 TEORIA

2.1 Dokumenttianalyysi tutkimusmenetelmänä

Dokumenttianalyysi tarkoittaa olemassa olevan aineiston tutkimista, ja sitä käyte-

tään usein tilanteissa,  joissa aineistoa  ei  saada  koottua  välittömien havaintojen

avulla. Usein aineisto on kirjallisessa muodossa, mutta myös esimerkiksi esineistä

tai suullisesta materiaalista on mahdollista muodostaa dokumenttianalyysi.

Dokumenttianalyysin tavoitteena on tutkia ja tulkita aineistoa loogisen päättelyn

avulla. Materiaali on analysoitava järjestelmällisesti ja kokonaiskuva on selkeytet-

tävä, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä. Menetelmän päätavoitteena on tietopää-

oman lisääminen. (Kaakkuriniemi 2014: 36.) Tutkimusmenetelmänä dokumentti-

analyysin vahvuus on sen side tutkittavaan materiaaliin  omassa,  luonnollisessa

ympäristössään;  sitä  voidaan  käyttää  myös  sellaisen  materiaalin  analysointiin,

mitä ei alun perin ole tarkoitettu tutkittavaksi (Ojasalo et al 2009: 121).

Tutkimusmenetelmät jaetaan kahteen: määrälliseen eli kvantitatiiviseen sekä laa-

dulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen. Dokumenttianalyysi luetaan kvalitatii-

viseksi menetelmäksi. Laadullinen tutkimusmenetelmä on hyödyllinen erityisesti

silloin, kun aihetta ei entuudestaan tunneta kovin hyvin, ja siitä halutaan  saada li-

sää tietoa ja syvempää ymmärrystä. (Ojasalo et al 2009: 93-94.) Yleinen laadulli-

sen tutkimuksen malli on esitelty kuviossa 2.
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KUVIO 2: Yleinen laadullisen tutkimuksen malli. (Ojasalo et al 2009.)

Tutkittavan ilmiön ollessa uusi tai vieras analyysin suorittajalle, on siis mielekästä

käyttää dokumenttianalyysia tutkimusmenetelmänä. Olemassa olevien dokument-

tien tutkiminen selvittää, miten aiemmin on menetelty, ja mitä on saatu selville.

(Anttila 2014.) Saatu tieto on käsiteltävä ja tulkittava huolellisesti sen ymmärtä-

miseksi  ja  hyödyntämiseksi  (Bowen 2009: 27).  Dokumenttianalyysi  voi  toimia

vaihtoehtoisena menetelmänä esimerkiksi haastatteluille ja kyselyille. Uuden ai-

neiston kokoaminen voi olla myös taloudellisesti tai ajankäytöllisesti mahdotonta,

jolloin valmiin aineiston analysointi voi olla ainoa mahdollisuus. (Anttila 2014.)

Dokumenttianalyysi  on tehokas ja aikaa säästävä menetelmä (Bowen 209: 31).

Menetelmässä heikkoutena on se, että analysoitava materiaali on voitu tuottaa täy-

sin eri tarkoitukseen, kuin mitä on tällä hetkellä tarkoitus tutkia. Lisäksi oleellisen

tiedon löytäminen voi olla vaikeaa. (Anttila 2014.)

Dokumenttianalyysista voi erottaa kaksi erilaista analyysitapaa: sisällön analyysi

sekä sisällön erittely.  Sisällön analyysi tarkoittaa sitä, että analysoitavien doku-

menttien sisältöä pyritään kuvaamaan sanallisesti, ja niistä etsitään ja tunnistetaan

tekstin merkityksiä. Sisällön erittely puolestaan tarkoittaa sitä, että sisältöä pyri-

tään kuvaamaan määrällisesti. Tätä voidaan kutsua myös temaattiseksi analyysik-

si.  Käytännön esimerkkinä voidaan esittää esimerkiksi se, kuinka monta kertaa
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tietty sana esiintyy analysoitavassa aineistossa. Eri analyysitavat eivät sulje toi-

siaan pois. (Ojasalo et al 2009: 121-122.)

Dokumenttianalyysin prosessin vaiheisiin kuuluu olennaisena osana aineiston va-

linta (Bowen 209: 31). Ensimmäinen vaihe on materiaalin etsiminen, minkä jäl-

keen valitaan sopiva materiaali. Materiaalin läpikäymisen jälkeen saatu tieto ar-

vioidaan ja yhdistellään. Käytännössä dokumenttianalyysi siis tuottaa tietoa, mikä

on järjesteltävä omaan tarkoitukseen sopivaksi. (Bowen 2009: 28.) Analyysi aloi-

tetaan silmäilemällä aineisto suurpiirteisesti läpi, minkä jälkeen aineistoon tutustu-

taan lukemalla sitä tarkemmin. Tämän jälkeen, kun aineisto on tuttu, sitä voidaan

tulkita. Tässä toistuvassa prosessissa yhdistyy ominaisuuksia sisältöanalyysista ja

temaattisesta analyysista. Sisältöanalyysissa tarkoituksena on järjestellä tietoa ka-

tegorioihin materiaalin pääteemojen mukaan, kun taas temaattinen analyysi puo-

lestaan etsii tiettyjä kaavoja muodostaen tiedosta laajempia kokonaisuuksia. (Bo-

wen 2009: 32.) Käsittely siis perustuu loogiseen päättelyyn. Ennen analyysia on

myös  päätettävä,  huomioidaanko  ainoastaan  ilmisisältö  (manifest  content)  vai

myös piilosisältö (latent content) (Ojasalo et al 2009: 122). Sisältöä analysoidessa

tarkoituksena on siis etsiä ja tunnistaa tekstin merkityksiä, kun taas temaattisessa

analyysissa materiaalia eritellään määrällisesti, ja tutkitaan esimerkiksi tietyn tee-

man esiintymisen lukumäärää. Molempia tapoja voi yhdistää, tai valita kulloinkin

tilanteeseen sopiva analyysin muoto. (Kaakkuriniemi 2014: 36.)

Aineiston ollessa valittu ja määritelty, on se pelkistettävä ja valittava haluttu näkö-

kulma.  Tämän tarkoituksena on selkeyttää informaatiota ja pitää sen määrä hallit-

tavana. Pelkistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että aineisto tiivistetään ja siitä

etsitään tiettyjä  tunnuslukuja tai  muita  teemoja.  Tiivistettäessä lähdemateriaalia

sen informaatioarvo kasvaa, ja siitä voidaan jopa löytää täysin uutta tietoa. Pelkis-

tämisen jälkeen aineisto ryhmitellään. Käytännössä siis aineistosta etsitään saman-

kaltaisuuksia tai muita ryhmitteleviä tekijöitä. Seuraava vaihe aineistolähtöisessä

analyysissa on abstrahointi, eli yleisten käsitteiden muodostaminen. Tällä pyritään
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abstraktiin ilmaisuun ja erottamaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, jota voi-

daan analysoida ja josta voidaan vetää johtopäätökset. (Ojasalo et al 2009: 124)

Lähdekritiikki  on  erittäin  tärkeää  dokumenttianalyysissa,  jotta  sen  luotettavuus

säilyy. (Anttila 2014.) On huomioitava, että käsiteltävässä materiaalissa voi olla

virheitä,  ja muistettava niiden alkuperäisen tarkoituksen ja oman käyttökohteen

mahdolliset erot. Oman haasteensa dokumenttianalyysiin tuo se, että aineistoa on

kyettävä käsittelemään kokonaisuutena sen sijaan, että poimii siitä yksittäisiä ar-

gumentteja tai johtopäätöksiä (Bowen 2009: 33).

Dokumenttianalyysin tuloksena saadaan taustatietoa, ja analysoitavista dokumen-

teista  avautuu  mahdollisesti  uusia  kysymyksiä,  joita  hyödyntää  tutkimuksessa.

Näiden lisäksi menetelmä voi tuoda arvokasta lisätietoa jo olemassa olevaan tie-

toon,  ja  sitä  voidaankin  hyödyntää  myös  tukemaan muita  analyysimenetelmiä.

Joissain tapauksissa on myös mahdollista seurata olemassa olevan aineiston kehit-

tymistä, mikä puolestaan mahdollistaa paremman ymmärryksen tutkittavan ilmiön

kehittymisestä. Lisäksi dokumenttianalyysin avulla voidaan todentaa muista läh-

teistä saatavaa tietoa (Bowen 2009: 30.)

2.2 Aineiston esittely

Valitsin tutkimukseeni analysoitavaksi keskeisiä verkostoliiketoiminnan artikke-

leita sekä kirjallisuutta, joiden perusteella on mahdollista muodostaa mahdollisim-

man hyvä kuva verkostomaisesta liiketoiminnasta. Aiheesta on olemassa runsaasti

eri tasoista aineistoa, ja sen rajaaminen on haastavaa. Tutkimusnäkökulman mu-

kaisesti jopa termistö eroaa, ja yhtenäisen linjan löytäminen on haastavaa. Työssä

käytetty aineisto on valittu sekä alan asiantuntijoiden suositusten perusteella, että

oman harkintani mukaan. Esittelen käytetyn aineiston lyhyesti kuvaillen materiaa-

lin pääkohdat.
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Barringer, B.R. & Harrison, J.S. Walking a tightrope: Creating Value Through

Interorganizational Relationships

Artikkeli  Walking a tightrope: Creating Value Through Interorganizational Rela-

tionships (Barringer, B.R & Harrison, J.S.) esittelee kirjallisuuskatsauksen yritys-

verkostoista. Työhön on koottu kuusi erilaista olemassa olevaa verkostoliiketoi-

minnan muodostamisen mallia: transaction costs economics (TCE) eli transaktio-

kustannusten taloustiede, resurssiriippuvuus, strategiset valinnat, sidosryhmäteo-

ria, oppimisteoria sekä institutionaalinen teoria. Näiden mallien lisäksi artikkelissa

esitellään kuusi yleisintä verkostoliiketoiminnan muotoa: yhteisyritys (joint ventu-

re), verkosto, konsortio, allianssi, kauppayhdistys sekä ristikkäiset hallituspaikat

(interlocking directorates). Näiden verkostoliiketoiminnan muotojen ja teoriamal-

lien avulla on pyritty hahmottamaan verkostoliiketoiminnan mahdollisia hyötyjä

ja haittoja sekä selvittämään verkoston muodostamisen kannattavuutta.

Verkostoliiketoiminnan kirjallisuudessa ja materiaaleissa perusteema on yritysten

mahdollisuus luoda arvoa yhdistämällä voimavarojaan esimerkiksi resurssien ja

tiedon muodossa; yritysten halukkuus tehdä yhteistyötä ja tavoitella sen kautta po-

sitiivisia tuloksia on jopa suurempi kuin samojen tavoitteiden hakeminen ilman

verkostoa. Yritysverkot eri muodoissaan ovat suosittuja, mutta kaikki niissä ei ole

positiivista: odotukset ovat usein todellisuutta korkeammalla, ja verkostot epäon-

nistuvat eri syistä.  Verkostojen muodostaminen arvioidaan helpommaksi ja siitä

saatavat hyödyt suuremmiksi, minkä lisäksi verkoston johtaminen sekä eri yritys-

kulttuurien yhdistäminen tuovat omat haasteensa. Pienet yritykset, joilla ei ole ko-

kemusta johtamisesta, eivät kykene hallitsemaan monimutkaista verkostokokonai-

suutta. Tästä huolimatta verkostojen määrä kasvaa. Alan kirjallisuus ja tietopohja

on sekava ja pirstaloitunut, sillä ylipäätään yhtä ainutta oikeaa tapaa verkoston

muodostamiseen, sen ylläpitämiseen tai johtamiseen ei ole olemassa. Verkoston

muodostamisen motiivit, tarkoitus ja tavoitteet vaihtelevat muun muassa yrityk-

sestä, alasta ja aikakaudesta riippuen. (Barringer & Harrison 2000: 367-369.) Tau-
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lukkoon 1 on koottu kuusi esiteltyä mallia, ja kuvattu niiden teoreettiset pääpiir-

teet. Lisäksi taulukossa on esitelty mallien hyödyt sekä kuvattu lyhyesti syyt ver-

kostomaisen liiketoiminnan muodostamiseen kyseisen teoriamallin avulla. Taulu-

kon perusteella voi luoda yleiskuvan mallien motivaatiosta ja syistä verkostomai-

seen liiketoimintaan.
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TAULUKKO  1:  Teoriamallit  pääpiirteineen  verkostomaisessa  liiketoiminnassa

(Mukaillen Barringer & Harrison 2000.)
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Yksi usein käytetyistä ja artikkelissa esitellyistä verkostoliiketoiminnan malleista

on transaktiokustannusten taloustiede, TCE. TCE-mallin keskeinen ajatus on se,

kuinka yritys organisoi omat rajansa ja niihin liittyvät toiminnot siten, että trans-

aktio- ja tuotantokulut pysyvät mahdollisimman pieninä. Mallin ajatusten mukai-

sesti siis menestyvät yritykset ovat niitä, joiden tuotanto- ja transaktiokulut ovat

mahdollisimman pieniä. Kustannukset vaihtelevat muun muassa yrityksen operaa-

tioiden koon ja patenttien sekä esimerkiksi johtamistaitojen perusteella. Yleisesti

liiketoiminnassa  transaktiokustannusten taloustiede esiintyy erityisesti  yrityksen

päätöksessä ostaa tarvitsemansa tuote tai palvelu ulkopuolelta, tai vaihtoehtoisesti

tuottaa se itse. Verkostomaisessa liiketoiminnassa puolestaan vaihtoehdoksi tulee

myös kumppanuus. Toisinaan ulkopuolelta, haluttuun asiaan erikoistuneelta yri-

tykseltä tarvitun ostaminen on kustannuksiltaan tehotonta, jolloin haluttu tuote tai

palvelu on tehtävä mahdollisesti korkeista kustannuksista huolimatta itse. Tällai-

sessa tilanteessa kumppanuus ratkaisee ongelman, ja yritys välttyy ydinosaami-

sensa ylittämisestä ja saavuttaa optimaalisen kustannustehokkuuden. (Barringer &

Harrison 2000: 369-371.)

Transaktiokustannusten  taloustieteen  negatiivinen puoli  verkostomuodostamisen

motivoijana ja syynä on kuitenkin sen rajoittuneisuus tarkastella ainoastaan kus-

tannusten pienentämistä ja tehokkuutta. Kustannukset eivät ole ainoa syy muodos-

taa verkostoja, vaan esimerkiksi tietopohjan lisääminen ja oppiminen voivat toi-

mia merkittävänä motivaationa. TCE-malli ei myöskään osaa ottaa huomioon ih-

misten välisiä suhteita tai erilaisia yrityskulttuureja sekä niiden sulauttamista ja

sopeuttamista  yhteen.  Suurin  kritiikin  aihe  transaktiokustannusten  taloustieteen

mallissa on kuitenkin se, että on todettu varsinaisten verkostosta päättävien elinten

jättävän sen kokonaan huomiotta. Malli ei siis välttämättä ole käytännössä lain-

kaan käytössä tai edes merkityksellinen. (Barringer & Harrison 2000: 372.)

Resurssiriippuvuusmallin mukaan yritysten tulisi olla vuorovaikutuksessa ympä-

ristöönsä  ja  toisiin  toimijoihin  hankkiakseen  ja  saadakseen  resursseja.  Teorian
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jyrkkyys näkyy ajatuksessa, että kukoistaakseen ja menestyäkseen yrityksen suo-

rastaan  täytyisi  hankkia  tarvitsemansa  resurssit  ulkopuolelta.  Tarve  synnyttää

luonnollisesti vaatimuksen yrityksen ulkopuolisille kontakteille ja yhteistyökump-

paneille, kuten alihankkijoille, tavarantoimittajille ja jopa kilpailijoille. Jotta yritys

voisi tästä huolimatta toimia itsenäisesti ja voitokkaasti, on sen kyettävä hallinnoi-

maan kriittisiä resursseja itse sekä vähentääkseen omaa riippuvuuttaan toisista yri-

tyksistä, että lisätäkseen muiden toimijoiden riippuvuutta itsestään. Tämä voi toi-

mia motivaationa myös verkostomaiseen liiketoimintaan: saavutetaan tarpeellisia

resursseja sekä voimistetaan omaa asemaa toisiin nähden. Tavoitteena voi olla esi-

merkiksi markkina-aseman parantaminen tai  markkinatarpeen tyydyttäminen, ja

vaatimuksena  on  optimoidut  resurssit,  jotta  saavutetaan  haluttu  kilpailuasema.

Myös  verkostoitumisella  saavutetut  lisäedut  kiinnostavat  yrityksiä,  ja  toisinaan

täydentävät resurssit  voivat olla resurssiriippuvuusmallin mukaisesti  syynä ver-

kostoitumiseen. Mallia voi lisäksi käsitellä myös siitä näkökulmasta, että resurs-

sien on oltava harvinaisia, arvokkaita tai muuten korvaamattomia. Tämä sopii aja-

tuksena verkostomaiseen liiketoimintaan, sillä usein verkostot ovat yksittäistä te-

kijää voimakkaampia ja sisältävät enemmän osaamista ja tietotaitoa. (Barringer &

Harrison 2000: 372-374.)

Resurssiriippuvuusmallilla  verkostoliiketoiminnan muodostamisen selittäjänä on

myös rajoitteita. Malli ei esimerkiksi anna vastausta kysymykseen, miksi yritykset

valitsevat verkostoitumisen sijaan muita strategioita saavuttaakseen haluamansa

resurssit. Resurssiriippuvuusteorialla ei myöskään voi selittää sitä, kuinka osaami-

nen yrityksissä syntyy ja muodostuu käytännössä. (Barringer & Harrison 2000:

374.)

Strategiset valinnat ovat yksi mahdollinen verkostomaisen liiketoiminnan motiivi.

Esimerkiksi  kilpailukyvyn  tai  markkina-aseman  parantaminen  strategisesti  voi

kannustaa yritystä luomaan sopivan verkoston tai yhdistymään sellaiseen. Myös

kilpailijan toiminnan hidastaminen tai estäminen sekä uusille markkinoille pääsy
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ovat  strategisia päätöksiä.  Strategisia  valintoja  verkostoliiketoimintaa perustele-

maan on useita erilaisia, ja kaikkien tarkoituksena on luonnollisesti hyödyttää yri-

tystä eri tavoin. Niitä on käytännössä mahdotonta eritellä, sillä lähes mikä tahansa

päätös voidaan määritellä strategiseksi. (Barringer & Harrison 2000: 374-376.)

Sidosryhmäteorian  mukaisesti  yrityksen  sidosryhmiä  ovat  kaikki  ne  osapuolet,

joihin  yritys  vaikuttaa  tai  jotka  vaikuttavat  yritykseen.  Esimerkiksi  sijoittajat,

työntekijät, asiakkaat, kilpailijat ja tavarantoimittajat ovat sidosryhmiä. On kuiten-

kin huomioitava, että eri sidosryhmät eivät ole keskenään samanarvoisia. Teorian

mukaan yrityksen onkin päätettävä, mikä sidosryhmistä on sille tärkein ja merkit-

tävin, sillä eri osapuolten intressit eivät välttämättä kohtaa. Yritys voi käsitellä tä-

män jopa eettiseksi muotoutuvan dilemman esimerkiksi verkostojen avulla. On-

gelmana sidosryhmäteoriassa kuitenkin on se, että sitä on käytännössä mahdotonta

soveltaa suuriin yrityksiin. Lisäksi verkostomaisessa liiketoiminnassa mallin ase-

ma on ennemminkin kuvaileva kuin varsinaisesti ohjaileva: malli ei varsinaisesti

tarjoa käytännön ohjausta toimivan verkostomallin luomiseen tai valintaan. (Bar-

ringer & Harrison 2000: 376-377.)

Yleisesti ottaen tietoa ja osaamista on vaikea ostaa, sillä sen hinnoittelu on haasta-

vaa. Oppimisteorialla voikin perustella myös verkoston muodostamisen, sillä on

yksinkertaisempaa solmia verkostomainen kumppanuussuhde sellaisen yrityksen

kanssa, jolla tarvittava osaaminen ja tietotaito on jo olemassa. Mallin mukaan kil-

pailukyky ja markkina-asema saavutetaan ja varmistetaan nimenomaan osaamisel-

la ja tiedolla. Erityisesti teknistä osaamista arvostetaan yritysten keskuudessa, ja

se onkin yksi suosituimmista syistä muodostaa yritys- ja yhteistyöverkosto. Toisil-

la yrityksillä on parempi oppimiskyky, ja kyseiset yritykset luonnollisesti myös

hyötyvät oppimisverkostosta muita enemmän. Myös tätä kykyä on kuitenkin mah-

dollista myös opetella ja parantaa. Teorian heikkous onkin juuri tässä: oppimisteo-

ria keskittyy asioiden, taitojen ja kykyjen opetteluun ja oppimiseen, mutta ei huo-

mioi tästä syntyviä kustannuksia. Erilainen koulutus, harjoittelu sekä yhteistyö-
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kumppaneilta oppiminen on hyödyllistä, mutta kallista. Lisäksi oppiminen ja tie-

donsiirto tapahtuu osaajatasolla, eikä yhteistyö- ja oppimisverkoston muodostajien

ja suunnittelijoiden tasolla. Tämä aiheuttaa mahdollisesti tahattoman tiedon vuota-

misen riskin, joka voi olla yritykselle kohtalokasta. (Barringer & Harrison 2000:

378-380.)

Institutionaalisen teorian mukaan yrityksen on sopeuduttava ulkopuolelta tuleviin

sääntöihin, joita erilaiset instituutiot sille asettavat. Yrityksen on toimittava siten,

että se on  –  tai vähintäänkin vaikuttaa olevan  –  linjassa yleisesti hyväksyttävien

sosiaalisten normien kanssa. Tämä voidaan saavuttaa myös verkostomaisella liike-

toiminnalla: verkostoiduttaessa tietyntyyppisten ja oikein valittujen kumppanien

kanssa, voidaan esimerkiksi lisätä yrityksen uskottavuutta, näkyvyyttä tai luotetta-

vuutta. Yrityksen maineen ja imagon parantamisen lisäksi verkostoituminen voi

olla tarpeen myös yksinkertaisesti selviytymiskeinona: yrityksen on sopeuduttava

ympäristöönsä ja toimittava sen vaativien normien mukaisesti. Menestyksekkäistä

toimijoista  otetaan  mallia,  joten  yritykset  verkostoituvat  koska  menestyneetkin

yritykset tekevät niin.  Tästä juontuu myös institutionaalisen teorian rajoitukset

verkostoitumisen selittäjänä:  malli  on kapea-alainen,  eikä se pysty selittämään,

miksi verkostojen tietyt muodot ovat olemassa. Lisäksi, mikäli yritykset toimivat

toistensa tavoin eivätkä luo itse uutta toimintatapaa, ei kenellekään synny myös-

kään kilpailuetua. (Barringer & Harrison 2000: 380-381.)

Esitellyillä malleilla on erilainen teoriapohja aina taloudellisista motiiveista käyt-

täytymisteoreettiseen järkeilyyn. Barringer & Harrisonia mukaillen kuvio 3 mää-

rittää esiteltyjen mallien teoriapohjat. Jokainen käsitelty malli on käytännöllinen

ja näkökulmaltaan uniikki, mutta yksikään niistä ei yksin tarjoa vastausta verkos-

toliiketoiminnan  muodostamisen  kysymyksiin.  Hyödyllisintä  olisikin  yhdistää

mallit  ja  hyödyntää  niitä  laajemmin  verkostoliiketoiminnan  tutkimuksessa.  On

myös huomioitava, että positiivisia puolia esitellään laajalti, vaikka tarpeen olisi
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tasapainotetumpi näkökulma, joka huomioi myös riskit ja mahdolliset epäkohdat.

(Barringer & Harrison 2000: 381-382.)

KUVIO 3: Mallien teoriapohjat. (Mukaillen Barringer & Harrison 2000.)

Artikkelissa on verkostoliiketoiminnan mallien lisäksi esitelty kuusi yleisintä ver-

kostoitumisen muotoa, jotka on työssä jaoteltu tiiviisti toisiinsa kytkettyihin sekä

löyhemmin kytkettyihin liitoksiin. Taulukossa 2 (Mukaillen Barringer & Harrison

2000 ) on esitelty tiivistäen verkostoitumisen muodot pääkohtineen.
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TAULUKKO 2: Verkostoitumisen muodot pääkohtineen. (Mukaillen Barringer &

Harrison 2000.)
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Yhteisyritys eli joint venture kuuluu ensimmäisiin eli tiiviisti kytkettyihin liitok-

siin. Yhteisyritys syntyy, kun kaksi tai useampi yritystä yhdistävät resurssinsa luo-

dakseen erillisen, yhteisen organisaation. Aiemmin kuitenkin pelättiin liikesalai-

suuksien paljastumista ja yritysten yksityistiedon leviämistä, sillä perinteisesti yh-

teisyrityksiä muodostettiin lähinnä esimerkiksi ulkomaisille markkinoille pääsyn

vuoksi. Nykyään tilanne on kuitenkin muuttunut sekä yhteiskunnassa että yritys-

maailmassa, ja yhteisyritysten muodostamiseen on edellä mainitun lisäksi lukuisia

eri syitä ja tavoitteita. Yhteisyrityksissä on kuitenkin riskinsä: toiminnan luonteen

vuoksi  liitoksen  muodostavien  yritysten  tuotteet  ja  markkinat  usein  limittyvät,

mikä aiheuttaa yrityksille vaikeuksia määritellä yhteisyrityksensä varsinaiset toi-

mintarajat. Tämä aiheuttaa usein erilaisia konflikteja ja ristiriitoja perustajayritys-

ten välille. Kriittistä yhteisyrityksen perustamisessa menestyksekkäästi on huolel-

linen suunnittelu etukäteen, vastuun jakaminen ja selkeyttäminen sekä luottamuk-

sen olemassaolo ja sen kasvattaminen.  Ilman näitä on epätodennäköistä, että yh-

teisyritys onnistuisi. (Barringer & Harrison 2000: 384, 387.)

Verkosto tarkoittaa käytännössä yritysten yhteenliittymistä ennemminkin sosiaa-

listen tekijöiden kuin varsinaisten sitovien sopimusten kautta. Myös verkosto kat-

sotaan tiiviiksi yritysliitokseksi. Määritelmä on kuitenkin löyhä ja sallii vapauksia

verkoston varsinaisessa muodossa: usein kuitenkin verkostolla on yksi yritys var-

sinaisena veturiyrityksenä. Muoto antaa jokaisella verkoston osallistujalle vapau-

den keskittyä omaan ydinosaamiseensa, tukien toinen toistensa toimintaa ja yh-

teistä päämäärää tavoitellen. Verkosto on joustava ratkaisu, joka tarjoaa pienille

yrityksille uusia mahdollisuuksia, kuten aikataulukriittisiin ja vaativiin projektei-

hin osallistumisen. Verkosto luo yrityksille voimaa, mutta sen huonoja puolia on

esimerkiksi mahdollisen huonon johdon ja organisoinnin tuomat ongelmat. (Bar-

ringer & Harrison 2000: 387-389.)

Konsortio on tyypillinen vahva yritysliittymätyyppi erityisesti  teknologia-alalla.

Tyypillisesti konsortiossa yritykset, joilla on samantyyppiset tarpeet ja tavoitteet,
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muodostavat uuden itsenäisen kokonaisuuden, joka täyttää nämä tarpeet.  Usein

konsortion  jäsenet  ovat  alun  perin  kilpailijoita  keskenään.  Konsortion  koko  ja

muoto vaihtelee laajasti siihen liittyvien yritysten tarpeiden mukaisesti. Konsortio

tarjoaa osallisille mahdollisuuden muun muassa jakaa kuluja, välittää tietoa sekä

lievittää riskejä. Myös kauppainformaation levittyminen sekä lobbaaminen kuulu-

vat  konsortioon,  mikä  laajentaa  sen  muistuttamaan  kauppayhteisöä  ja  liittoja.

Usein tähän verkostoitumisen muotoon liittyy vahvasti myös kehitys ja innovointi,

uudet keksinnöt sekä tuotekehitys. Konsortion heikkous on sen jäsenten keskinäi-

sen riippuvuuden taso, joka on melko matala. On melko yleistä, että yritykset kyl-

lästyvät ja lähtevät  liittymästä pois,  minkä lisäksi  yritysten on usein haastavaa

päästä yhteisymmärrykseen konsortion tavoitteista. Liittymän johto ja johtamisen

onnistuminen on avainasemassa tulosten saavuttamisessa.  (Barringer & Harrison

2000: 389-391.)

Löyhemmin kytkeytyneihin yritysliittoumiin kuuluu allianssi, joka tarkoittaa vä-

hintään kahden yrityksen muodostamaa suhdetta, kuitenkin ilman varsinaista yh-

teistä omistajuutta. Terminä allianssi on kuitenkin erittäin laaja, ja eroaa muista

yritysliittymämuodoista muun muassa siten, ettei siihen liity yhteisomistusta, uu-

den kokonaisuuden luomista tai keskeistä veturitoimijaa. Allianssi on muodolli-

nen,  eikä useinkaan yhtä monimutkainen,  pitkäikäinen ja  -jänteinen kuin muut

verkostoitumismuodot. Allianssit jaetaan erilaisiin tyyppeihin, ja yleisimmät ovat

markkinointiallianssit  sekä  teknologiset  allianssit.  Myös  allianssin  positiivisina

puolina nähdään riskien ja kustannusten jakaminen sekä muut tyypilliset verkos-

toitumisen hyödyt. Lisäksi se on epämuodollisuutensa ansiosta joustava verkostoi-

tumisen muoto. Tämä kuitenkin lisää yritysten välisten  väärinkäsitysten ja kom-

munikaatio-ongelmien mahdollisuutta. (Barringer & Harrison 2000: 391-392.)

Kauppayhdistyksiä muodostavat usein saman alan yritykset, joilla on tavoitteena

kerätä tietoa kaupankäynnistä, tarjota esimerkiksi lainopillisia tai teknisiä neuvoja

sekä tarjota lobbausmahdollisuutta. Usein kauppayhdistykset ovat voittoa tavoitte-
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lemattomia organisaatioita, jotka voivat muun muassa palkata ammattimaisia lob-

baajia tai johtoa. Myös muita palveluita voidaan tarjota, kuten koulutusta tai tek-

nistä tukea. Toiminta rahoitetaan osallistuvien yritysten jäsenmaksuilla. Kauppa-

yhdistys  on tyypillinen verkostoitumisen muoto silloin,  kun valtio ja poliittiset

olosuhteet  ovat  merkityksellisiä  joko  yritysten  alalla  tai  toimintaympäristössä

muuten. Kauppayhdistysten koko on merkittävä siinä mielessä, että on huomattu

keskikokoisten  liittoumien olevan suuria  tehokkaampia  toiminnassaan.  Käytän-

nössä  kauppayhdistykset  voivat  vaikuttaa  alaan  suuresti  muodostamalla  yleisiä

standardeja ja käytäntöjä. Tämä voi kuitenkin olla myös haitta: yritykset liittoutu-

man takana voivat ajaa omia etujaan yhteisen hyvän asemesta. Myös yleinen tapa

jakaa tietoa voi kääntyä haitaksi: liikesalaisuuksia ja muuta herkkäluonteista tietoa

voi levitä kilpailijoiden tietoon. (Barringer & Harrison 2000: 392-393.) 

Ristikkäinen hallituspaikka tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen johtohenkilö on

osana myös toisen yrityksen hallitusta,  tai  kahden yrityksen johtohenkilöt ovat

kolmannen hallituksessa. Tämä mahdollistaa tiedon jakamisen ja innovaatioiden

kehittämisen laajalti, usean eri yrityksen taholla. Myös resurssien ja tiedon jaka-

minen on mahdollista ristikkäisten hallituspaikkojen kautta. On kuitenkin mahdol-

lista, että tilanne johtaa myös  epätoivottuun käytökseen kuten petoksiin, juonitte-

luun tai kilpailun vääristämiseen. Mikäli tätä liittoutumiseen tapaa käytetään ra-

hoituksen saamiseksi, se voi johtaa epäterveeseen riippuvuuteen rahoittajasta. Ris-

tikkäinen hallituspaikka voidaan julkisesti katsoa myös epäeettiseksi tai jopa lait-

tomaksi, mikä johtaa helposti maineen menetykseen ja negatiiviseen julkisuuteen.

(Barringer & Harrison 2000: 394-395.)  

Yhteenvetona todetaan tutkimuksen keskittyvän ainoastaan verkostoitumisen eri

mallien ja muotojen hyviin puoliin, negatiivisten seikkojen ja epäkohtien jäädessä

huomiotta. Tämä on merkittävä puute. Erityisesti pienten yritysten johdon tulisi

huomioida tämä, ja valita verkostoitumisstrategiansa huolellisesti, asiaan paneu-

tuen.  Johdon olisi  tutkittava ja  ymmärrettävä kaikki  verkostoliiketoiminnan eri
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puolet ennen verkostostrategiaan sitoutumista. On myös huomioitava, ettei yksi-

kään esitellyistä verkostoliiketoiminnan malleista ole täydellinen, vaan ne keskit-

tyvät yhteen kapeaan näkökulmaan asiasta. Laajempi tarkastelu ja tulokulma on

tarpeen. Lisäksi termistö on kohtuullisen sekava: sama termi voi tarkoittaa eri yh-

teyksissä eri asiaa. (Barringer & Harrison 2000: 395-396.)

Toinen huomattava epäkohta on yleinen keskittyminen pelkkään kustannusanalyy-

siin. Pelkkä kustannustehokkuus ei kuitenkaan riitä verkostosuhteen arvioimiseen,

vaan on otettava huomioon myös esimerkiksi mahdollisuudet yrityksen maineen

ja brändin parantamiseen, oppimiseen ja kehitykseen liittyvät positiiviset vaiku-

tukset sekä sosiaalisen verkoston kasvattaminen. Toisaalta on huomioitava myös

luottamussuhteen väärinkäytökset, kuten liikesalaisuuksien vuotaminen, erilaiset

kiistat ja häiriöt organisaatiossa sekä mahdollinen maineen heikkeneminen väärän

yhteistyökumppanini valinnan vuoksi. Tämän lisäksi mikään esitellyistä malleista

ei  ole  sellaisenaan  tyhjentävä,  eivätkä  ne  yksin  selitä  verkostomaisen  suhteen

muodostumista. Mallit eivät ota huomioon yksilön käyttäytymistä, kuten johtajan

omien sosiaalisten suhteiden vaikutusta tai haittapuolia. Myös yksittäisten henki-

löiden persoonallisuudet saattavat vaikuttaa koko yrityksen suhteiden muodostu-

miseen. (Barringer & Harrison 2000: 396.)

Yleisesti  voi  tiivistää,  että  verkostomainen  liiketoiminta  voi  olla  äärimmäisen

hyödyllistä, mutta yhtä kaikki on huomattava, että suurin osa muodostetuista suh-

teista epäonnistuu ja verkostomaisuus epäonnistuu.  Tutkitun materiaalin ja ole-

massa olevan tutkimuksen perusteella on kuitenkin mahdotonta sanoa, miksi toi-

nen yritys onnistuu, ja toinen epäonnistuu. Näyttäisi kuitenkin olevan melko var-

maa, että johtamisella ja suunnittelulla on merkittävä vaikutus verkostomaisen lii-

ketoiminnan onnistumiselle. (Barringer & Harrison 2000: 396-397.)
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Oinas, P. & Packalén, A. Strategisten yritysverkkojen neljä tyyppiä – täydennys

aluekehityksen tutkimukseen

 

Artikkeli  Strategisten  yritysverkkojen  neljä  tyyppiä  – täydennys  aluekehityksen

tutkimukseen  (Oinas, P. & Packalén, A.) käsittelee erilaisia yritysverkkotyyppejä

sekä niiden käytön tavoitteita. Työn taustalla on verkostoliiketoiminnan termistön

määrittelyn ja käytön epäselvyys olemassa olevassa kirjallisuudessa. Ydinkäsittei-

tä yritysverkko ja verkosto käytetään niin epätarkasti, että tulkinta jää useimmiten

lukijan  vastuulle.  Toisinaan  ongelmana  on  termistön  abstraktius,  jonka  vuoksi

käytännön yritysverkkojen yksityiskohdat ja erityispiirteet  jäävät käsittelemättä.

Yritysverkot ovat monitahoisia ja haastavia, ja termistön lattea käyttö ei kuvaa nii-

tä oikein. Toisaalta taas termistöä käytetään yhtä usein hyvin suppeasti,  jolloin

keskitytään vain yksittäiseen yritysverkkotyyppiin ja jätetään muut vaihtoehdot

huomiotta. Oinas & Packalenin tavoitteena artikkelissaan on koota viitekehys ver-

kostojen elementeistä, ja tunnistaa sen avulla erilaisia yritysverkkoja. Elementit

viitekehykseen on koottu tilanteista, joissa verkkoja syntyy, kuten esimerkiksi kil-

pailutilanteet, sekä kartoittaa lisäksi yritysverkkojen ominaisuuksia, jotta niitä voi-

daan aiempaa yksiselitteisemmin kuvata. (Oinas & Packalén 1998.)

Koska yritykset eivät käytännössä voi toimia yksin, on jokainen yritys osa jonkin-

laista verkostoa. Verkottuessaan yritykset voivat hyödyntää toinen toistensa voi-

mavaroja ja resursseja, eikä niiden tarvitse selviytyä yksin. Yleensä verkostoitu-

minen on pitkäjänteistä toimintaa ja verkostot pitkäikäisiä. Yhteistyöverkolla tar-

koitetaan tässä artikkelissa yritysten yhteistä toimintaa, jolla on selkeä yhteinen ta-

voite ja johon liittyy kaksi tai useampi yritystä. Verkostolla puolestaan viitataan

yrityksen välittömään vaikutuspiiriin, joka syntyy yhteistyöverkoista. Nämä ver-

kot ovat tiettyyn tarkoitukseen muodostettuja ja osittain päällekkäisiä. Yritysver-

koista on artikkelissa eritelty kaksi päätyyppiä: perustoimintaverkot sekä strategi-

set verkot. Erottelu on tehty verkostojen toimintojen ja siihen osallistuvien yritys-

ten välisen yhteistyön muodon perusteella. (Oinas & Packalén 1998.)
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Perustoimintaverkot koostuvat jokaiselle yritykselle tärkeistä ja välttämättömistä

toiminnoista,  kuten  kirjanpito,  siivous  ja  tekninen  tuki.  Vaikka  toiminnot  ovat

luonteeltaan välttämättömiä, niiden luonne liittyy yrityksen käytännön toiminnan

ja arjen tukemiseen, ei niinkään strategiaan ja liiketoimintaan. Perustoimintaver-

kon toiminnot  eivät  siis  suoranaisesti  vaikuta esimerkiksi  yrityksen kilpailuky-

kyyn,  sen brändiin tai  tuotteeseen. Perustoimintaverkon toiminnot vaativat har-

voin pitkäaikaista tai suurta sitoutumista, eivätkä ne vaaranna yrityksen toimintoja

tulevaisuudessa tai rajoita kilpailukykyä. (Oinas & Packalén 1998.)

Strategiset verkot puolestaan antavat yritykselle mahdollisuuden saavuttaa syner-

giaa jakamalla kustannuksia ja yhdistämällä osaamistaan. Verkot mahdollistavat

yrityksillä asioita, joita ne eivät voisi yksin saavuttaa – ainakaan samalla resurs-

soinnilla. Strategisten verkkojen ansiosta yritykset voivat keskittää voimavaransa

ydinosaamiseensa, ja ulkoistaa yhteistyökumppaneille muut toimintaan vaaditta-

vat tekijät. Tämän lisäksi motivaattorina toimii osaamisen ja tiedon välittyminen

sekä markkina-alueen laajentaminen. Verkostoitumisen muoto ja tavat määräyty-

vät yrityksen strategisten päätösten,  kuten tuote-, teknologia-, markkinointi-  tai

toimintastrategioiden perusteella. Myös yrityksen yleinen toimintalogiikka vaikut-

taa strategisen verkon käytännön toteutumiseen. (Oinas & Packalén 1998.)

Perinteisesti verkostomaisen liiketoiminnan tavoitteet on liitetty kolmeen liiketoi-

minnan osa-alueeseen: markkinointiin, tuotantoon ja kehitystyöhön. Näitä keskei-

siä  liiketoiminnan prosesseja pyritään parantamaan ja tehostamaan verkostoitu-

malla ja yhdistymällä voimavaroja eri  yritysten kesken. Ilman organisointia ta-

voitteita ei kuitenkaan voi saavuttaa, vaan on  kyettävä valitsemaan huolellisesti

verkoston osapuolet sekä jakamaan tehtävät ja vastuualueet oikein. (Oinas & Pac-

kalén 1998.)

Strategiset verkot voidaan jakaa kahteen alatyyppiin: oppimisverkot ja toteutta-

misverkot. Näitä kahta erottaa käytännön tavoitteet sekä niiden kokonaisluonne.
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Oppimisverkkojen tavoitteena on hyödyntää ja kasvattaa resursseja, jotka ovat yri-

tykselle potentiaalisia, ja niitä voi tehokkaasti käyttää uuden tiedon sekä kykyjen

hankkimiseen. Tavoitellaan strategista osaamista ja sen kasvua. Strategisella osaa-

misella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että varsinaisen tietämyksen lisäksi on

ymmärrystä  yrityksen  toimintaympäristöstä  sekä  kilpailutilanteesta  sekä  niiden

hallinnasta. Strategisessa oppimisverkossa pyritään tämän osaamisen lisäämiseen

yhteistyössä  oppimisverkon muiden yritysten  kanssa.  Strategiset  oppimisverkot

siis  pyrkivät  lisäämään  olemassa  olevien  osaamisresurssien  määrää  yhteistyön

avulla.  Toteuttamisverkot  puolestaan pyrkivät  hyödyntämään yrityksellä  jo ole-

massa olevia resursseja, ja käyttämään arvoketjumallin periaatteita hyödyn jaka-

miseen verkoston osallistujien kesken. (Oinas & Packalén 1998.)

Artikkelissa yritysverkkotyypit on eroteltu toisistaan niihin osallistuvien yritysten

välisten suhteiden ja tavoitteiden luonteiden sekä yritysverkkojen ominaisuuksien

perusteella. Käytännössä siis on tarkasteltu verkoston keskeisiä osa-alueita eli re-

sursseja, verkoston osapuolia, työnjakoa sekä kontrollia. Osa-alueet on esitelty ly-

hyesti kuvaamalla niiden merkitystä ja asemaa yhteistyöverkon osana. (Oinas &

Packalén 1998.)

Resurssit ovat käytännössä yrityksen yleisiä voimavaroja ja ominaisuuksia, kuten

pääomaa, tietoa, laitteita ja koneita, keksintöjä, raaka-aineita tai energiaa. Resurs-

sit ovat samoja myös yritysverkostoissa, ja keskinäisillä sopimuksilla verkoston

osana olevat yritykset sopivat, mitä kukin yhteistyöhön tuo ja mitä siitä saa. To-

teuttamisverkot siis keskittyvät näiden olemassa olevien resurssien hyödyntämi-

seen parhaalla mahdollisella tavalla, ja strategiset verkot taas pyrkivät lisäämään

niitä. Suhtautuminen resursseihin onkin merkittävä erottelutapa verkoston tyyppiä

hahmotettaessa. (Oinas & Packalén 1998.)

Eri tutkimusten perusteella verkoston osapuolet jaetaan usein siten, että verkosto

muodostuu ytimestä ja kehästä. Ydin on verkostossa johtavassa asemassa, ja ke-
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hällä on verkoston muut yhteistyökumppanit. Ydinyritys valikoituu asemaansa re-

surssien ansiosta. On myös mahdollista, että verkostossa on ainoastaan ydin, ku-

ten tuotekehitysverkossa, tai pelkästään kehä, kuten yksinkertaisessa tuotannolli-

sessa verkostossa. Yhteistyökumppanin sijainnilla ei ole merkitystä, vaan se voi

sijaita kummassa tahansa verkoston osassa. (Oinas & Packalén 1998.)

Työnjako suunnitellaan yritysverkostojen sisällä joko tiedostaen, yritysten resurs-

sit huomioon ottaen, tai vaihtoehtoisesti se muotoutuu itsestään samalla periaat-

teella. Työnjako määrittelee yleisesti ottaen myös verkoston osapuolet, ja ydinyri-

tys ja kehäyritykset voidaan tunnistaa työnjaon perusteella. Käytännöt muodostu-

vat ytimen ja sitä ympäröivän kehän välille, sekä yhtä lailla myös ytimen ja yksit-

täisten  kehällä  sijaisevien  yritysten  välille.  Työnjaon mukaan ydinyritys  hoitaa

johdon ja hallinnolliset toimenpiteet sekä koordinoi verkoston toimintaa, kun taas

kehäyritykset ovat varsinaisia toimijoita strategisine resursseineen. Työnjako voi

olla pysyvä tai vaihdella tilanteen mukaan. Myös alihankintasuhteet sekä sisäiset

yhteistyösuhteet eroavat sen perusteella, kuinka selkeä yleinen työnjako on, ja mi-

ten pysyväksi se on muodostunut. Toisissa tilanteissa yritysten tehtävät on määri-

telty tarkasti ja pitkäjänteisyyttä noudattaen, kun taas toisinaan tehtävät vaihtele-

vat tilanteen ja tarpeen mukaan. Mikäli työtehtävät määritellään jatkuvasti uudel-

leen, ne ovat todennäköisesti osittain päällekkäisiä ja toisistaan riippuvaisia. Ver-

kostotyypeistä  puhuttaessa  oppimisverkoissa  on  toteuttamisverkkoja  enemmän

vaihtelua, sillä ne mukautuvat tilanteen mukaan, käytännön sanelemina. Toteutta-

misverkkojen työnjako puolestaan on staattinen. (Oinas & Packalén 1998.)

Verkostoyhteistyössä kontrolli on synonyymi vallalle, ja se jakautuu strategisten

resurssien hallinnan mukaisesti. Yritys tai sen osa käyttää valtaansa esimerkiksi

verkoston jäsenistä tai sen toiminnasta päättämiseen, tai esimerkiksi tavoitteiden

tai  luonteen määrittämiseen. Osaaminen, yhteistyökyvyt  tai  pääoma voivat olla

perusteita vallan määräytymiselle. Valtasuhteet verkoston sisällä eivät välttämättä

ole  pysyviä,  vaan  ne  voivat  vaihdella  verkoston  tavoitteiden  mukaisesti  sekä
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muuttua yhteistyön kehittyessä.  Kehäyritysten resurssien laatu sekä niiden suh-

teellinen merkitys vaikuttavat suoraan ydinyrityksen kontrollin määrään ja vah-

vuuteen. Mikäli kehäyritykset havaitsevat oman toimintansa merkityksen suhtees-

sa koko verkoston toimintaan olevan huomattava tai muuttuvan sellaiseksi, voi

ydinyrityksen valta  vähentyä.  Toteuttamisverkkojen ja oppimisverkkojen sisällä

valtasuhteet vaihtelevat: toteuttamisverkoissa valta on usein selkeämmin ydinyri-

tyksellä. Oppimisverkoissa puolestaan valtasuhteet ovat osallistujayritysten kes-

ken melko tasaiset, sillä osallistujat ovat sitoutuneet verkostoon ja jokaisen panos

prosessiin on yleensä korkea. (Oinas & Packalén 1998.)

Oinas & Packalén määrittelee elinkaaren yrityksen eri kilpailutilanteiden kuvaaja-

na, ei niinkään yksittäisen tuotteen eri elinvaiheiden kuvaamiseen. Kilpailutilan-

teet määritellään Kotlerin (1994) mukaan, ja eri kilpailutilanteissa yritykset toteut-

tavat erilaisia strategioita omissa toiminnoissaan, kuten markkinoinnissa, johtami-

sessa tai tuotannossa. Kilpailutilanteessa yrityksen on kehityttävä ja luotava uutta

vastaamaan kyseistä tilannetta ja siihen liittyviä muutoksia. Tämä vaikuttaa myös

yrityksen verkottumismotiiveihin, sillä tietyissä tilanteissa yritys tarvitsee tietyn-

laista tukea ja verkoston osaamista avukseen. On hyvä huomata, että yritys voi

toimia myös useassa eri kilpailutilanteessa samanaikaisesti, tai se ei välttämättä

kohtaa kaikkia eri vaiheita lainkaan. Artikkelissa on esitelty neljä erilaista kilpai-

lutilannetta: tuotekehitysvaihe, vähäisen kilpailun vaihe uusilla markkinoilla, kas-

vavan kilpailun vaihe sekä  kypsien markkinoiden kilpailuvaihe.  (Oinas & Pac-

kalén 1998.)

Tuotekehitysvaiheessa yrityksen on ennakoitava tulevaisuutta ja pyrittävä toimi-

maan siten, että tuleva kilpailukyky ja siihen tarvittavat resurssit on suunniteltu ja

hankittu jo ennakkoon. Tässä vaiheessa kilpailutilanne ylittää toimialojen rajat, ja

sitä  on  tarkasteltava  laajana  kokonaisuutena.  Tuotekehitysprosessit  vaihtelevat

paljon yrityksen ja toimialan mukaan, ja yritykset voivat tarpeistaan riippuen esi-

merkiksi soveltaa toisten kehittämää teknologiaa tai kehittää omaansa. Tämä luo
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vaihtelevuutta tuotekehitysprosesseihin. Myös niiden pituus vaihtelee: toimialan

alkuvaiheessa tai uutta teknologiaa kehitettäessä prosessi on pitkä, ja sen kuluessa

voi esiintyä kaksi erilaista kilpailun vaihetta.  Ensimmäinen on tilanteessa, jolloin

kilpailua ei varsinaisesti ole toimialan ollessa vasta alussa, eikä vastaavia tuotteita

ole kehitteillä muilla. Toinen tilanne esiintyy silloin, kun tuote on tulossa markki-

noille ja tiedetään mahdollisen kilpailevan tuotteen olevan kehitteillä. Markkinoil-

le tulon ajankohta voi vaikuttaa koko toimialaan ja jopa yleisiin standardeihin.

Tuotekehityksen tapahtuessa verkostossa yritysten välisessä yhteistyössä, voivat

verkostot muodostua joko yksin ytimestä tai ytimen ja kehän tiiviistä yhdistelmäs-

tä. Tuotekehitysvaiheessa verkostot ovat luonteeltaan oppimisverkkoja. Tuoteke-

hitysvaihe ei rajoitu pelkästään toimialan tai tuotteen alkuvaiheeseen, vaan vähin-

tään sen ominaisuuksia ja osia voi esiintyä myös muissa kilpailutilanteissa, joissa

tarvitaan esimerkiksi tuoteparannuksia tai muunnelmia. (Oinas & Packalén 1998.)

 

Vähäisen kilpailun vaihe uusilla markkinoilla tarkoittaa käytännössä sitä tilannet-

ta,  kun tuote on uusi ja markkinoilla on tämän vuoksi vain vähän kilpailijoita.

Tuotteesta on olemassa vain perusversioita, ja asiakkaat vasta opettelevat sen osta-

mista ja käyttöä. Tässä liiketoiminnan vaiheessa olennaisinta on tehdä tuote tunne-

tuksi,  muodostaa  jakeluverkko  sekä  optimoida  toimintoja.  Markkinat  kasvavat

yleensä  alussa  melko  hitaasti,  ja  kilpailijoiden  päästessä  tilanteeseen  mukaan,

markkinointi sekä logistiikka korostuvat. Liiketoiminnassa olennaisinta on mark-

kinoinnin  perustoiminnot:  kohderyhmän  tavoittaminen,  huomion  herättäminen

sekä tuotetietoisuuden lisääminen. Verkostossa painopiste on puolestaan ytimessä

ja sen strategisessa osaamisessa, ja verkon muoto on toteuttamisverkko. Kehäyri-

tykset ovat yleensä mukana lähinnä toteuttavina osapuolina ydinyrityksen hallites-

sa kokonaisuutta. (Oinas & Packalén 1998.)

Kun tuote tulee tunnetuksi, sen hinta laskee, markkinat kasvavat ja kilpailijoiden

määrä lisääntyy. Kyseessä on kiristyvän kilpailun vaihe. Yrityksen on keskityttävä

tuotteen muuntamiseen ja uudistamiseen sekä itse tuotantoon ja tuotantoprosessin
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tehostamiseen. Kilpailijat havaitsevat tuotteen markkinat, ja erilaistavat sekä itse

tuotetta että sen tuotantoon liittyviä prosesseja saadakseen osansa markkinoista.

Yrityksen on pärjätäkseen tehostettava arvoketjua, ja laskettava kustannuksia suh-

teessa saatavaan tuottoon. Yritysverkon joustavuus on olennaista, ja kehäyritykset

saavat lisää vastuuta, vaikka painotus onkin edelleen ydinyrityksessä. Erityisesti

logistiikka ja siihen liittyvä osaaminen, sekä teknologian hallinta on tässä kilpai-

lun vaiheessa merkityksellistä. (Oinas & Packalén 1998.)

Kypsillä markkinoilla tuote on tuttu ja asiakaskunta koostuu lähinnä palaavista

asiakkaista. Yritysten on lisättävä markkinointia sekä panostettava tuotekehityk-

seen parannusten ja täydentävien tuotteiden osalta pärjätäkseen kypsien markki-

noiden kilpailuvaiheessa. Tässä vaiheessa kilpailijoita poistuu markkinoilta ja yri-

tykset  segmentoivat  markkinoitaan  tehokkaammin,  sillä  kustannukset  kasvavat.

Tämä kilpailun vaihe on perinteisesti suurten yritysten dominoimaa, sillä niillä on

mahdollisuus volyymin kautta alentaa kustannuksia. Pienet yritykset joutuvat eri-

koistumaan ja suunnittelemaan kilpailustrategiansa erityisen huolellisesti. Lisäksi

kypsien markkinoiden tyypillinen ominaispiirre on tuotekehitys ja olemassa ole-

vien resurssien uudistaminen. Tämä vaatii runsaasti resursseja, mikä tekee tästä

kilpailun vaiheesta haastavan uusille kilpailijoille. Markkinoiden laantuessa yri-

tykset voivat tuotekehityksensä ansiosta siirtyä uudelleen tuotekehitysvaiheeseen

tai muihin aiempiin kilpailutilanteisiin. Verkostojen kannalta kypsien markkinoi-

den  vaihe  tarkoittaa  tiivistä  yhteistyötä  ja  koordinaatiota.  (Oinas  &  Packalén

1998.)

Eri kilpailutilanteiden sekä yritysverkkojen ominaispiirteiden perusteella Oinas &

Packalen ovat muodostaneet neljä erilaista yritysverkkojen perustyyppiä: luovuus-

ja kehittämisverkot, jotka ovat oppimisverkkoja, sekä toteuttamisverkkoja edusta-

vat tehokkuus- ja hallintaverkot.
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Luovuusverkot ovat pitkäkestoisia intensiivisen oppimisen verkkoja, jotka käytän-

nössä toimivat eri tasoisina tuotekehitys- ja tutkimusverkkoina. Luovuusverkkoja

ei  voida  sijoittaa  yksittäiseen  tiettyyn  kilpailutilanteeseen,  vaan verkoston osa-

puolten osaamista yhdistetään, jotta yleisesti saavutettaisiin ja kehitettäisiin uutta

osaamista.  Luovuusverkoissa  osallisena  olevat  yritykset  ovat  sitoutuneet  yhtei-

seen, pitkäaikaiseen toimintaan ja tavoitteeseen, ja prosessiin kiinnitetyt resurssit

ovat suuret. Myös riskit ovat luovuusverkoissa korkeat, sillä tutkimus ja kehitys

on pitkäaikaista ja kallista, eikä onnistumisesta ole takeita. Yritykset ovat tiiviissä

vuorovaikutuksessa keskenään, eikä yksittäistä johtajaa ole, vaan vastuu jakautuu

tasaisesti. Tästä syystä luovuusverkot koostuvat yleensä ydinyrityksistä, ja mah-

dolliset kehäyritykset ovat vain asiantuntijoita, jotka täydentävät luovuusverkkoa

omalla  erikoisosaamisellaan.  Luovuusverkkoja  syntyy  kilpailutilanteissa,  joissa

yritysten on kyettävä nopeasti ja tehokkaasti uudistumaan, ja käytännössä ne voi-

vatkin uudistaa yleisiä käytäntöjä koko toimialalla. (Oinas & Packalén 1998.)

Kehittämisverkot ovat strategiaa vahvistavia oppimisverkkoja, joilla pyritään pa-

rantamaan ja kehittämään jo olemassa olevia resursseja. Tarkoituksena kehittämis-

verkoilla onkin vahvistaa valittua strategiaa ja toimintaa. Kehittämisverkoissa on

yleensä sekä ydinyritys että kehäyrityksiä, mutta pääasiallinen toimintapaino on

ytimessä. Kehäyrityksien tarkoituksena on tukea ytimen toimintaa, vaikka koko-

naisuutena pyritäänkin vastavuoroisuuteen oppimisprosessissa. Myöskään kehittä-

misverkot eivät ole sidottuja tiettyyn kilpailutilanteeseen, vaan niitä esiintyy kai-

kissa sellaisissa tilanteissa, joissa pyritään parantamaan tai kehittämään esimerkik-

si tuotetta, prosesseja tai organisaatiorakennetta. Eri kilpailutilanteissa luonnolli-

sesti kehittämisverkon toiminta on mukautunut vallitsevan tilanteen tarpeisiin ja

toimii vaadittujen tavoitteiden mukaisesti. (Oinas & Packalén 1998.)

Tehokkuusverkot kuuluvat toteuttamisverkkoihin, ja niitä käytetään erilaisten toi-

mintojen  tehostamiseen.  Tarvetta  tehokkuusverkoille  on  silloin,  kun  tuotteen

myynti, olemassa olevat markkinat tai kilpailijoiden määrä kasvavat, eli käytän-
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nössä kiristyvän kilpailun vaiheessa tai kypsillä markkinoilla. Ydin- ja kehäyritys-

ten vastuualueet on määritelty selkeästi, mutta niillä on lisäksi yhteisiä pyrkimyk-

siä. Ytimen vastuu on kuitenkin suuri, sillä sen on hahmotettava kehittymiseen ja

toiminnan tehostamiseen liittyvät yksityiskohdat koko tehokkuusverkossa. Tekno-

logiaan sekä markkinointiin liittyvä erikoisosaaminen on erityisen arvokasta te-

hokkuusverkoissa. (Oinas & Packalén 1998.)

Hallintaverkon tarkoituksena on hyödyntää kehäyritysten osaamista ja mahdollis-

taa  ulkopuolisen  osaamisen  siirtäminen  ydinyrityksen  käyttöön.  Hallintaverkot

ovat toteuttamisverkkoja, ja niiden tarkoitus on siis tukea kilpailuasemaa ja kehit-

tää yrityksen tuotetta,  sen tuotantoa sekä markkinointia.  Ydin- ja kehäyritysten

vastuualueet ovat selkeät, ja niiden tarkoituksena on tukea ytimen tavoitteita. Yh-

teistyö yritysten välillä on tiivistä, ja usein ydinyritys kilpailuttaa kehäyritykset,

sillä sen on voitava luottaa yhteistyökumppaniensa osaamiseen täysin. Kilpailuti-

lanteista hallintaverkkoja esiintyy lähinnä kypsillä markkinoilla sekä uusia mark-

kinoita tavoiteltaessa. Koska tavoitteena on myynnin lisääminen, on markkinointi,

organisointi ja logistiikka olennaisia verkoston painotusaloja. Myös asiakkuussuh-

teiden hallinta korostuu hallintaverkoissa. (Oinas & Packalén 1998.)

Yhteenvetona todetaan yritysverkkojen olevan monimuotoisia ja vaikeasti hahmo-

tettavia. Yrityksen on mahdollista olla osana useaa erilaista verkostoa, minkä li-

säksi verkostot voivat olla päällekkäisiä. On myös mahdollista, että yritys on osa-

na useaa samanlaista verkostoa. Käytännössä siis verkkoja on mahdotonta erotella

ja tunnistaa, ja niiden toimintojen erojen tunnistaminen on haastavaa. Tämä olisi

kuitenkin tärkeää, jotta verkostojen toimintaa ja niiden vaikutuksia voisi ymmär-

tää. Myös verkostojen ja niiden osapuolten sijainnilla on merkitystä. Luovuusver-

koissa on erityisen tärkeää, että verkoston osapuolet sijaitsevat maantieteellisesti

lähellä toisiaan, sillä tavoitteena on intensiivinen ja vuorovaikutuksellinen oppi-

minen. Myös kehittämisverkostot vaativat läheisyyttä, tosin eivät välttämättä yhtä

paljon kuin luovuusverkot. Kehittämisverkon tavoitteiden saavuttamiseen riittää
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säännöllinen ja tiivis yhteydenpito sekä vierailut. Toteuttamisverkkoihin kuuluvat

tehokkuus- ja hallintaverkot puolestaan eivät vaadi verkoston osapuolilta läheistä

sijaintia toistensa kanssa. Näiden verkostojen toiminta perustuu jo olemassa ole-

vaan osaamiseen, ja tieto välittyy kaikille osapuolilla helposti myös ilman fyysistä

läsnäoloa. (Oinas & Packalén 1998.)

Verkostoitumisesta  on  usein  toivottu  ratkaisua  monenlaisiin  ongelmiin,  ja  niitä

voidaankin hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi tiedon ja osaamisen jakamiseen ja

uuden kehittämiseen. Yleisesti ottaen verkostoitumiseen ei voi suoraan kannustaa,

sillä ilmiönä verkostoituminen on monimutkainen, ja siihen vaikuttaa niin erilaiset

verkostojen muodot kuin tavoitteidenkin määrittelyn haastavuus. Tiivistetysti ver-

kostoitumiseen ei voi suhtautua kevyesti, ilman riittävää osaamista. (Oinas & Pac-

kalén 1998.)

Gardet,  E. & Mothe,  C.  The Dynamics of Coordination in Innovation Net-

works

Artikkeli keskittyy siihen tosiasiaan, että perinteisesti tutkimuksessa keskitytään

verkkojen muodostamiseen ja rakenteeseen, ei niinkään niiden sisäisiin toimintoi-

hin. Kuitenkin juuri nämä toiminnot, kuten tiedon välittäminen ja vaihtaminen,

ovat erittäin tärkeitä verkoston onnistumisen ja menestyksen kannalta.  Artikkeli

tutkii  erityisesti  innovaatioverkkojen toimintaa,  sillä innovointi  on haastavaa ja

vaatii yleisesti hyvää yrityssuhteiden hallintaa ja kanssakäymistä. Innovaatiot voi-

vat toimia merkittävänä kilpailuvalttina, mutta niiden monimutkaisuus vaatii eri-

tyistä strategista suunnittelua. Tämänhetkinen tutkimus ei  kuitenkaan anna vas-

tauksia siihen, miten innovaatioverkostot toimivat, tai milloin ne ovat tehokkaim-

millaan. Artikkeli etsiikin vastauksia tutkimalla erityisesti sitä, kuinka innovaatio-

verkoston  yritysten  keskinäiset  riippuvuussuhteet,  aiemmat  yrityssuhteet  sekä
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konfliktien tyypit vaikuttavat verkoston hallinnointiin, muodostumiseen ja toimin-

taan. (Gardet & Mothe 2011: 213-214.)

Innovaatioverkosto koostuu käytännössä veturiyrityksen (hub firm) hallinnoimas-

ta yritysryhmästä, joiden välillä on useita horisontaalisia ja vertikaalisia suhteita.

Veturiyritys on innovaatioverkostossa auktoriteetti, ja muista verkostomuodoista

poiketen,  sillä on omistusoikeudet verkoston patentteihin.  Veturiyritys on usein

myös vastuussa verkoston luomisesta ja perustamisesta, joten tämä asema suo sil-

le myös eniten kontakteja verkoston sisällä. Veturiyritys on vastuussa suurimmas-

ta osasta verkoston mekanismeista ja koordinoi sen toimintoja. (Gardet & Mothe

2011: 214.)

Koordinaatiomekanismeilla tarkoitetaan toimintoja, jotka määrittävät, kuinka ver-

koston  osapuolet  toimivat  toistensa  kanssa  kehittääkseen  innovaatioprojektin.

Strateginen vuorovaikutus, kuten kommunikaatio sekä tehtävien hallittu jako ovat

keskeisiä elementtejä. Gardet & Mothe ovat keskittynet tutkimuksessaan viiteen

tyypilliseen  koordinaatiomekanismiin,  joita  on  tutkittu  paljon.  Nämä  käsitellyt

mekanismit ovat  vaihtokaupan tyyppi ja virallistamisen taso, verkoston sisäinen

luottamus, jaetut tulokset, takuut sekä  konfliktien ratkaisu. Jokainen mekanismi

esitellään seuraavassa lyhyesti. (Gardet & Mothe 2011: 214.)

Vaihtokaupan tyyppi  ja  virallistamisen  taso.  Mekanismit  voivat  olla  tyypistään

riippuen joko muodollisia tai vähemmän muodollisia. Muodollisia mekanismeja

ovat esimerkiksi salassapitosopimukset, standardoidut prosessit, sopimukset sekä

budjetointi. Epävirallisemmat mekanismit ovat usein suullisia ja epäsuoria, ja kä-

sittävät esimerkiksi seminaarit ja tapaamiset. Epämuodolliset ovat virallisia meka-

nismeja edullisempia ja lisäävät strategista ketteryyttä, mutta ne vaativat enem-

män aikaa toteutuakseen. Onkin löydettävä tasapaino sen välille, mikä virallista-

misen taso on resurssien kulutukseltaan tehokkain ja kokonaistaloudellisin. (Gar-

det & Mothe 2011: 214.)
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Verkoston sisäinen luottamus. Luottamus määritellään joko psykologiseksi tilaksi

tai epäviralliseksi sopimukseksi. Innovaatioverkostossa riskien muuttuminen sekä

keskinäiset riippuvuussuhteet voivat vaikuttaa luottamukseen ja sen syntyyn. Eri-

tyisesti epävarmoissa olosuhteissa verkoston jäsenten välinen luottamus on ehdo-

ton edellytys onnistumiselle. Luottamuksen tiloja voidaan määritellä kolme eri-

laista: luottamus, epäluottamus sekä luottamuksen puuttuminen täysin. (Gardet &

Mothe 2011: 214.)

Jaetut tulokset.  Kuten missä tahansa yhteistyön muodossa, myös verkostossa on

olennaista  se,  kuinka  saavutetut  tulokset  jaetaan  osallistujien  kesken.  Jako voi

käytännössä olla joko reilu tai tasainen. Reilu jako tarkoittaa sitä, että jokainen

osapuoli  saa  palkkion  oman  panoksensa  mukaisesti.  Tämä voi  parhaimmillaan

kannustaa verkoston osapuolia panostamaan verkoston hyväksi entistä enemmän.

Tasainen jako puolestaan merkitsee yhtä suurta osuutta jokaiselle verkoston osa-

puolelle, käytännön investoinneista huolimatta. (Gardet & Mothe 2011: 215.)

Takuut ovat mekanismi, joilla pyritään estämään epätoivottua opportunismia. Tar-

koituksena on estää verkoston osapuolten irtautuminen verkostosta tekemällä siitä

kallista.  Mekanismeilla voidaan vaikuttaa osapuoliin suoraan ja välittömästi  tai

vasta myöhemmässä vaiheessa epäsuorasti. Usein takuulla vaikutetaan yrityksen

maineeseen tai tuleviin työskentelymahdollisuuksiin. Erityisesti tulevan työpoten-

tiaalin rajoittaminen on hyödyllistä, sillä verkostoihin liitytään usein nimenomai-

sesti mahdollisuuksien ja kontaktien toivossa. (Gardet & Mothe 2011: 215.)

Konfliktien ratkaisu.  Artikkelissa on määritelty innovaatioverkostoille seuraavia

erilaisia mahdollisuuksia osapuolten väliseen kanssakäymiseen: yksi yhden kans-

sa, kaksi kahden kanssa tai moni monen kanssa. Verkosto on laajuutensa ja moni-

mutkaisuutensa vuoksi otollinen ympäristö erilaisille osapuolten välisille konflik-

teille, ja myös niiden ratkaiseminen voi olla haastavaa. Myös osapuolten sitoutu-

misen tasolla on vaikutusta. Verkoston monimuotoisuuden hyvänä puolena on kui-
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tenkin se, että konfliktiin suoraan liittymätön toimija voi kuitenkin puuttua siihen

ja löytää mahdollisen ratkaisun. (Gardet & Mothe 2011: 215.)

Se, mikä koordinaatiomekanismi milloinkin valitaan, riippuu kolmesta kriittisestä

osapuolten välisestä tekijästä: keskinäinen riippuvuus, aiemmat suhteet sekä konf-

liktin tyyppi. Keskinäinen riippuvuus on olennaista innovaatioverkostoissa, sillä

osapuolet  jakavat  kriittisiä  resursseja  toistensa  kanssa.  Useat  tutkimukset  ovat

osoittaneet, että mikäli osapuolten välinen keskinäinen riippuvuus kasvaa, on sillä

vaikutusta muun muassa osapuolten väliseen sosiaalisuuteen ja muodollisuuteen.

Korkeissa riippuvuussuhteissa käytetään enemmän pakotteita ja rankaisua takuu-

ja konfliktimekanismeina. On huomioitava, että mikäli riippuvuustaso on korkea,

on luottamuksen taso puolestaan matala. Tämä johtuu siitä, että riippuvuussuhde

ei ole tasapainoinen sen eri osapuolille. Korkea riippuvuussuhde johtaa myös kor-

keampaan  kontrollin  tasoon  ja  yhteistyön  vähyyteen.  (Gardet  &  Mothe  2011:

215.)

Osapuolten väliset aiemmat suhteet puolestaan ovat innovaatioverkostossa merkit-

täviä siksi,  että keskenään jo tutut osapuolet tuntevat toistensa toimintatavat ja

luottamuksen määrä voi olla korkeampi. Verkoston osapuolet voivat olla toisilleen

myös  ennestään  tuntemattomia,  mikä  voi  johtaa  yhteisymmärryksen  puuttumi-

seen, epäluottamukseen ja vaatii  käytännössä muodollisempia toimintamekanis-

meja. Tämä puolestaan lisää kustannuksia. (Gardet & Mothe 2011: 216.)

Innovaatioverkostoissa osapuolilla on omia intressejään, eivätkä ne aina kohtaa

verkoston muiden osapuolten toiveita, tai edes koko verkoston tavoitetta. Artikke-

lissa  on  määritelty  kaksi  erilaista  konfliktityyppiä:  kognitiiviset  konfliktit  sekä

tunteisiin liittyvät konfliktit. Kognitiivinen konflikti syntyy silloin, kun verkoston

osapuolten näkemys käsillä olevasta työtehtävästä eroaa. Tämä voi liittyä esimer-

kiksi käytettävään teknologiaan tai tuotantotapaan. Konflikti voidaan ratkaista yh-

teisellä kommunikaatiolla,  esimerkiksi tapaamisissa. Tunteisiin liittyvä konflikti
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puolestaan tarkoittaa henkilökohtaisia erimielisyyksiä, kuten opportunistista käyt-

täytymistä yksilön osalta tai valtataisteluja. Tällainen käytös johtaa usein verkos-

ton sisäiseen epäluottamukseen, mutta tunteisiin liittyviä konflikteja ratkaistaan

harvoin muodollisella tavalla, kuten rangaistusten avulla. (Gardet & Mothe 2011:

216.)

Yhteenvetona Gardet & Mothe toteavat tutkimuksensa tulosten tuovan uutta tietoa

verkostotutkimukseen. Selviä merkityssuhteita on mahdollista löytää: muodolli-

suuden ja luottamuksen tason todetaan olevan riippuvaisia niin aiemmista kuin

olemassa olevistakin yrityssuhteista, ja tulosten jakautuminen sekä takuut puoles-

taan ovat verrannollisia innovaatioverkoston riippuvuussuhteisiin. Gardet & Mot-

he suosittelevat löytämiensä tulosten perusteella useita yleisiä toimintaohjeita in-

novaatioverkostoille.  Sopimusten taso on innovaatioverkostoissa usein epämuo-

dollinen, ja Gardet & Mothe suosittelevatkin tason myös yleisesti ottaen säilyvän

sellaisena. Usein sopimusten tason tiukentaminen vain lisää kustannuksia, tuomat-

ta kuitenkaan sanottavaa hyötyä. On kuitenkin huomattava, että luottamus ja sito-

vat sopimukset eivät sulje toisiaan pois, vaan toimivat toisiaan täydentäen. Mai-

netta ja sen ylläpitämistä ja tarkistusta suositellaan tutkimuksen perusteella toimi-

vaksi työkaluksi takuita etsittäessä. Konfliktien ratkaisuun Gardet & Mothe puo-

lestaan muistuttavat huomioimaan, että usein suositeltu keskustelu ei välttämättä

ole paras ratkaisu, mikäli kaikki innovaatioverkoston osapuolet eivät ylipäätään

ole tyytyväisiä verkoston toimintaan. Yleisesti tutkimuksessa olisi huomioitava in-

novaatioverkostojen rakenne tarkemmin, jotta niiden toimintoja voitaisiin laajem-

min tulkita. (Gardet & Mothe 2011: 224-225.)

2.3 Aineistoanalyysi

Analysoidun materiaalin taso ja laatu vaihteli laajalti. Tästä huolimatta sen perus-

teella oli mahdollista muodostaa laajuudeltaan tähän tarkoitukseen riittävän katta-
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va kuva verkostomaisesta liiketoiminnasta ja sen lainalaisuuksista. Aineisto oli va-

littu siten, että se käsitteli aihetta hieman eri näkökulmista, vaikka runsaasti yhte-

neväisyyksiäkin löytyi. Myös aineistojen sisäiset tutkimusmenetelmät vaihtelivat,

mikä toi syvyyttä myös omaan ymmärrykseeni verkostomaisesta liiketoiminnasta.

Vaikka päätavoitteenani oli yleisesti parantaa tietämystäni verkostoliiketoiminnas-

ta, tutkin materiaalia myös mainostoimistolle sopivan verkostoliiketoimintamallin

tulokulmasta.  Tämän  vuoksi  etsin  dokumenteista  erityisesti  olemassa  olevia  ja

käytössä olevia erilaisia verkostoliiketoiminnan malleja ja pohdin niiden poten-

tiaalisia käyttömahdollisuuksia.  Selvitin itselleni verkostoliiketoiminnan teoriaa,

termistöä ja käytäntöjä muodostaen mahdollisimman selkeän kuvan aihepiiristä.

Tutkimus on pirstaleista ja termien käyttö leväperäistä, mutta oman näkökulman

ollessa selkeä ja kirkas, oli myös aineiston hyväksikäyttäminen helpompaa.

Käytännössä siis pohdin, miten olemassa olevat mallit sopisivat mainosalan pien-

yrityksen tarpeisiin, mitä käytännön hyötyä niistä voisi olla ja miten niitä ylipää-

tään voisi parhaiten hyödyntää. Tutustuin myös verkostoliiketoiminnan negatiivi-

siin puoliin ja tutkin materiaalia mahdollisimman kriittisesti.  Merkittävin kysy-

mys, joka materiaalia tutkittaessa heräsi, oli olemassa olevien mallien sopivuus

pienyrityksen eri elinkaaren vaiheisiin.

Verkostomaista liiketoimintaa on tutkittu runsaasti, ja useita erilaisia malleja on

luotu. Valitettavasti kuitenkin suurin osa tutkimuksesta keskittyy ainoastaan liike-

toimintamallin hyviin puoliin, jättäen huomiotta mahdolliset haitat. Ennen verkos-

tostrategian valintaa on kuitenkin tutustuttava liiketoimintamallien jokaiseen ulot-

tuvuuteen ja tiedostettava myös mahdolliset haitat ja uhat. (Barringer & Harrison

2000, 395.) Tutkimusta tehdään liian suppeasti, ottamatta huomioon yrityksen eri

kehitysvaiheita tai ominaispiirteitä. Verkostomainen liiketoiminta ei ole helppoa,

eivätkä  monimutkaiset  mallit  sovi  kokemattomalle  yritykselle.  Olemassa  oleva
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tutkimus voi antaa liian positiivisen ja kapean kuvan yrityksen mahdollisuuksista

verkostoliiketoiminnassa.

Koin positiivisena asiana sen, että jokainen tutkimani artikkeli nosti esille myös

ihmisten ja yksilöiden vaikutuksen verkostoon ja ylipäätään yrityksen toimintaan.

Erityisesti puhuttaessa pienyrityksestä, on yritys käytännössä yhtä kuin sen henki-

löstö. Verkostossakaan yksilöt eivät ole merkityksettömiä, vaan yhden henkilön

epätoivottu käytös voi kaataa koko verkoston tai ainakin haitata sen toimintaa.

Vähintäänkin  verkostolle  elintärkeä  luottamus  voi  kärsiä  vain  yhden  henkilön

haastavan toiminnan vuoksi (Gardet & Mothe 2011: 216). Tämä luo erityisiä haas-

teita verkoston muodostamiseen ja kumppaneiden valintaan.

Taulukkoon 3 on koottu Barringer & Harrisonia mukaillen yhteenvedon omaisesti

verkostomaisen liiketoiminnan potentiaaliset hyödyt. Taulukko 4 puolestaan ku-

vailee verkostomaisen liiketoiminnan mahdolliset haittapuolet artikkelin havainto-

jen mukaisesti.  Taulukoista on havaittavissa verkostomaisen liiketoiminnan laa-

juus ja monipuolisuus: kaikki kohdat tuskin olisivat sovellettavissa yhteen yrityk-

seen samalla kertaa, eri ajankohtina mahdollisesti kylläkin.



48

TAULUKKO 3: Verkostoitumisen potentiaaliset hyödyt. (Mukaillen Barringer &

Harrison 2000.)
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TAULUKKO  4:  Verkostoitumisen  mahdolliset  haitat.  (Mukaillen  Barringer  &

Harrison 2000.)

Analysoidessani valitsemaani materiaalia, oli erityisen mielenkiintoista huomata

artikkeleista kuultava negatiivisuus verkostomaista liiketoimintaa kohtaan. Olen

tutkinut myös muuta alan materiaalia, ja kuten analysoimissani dokumenteissani

mainitaan, on yleinen suhtautuminen verkostomaisuuteen yltiöpositiivista. Tämä
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epäkohta näkyy vaikuttaneen tutkimiini artikkeleihin: verkostomaisuuden negatii-

visia puolia jopa ylikorostetaan ja siihen liittymisestä liian kevyin perustein varoi-

tetaan. Verkostomainen liiketoiminta ei välttämättä ole yrityksen pelastusrengas

tai avain menestykseen, vaan siihenkin liittyvät strategiset päätökset on tehtävä

huolellisesti, eri näkökulmia punniten.

Pohdittaessa  ylipäätään  verkostomaisen  liiketoiminnan  sopivuutta  mainosalan

pienyritykselle, voisi siitä analysoimani materiaalin perusteella olla hyötyä. Pie-

nen yrityksen on yksin käytännössä mahdotonta saada tai toteuttaa suuria projek-

teja, mutta yhteistyössä verkoston muiden yritysten kanssa pienyrityksen on mah-

dollista päästä osalliseksi projekteista, joihin se ei muuten pystyisi. Pieni yritys ei

kuitenkaan  kykene  hallitsemaan  monimutkaista  verkostokokonaisuutta,  varsin-

kaan mikäli  sillä  ei  ole  erityistä  kokemusta  verkostojohtamisesta  (Barringer  &

Harrison  2000:  367-369).  Tarkoituksenani  ei  ollut  tutkia  verkoston  varsinaista

muodostamista tai johtamisesta, mutta niiden osuutta verkostoliiketoiminnan on-

nistumiseen ei voi vähätellä. Ilman selkeää ja johdonmukaisen strategista verkos-

to-osaamista ei yritys voi onnistua verkostomaisessa liiketoiminnassa. 
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3 MAINOSALA

3.1 Markkinoinnista yleisesti

Markkinointi mielletään usein vain verkkosivuiksi tai suoramainonnan eri muo-

doiksi. Markkinointi ja mainonta on kuitenkin paljon enemmän: markkinointima-

teriaalin  tuottamisen  lisäksi  se  on  muun muassa  viestintää,  brändisuunnittelua,

asiakaspalvelua ja myynnin tukemista. Markkinointiosaaminen on yksi yrityksen

tärkeimmistä osa-alueista ja kilpailuvalteista (Sounio 2010: 27).

Harva yritys toimii tilanteessa, jossa ei olisi lainkaan kilpailua. Kilpailijoista erot-

tautumiseksi yritysten on käytettävä hyväkseen markkinointiviestintää.  Asiakas-

ryhmien määrittely, asiakkaiden tavoittaminen ja heidän toiveidensa täyttäminen

kustannustehokkuuteen sidottuna ovat mainonnan tehtäviä. Yrityksen resurssit on

valjastettava toimimaan siten, että yrityksen kilpailukyky kasvaa, tuote vastaa ky-

syntää ja asiakastyytyväisyys pysyy yllä. Markkinointi on pitkäjänteistä toimintaa

ja prosessina sillä on kauaskantoisia vaikutuksia.

Käytännössä mainonta on kohdistettua, maksettua ja tavoitteellista tiedottamista.

Mainonnan tehtäviä ovat muun muassa hyvän tarjooman luominen, yrityksen ja

sen tuotteiden olemassaolosta tiedottaminen, tuotteiden kannattavasta myynnistä

huolehtiminen sekä  asiakassuhteiden luominen ja  ylläpitäminen.  (Bergström &

Leppänen 2007.) Mainonnan kanavia ovat perinteisen printtimedian ja radio- ja

TV-medioiden  lisäksi  sosiaalinen  media,  internetmainonta  ja  sissimarkkinointi,

jotka ovat ainakin osittain jo ohittamassa perinteisiä medioita mainonnan kanavi-

na.

Markkinoinnin sisältö saa tilanteesta riippuen hyvin erilaisia muotoja. Siihen vai-

kuttavat lukuisat eri tekijät, muun muassa käytetyt konkreettiset keinot sekä yri-

tyksen ajatteluperusta ja strategia. Kuviossa 3 on esitelty markkinoinnin sisältö-
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kenttään vaikuttavat tekijät.  Aikojen muutokset ovat vaikuttaneet myös markki-

nointiin, ja nykyään sen on oltava tiiviisti suunniteltu kokonaisuus, johon jokainen

yrityksen henkilöstöstä liittyy ja osallistuu. Pelkkä myynnin lisääminen ei enää

toimi, vaan markkinointiajattelu on oltava koko organisaation yhteinen tavoite ja

työ. (Rope 2005: 26-27.) Verkostomaisessa liiketoiminnassa tämä korostuu enti-

sestään.

KUVIO 4: Markkinoinnin sisältöön vaikuttavat tekijät. (Rope 2005.)

Perinteinen markkinoinnin malli on E. Jerome McCarthyn vuonna 1960 tunnetuk-

si tekemä 4P-malli, joka tunnetaan myös nimellä  Marketing mix. 4P muodostuu

sanoista Product eli  tuote,  Price eli  hinta,  Place eli  saatavuus ja Promotion eli

markkinointiviestintä. (McCarthy 1960.) Myöhemmässä vaiheessa malli on muut-

tunut, ja vuonna 1981 Booms & Bitner esittelivät 7P -mallin, johon edellisten li-
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säksi liitettiin Process eli prosessi, People eli ihmiset sekä Physical Evidence eli

fyysinen toimintaympäristö. (Bitner & Booms 1981.) Mallin tarkoituksena on an-

taa markkinoinnin suunnittelijalle käsitys erilaisista vaadittavista toiminnoista ja

mahdollisuus suunnitella toimiva markkinointiratkaisu sen mukaisesti (Kotler &

Keller 2009: 63). Koska 4P tai lisätty 7P -malli on merkittävä apuväline markki-

noinnin suunnittelussa, on se kannattavaa huomioida myös verkostomaisessa lii-

ketoiminnassa. Kuviossa 4 on esitelty 4P -malli Kotler & Kelleriä mukaillen.

KUVIO 5: 4P -Marketing Mix. (Kotler & Keller 2009: 63.)

Myynti ja markkinointi ovat oleellinen osa myös Michael Porterin vuonna 1985

esittelemää arvoketjua (Value chain). Arvoketjumallin tarkoituksena on analysoida

yrityksen kustannustehokkuutta ja pyrkiä vähentämään eri osien kustannuksia voi-

ton maksimoimiseksi. Jokaisella osalla on mahdollisuus lisätä tuotteen tai palve-

lun kokonaisarvoa; markkinoinnissa esimerkiksi brändin arvon kasvattaminen toi-

mii usein myös lopputuotteen arvonlisääjänä. Tuotanto ajatellaan pilkottavaksi eri

toimijoille, mahdollisimman kustannustehokkaasti. (Porter 1985.) Arvoketjun eri
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vaiheissa yritys voi luonnollisesti toimia joko yksin tai verkostomaisesti, riippuen

valitusta strategiasta. Porterin arvoketju on esitelty kuviossa 6.

 

KUVIO 6: Arvoketju. (Porter 1985.)

Arvoketjuajattelu  nivoutuu  tiukasti  myös  verkostomaiseen  liiketoimintaan.  On

huomattava, että usein yritysverkosto onkin itsessään nimenomaan arvoketju, tai

ainakin sitä käsitellään – erityisesti tutkimuksessa –  sellaisena. (Pietiläinen et al

2005: 23.)

Kokoluokasta ja alasta huolimatta jokainen yritys tarvitsee markkinointia. Ilman

markkinointiviestintää yrityksen tai sen tuotteen olemassaolosta ei voi edes tietää,

eikä tuotteella ole arvoa asiakkaille. Mainosbudjetti on valitettavan usein kuiten-

kin  arvoketjun osa,  josta  yritykset  tinkivät.  Varsinkaan pidemmällä  tähtäimellä

tämä tuskin on kannattavaa,  sillä ilman tiedostavia asiakkaita ei  yrityksellä voi

olla elinvoimaa.
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Suomessa mainosala on yleisen taloustilanteen myötä tällä hetkellä muiden luo-

vien alojen tavoin alamaissa. Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista

sekä  graafisista  suunnittelijoista  on  runsaasti  ylitarjontaa  (Ammattibarometri

2016). Vaikka palkat ovat nousseet, on alan yleinen työttömyys kasvanut (Mai-

nonta ja markkinointi 2016).

3.2 Mainosalan mikroyritys

PK-yrityksiin kuuluvat keskisuuret, pienet sekä mikroyritykset. Tarvittaessa mik-

royritykset  lasketaan  kuuluvaksi  pieniin  yrityksiin.  Virallisen  määritelmän  mu-

kaan mikroyritys on yritys, jonka palveluksessa on korkeintaan kymmenen työnte-

kijää. Vuodesta 2003 saakka määritelmään on tehty lisäys, jonka mukaan yrityk-

sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään kaksi miljoonaa euroa.

(Tilastokeskus.) PK-yritysten määrä koko EU:n yrityskannasta on 99 prosenttia,

eli  käytännössä  ne  muodostavat  EU:n  talouden  ytimen  (Euroopan  Komissio

2003).

Mainosalalla mikroyrityksiä on runsaasti. Aloituskustannukset ja investoinnit ovat

matalia,  ja  yrittäjän oma persoona,  luovuus ja  ammattitaito  ovat  yrityksen tär-

keimpiä resursseja. Suomessa mainosalan mikroyritykset keskittyvät useimmiten

verkkosivutuotantoon, mikä on helposti  hallittavissa myös vähäisen henkilöstö-

määrän avulla. Myös sosiaalinen media sivujuonteineen sekä verkkomarkkinointi

ovat nousseet monen mikroyrityksen päätuotteeksi.  Vuonna 2014 Suomessa oli

344 471 alle kymmenen henkeä työllistävää yritystä, eli mikroyritystä (Tilastokes-

kus). Mikroyritykselle kannattavin yhteistyökumppani on toinen mikroyritys, kun

puhutaan mainonnan suunnittelusta. Mainosalan suuryrityksille mikroyritys puo-

lestaan ei ole kannattava asiakas.
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3.3 Esimerkkiyritys: Mainostoimisto VisDom Oy

Mainostoimisto  VisDom Oy (jäljempänä  VisDom)  on  vuonna  2008  perustettu

mainosalalla toimiva mikroyritys. Yrityksen päätoimiala on mainostoimistot, TOL

73111. VisDom tarjoaa perinteisiä mainostoimistopalveluja, kuten graafista suun-

nittelua, verkkosivutuotantoa ja valokuvausta, ja päätuotteena yrityksellä on laajat

verkkojärjestelmät  sekä  3D-mallinnus.  Yritys  on  laajentanut  tuotevalikoimansa

viime aikoina ilmakuvaukseen. (Tirkkonen 2017.)

VisDomin vakituinen henkilöstömäärä on kaksi, ja suuremmissa projekteissa yri-

tys on toiminut verkostomaisesti. Varsinaista suunnitelmaa ja strategiaa verkosto-

maiseen liiketoimintaan yrityksellä ei kuitenkaan ole ollut. Verkostokumppaneita

ovat olleet muun muassa toiset mainostoimistot, arkkitehtitoimistot, tuotantoyhtiöt

sekä graafiset suunnittelijat. Osaan projekteista VisDom on kutsuttu mukaan tuo-

maan omaa osaamistaan, ja toisiin yritys on hakenut tueksi osaajan oman toimin-

ta-alueensa ulkopuolelta. Projektien motivaationa on ollut pääsy laajoihin projek-

teihin, joihin yritys ei yksin olisi niiden laajuuden vuoksi pystynyt, sekä uusien

osaamisalueiden valloittaminen. Myöskään referenssien merkitystä ei voi hyötynä

vähätellä. (Tirkkonen 2017.)

Verkostomaisista projekteista VisDom on hyötynyt oppimalla uutta, kasvattamalla

suhdeverkostoaan sekä saamalla laadukkaita referenssejä. Projektit ovat käytän-

nössä sujuneet melko hyvin, vaikka ongelmia on ollut esimerkiksi johtamisessa ja

projektien hallinnoimisessa. Varsinaista osaamista verkostojohtamiseen ei eri ver-

kostoprojekteissa osapuolilla ole ollut. VisDom on yleensä toiminut toteuttavana

osapuolena, ei veturiyrityksenä. (Tirkkonen 2017.)

Yritys ei alun perin ole suunnitellut strategiaansa verkostomaiseksi, sillä resursse-

ja tai suunnitelmaa sen laajaan kehittämiseen ei ole ollut. Yrityksen toimipaikka

on vuosien aikana muuttunut,  ja verkostojen rakentamisessa uudelleen on ollut
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luonnollisesti  omat  haasteensa.  Toisaalta  asiakaskunta  on alusta  asti  ollut  sekä

kansallinen että kansainvälinen, mikä on tukenut toimintaa myös muuttojen aika-

na ja niiden jälkeen. Kuitenkin selkeämpi suunnitelma kohti verkostomaista liike-

toimintaa olisi voinut selkeyttää toimintaa ja avata samalla uusia resursseja, mutta

tämä olisi  vaatinut täysin uuden strategian,  sillä verkostomaisen liiketoiminnan

haasteet ovat alusta asti olleet yrityksen tiedossa. (Tirkkonen 2017.)

Verkostomainen liiketoiminta on konseptina yritykselle kiinnostava, mutta vaatisi

selkeästi enemmän paneutumista ennen selkeää strategista suuntautumista. VisDo-

milla ei ole tällä hetkellä resursseja tai edes intressejä tutkia sitä, kuinka verkosto-

maisuutta lähtisi toteuttamaan käytännön tasolla entistä suoraviivaisemmin ja te-

hokkaammin. Myös resurssit verkostojohtamisen osaamiseen puuttuvat, joten ai-

noana kiinnostavana vaihtoehtona on ollut liittyä muiden johtamiin ja hallinnoi-

miin verkostoihin. Tämä on kuitenkin ollut vaivaton ja yritykselle toimiva verkos-

toliiketoiminnan tapa,  ja  järkevin vaihtoehto  myös  tulevaisuudessa.  (Tirkkonen

2017.)
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4 VERKOSTOMAINEN LIIKETOIMINTA

4.1 Yritysverkot

Yritysverkostossa on lähes poikkeuksetta yksi yritys, joka toimii veturiyrityksenä.

Tämä yritys ulkoistaa ja mukauttaa omaa toimintaansa verkostonsa avulla, ja ta-

voittelee siten tuotantotehokkuutta. Veturiyrityksen tehtävänä on siis toimia ver-

koston johtajana, ja laatia sellaiset säännöt, että verkosto toimii kokonaisuutena.

(Pietiläinen et al 2005: 23-24.) Alihankinnan eri tasot on esitelty kuviossa 7.

KUVIO 7: Alihankinnan eri tasot. (Pietiläinen et al 2005.)

Yhteistyön luonne ja käyttötarkoitus erottavat eri tyyppiset yhteistyöverkostot toi-

sistaan. Lähtökohtaisesti yritysverkot jaetaan kahteen perustyyppiin: perustoimin-

ta- ja strategiseen verkkoon. Perustoimintaverkot koostuvat jokaiselle yritykselle

pakollisista  toiminnoista,  kuten kirjanpidosta,  teknisestä  tuesta  tai  siivouksesta.

Strategiset verkot puolestaan liittyvät yrityksen strategiseen toimintaan, kilpailu-

kykyyn ja erottautumiseen. Perustoimintaverkot ovat sitoutumisen tasoltaan stra-
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tegisia  verkostoja  vähäisempiä.  (Oinas  & Packalén  1998.)  Perustoimintaverkot

voivat olla käytännöllisiä ja kustannustehokkaita, mutta strategiset verkostot ovat

merkittävämpiä ja vaikuttavat tiiviimmin yrityksen koko toimintaan. Liikemaail-

massa tällä hetkellä on kuitenkin trendinä koota yrityksiä perustoimintaverkkojen

avulla yhteen, markkinoiden samalla strategisten verkkojen mahdollisuuksia. To-

dellisuutta  kuitenkin  on,  että  strategisten  verkkojen  muodostuminen ei  onnistu

yhtäkkiä, ja todennäköisyys löytää strateginen kumppani perustoimintaverkosto-

jen kautta on melko pieni.

Strategiset verkot ovatkin yrityksen menestyksen ja toiminnan kannalta perustoi-

mintaverkkoja merkittävämpiä. Strategisiin toimintoihin kuuluu tuotteen suunnit-

telu, tuotanto, markkinointi ja jakelu. Strategiset verkot puolestaan muodostuvat

silloin, kun eri osapuolten yhteistyö tuo kustannussäästöjä ja hyötyjä, joita ei il-

man verkostoa saavutettaisi. (Oinas & Packalén 1998.) Strategisissa verkostoissa

verkostoitumisen syyt, tavoitteet sekä myös haasteet ovat erilaisia (Rajahonka et

al 2006: 13).

Strategiset  verkot  ovat  tavoitteellisia  verkostoja,  joissa  on  osallisena  vähintään

kolme yritystä. Verkon rakentaminen on tavoitehakuista, tietoista ja suunniteltua,

ja sillä on selkeä päämäärä, joka ohjaa sen toimintaa. Tämän lisäksi jokaisella ver-

kon jäsenellä on oma tavoitteensa. On tyypillistä, että verkoston jäsenten välillä

on sopimukset  esimerkiksi  ansaintaperiaatteista  sekä riskien  hallinnasta. (Raja-

honka et al 2006: 14.)

Strategiset verkot jakautuvat erilaisiin alatyyppeihin, jotka eroavat toisistaan omi-

naisuuksiltaan sekä kilpailutilanteiden perusteella (kuvio 8).
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KUVIO 8: Yritysverkot. (Oinas & Packalén 1998.)

Strategiset  verkot jakautuvat oppimisverkkoihin ja toteuttamisverkkoihin. Oppi-

misverkkojen tavoitteena on lisätä yrityksen tietoa strategisessa osaamisessa hyö-

dyntäen potentiaalisia resursseja. Oppimisverkostojen avulla pyritään lisäämään

tietopääomaa sekä voimavaroja, kun taas toteuttamisverkot puolestaan tavoittele-

vat jo olemassa olevien resurssien maksimaalista hyödyntämistä.  (Oinas & Pac-

kalén 1998.)

Oppimisverkot jakautuvat edelleen kahteen verkostotyyppiin: luovuus- ja kehittä-

misverkkoihin. Luovuusverkostot pyrkivät luomaan uutta teknologiaa, tuotteita tai

palveluita  yhdistämällä  eri  osaamisalojen tietotaitoa.  Luovuusverkostot  vaativat

taloudellista riskinottoa, sillä yhteistyösuhteet ovat usein tiiviitä ja pitkiä. Tavoit-

teena on luoda innovatiivisesti ja selkeästi uutta. Kehittämisverkostot puolestaan

keskittyvät uuden luomisen sijasta ennemminkin vahvistamaan jo olemassa ole-

vaa,  ja kehittävät edelleen esimerkiksi tuotteita tai tuotantoprosesseja.  Toteutta-

misverkot jakautuvat niin ikään kahteen alaverkkoon: tehokkuus- ja hallintaverk-

koihin. Tehokkuusverkot syntyvät usein voimakkaissa kilpailutilanteissa, ja niiden

tavoitteena on tehostaa toimintoja ja osaamista. Hallintaverkot ovat usein kilpailu-

tettuja, ja ne rakentuvat aiemman osaamisen varaan. (Oinas & Packalén 1998.)
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Yrityksissä verkostot voivat olla osittain päällekkäisiä, tai yksittäinen yritys voi

olla useassa eri verkostossa mukana  (Oinas & Packalén 1998). Yhtä yksittäistä,

muuttumatonta mallia ei  ole,  sillä  myöskään yritys  ei  säily samanlaisena koko

elinkaarensa ajan. On olemassa lukuisia erilaisia verkostoliiketoiminnan mallia, ja

hyödyllisintä olisikin yhdistellä niitä ja valita niistä yritykselle sopivimmat piirteet

(Barringer & Harrison 2000: 396).

4.2 Verkostoliiketoiminnan syyt ja tavoitteet

Maailma ja yhteiskunta on muuttunut, liiketoiminta on globalisoitunut ja teknolo-

gia kehittyy merkittävin harppauksin. Kaikki tämä vaikuttaa myös yritysten kil-

pailukykyyn, kiihtyvällä tahdilla. Kilpailuetua haetaan minimoimalla kustannuk-

sia ja ulkoistamalla toimintoja halpatuotantomaihin, mutta ratkaisu ei ole kestävä.

Uudet, innovatiiviset liiketoimintamallit puolestaan tuovat pysyvyyttä ja todellista

mahdollisuutta kasvattaa yrityksen toimintaa ja voittoa. Kilpailijoista erottautumi-

nen vaatii siis uusia tapoja toimia, ja verkostoituminen voi olla yksi näistä. Tuote-

keskeisyydestä ollaan siirtymässä asiakaslähtöisyyteen, ja käytännössä tämä mer-

kitsee palveluliiketoimintaan mukautumista.  Erilaiset  rinnakkaispalvelut  otetaan

yksittäisen tuotteen rinnalle, ja tämä puolestaan vaatii laajaa osaamista ja resursse-

ja. Rinnakkaispalveluista on muodostunut kokonaan uusi liiketoiminnan kokonai-

suutensa, eivätkä ne enää ole vain aputoimintoja. Tämä monimutkaistaa kokonais-

liiketoimintaa, eikä yritys enää kykene toimimaan ilman yhteistyöverkostoja. Eri-

koistuminen  ja  palvelun  hiominen  huippuunsa  vaatii  yritykseltä  keskittymistä

omaan ydinosaamiseen ja muiden osioiden luottamista verkoston muille jäsenille.

(Rajahonka et al 2006: 11.)

Yritykseen vaikutetaan monella tasolla käsiteltäessä verkottumisen syitä. Yleinen

taso tarkoittaa toimintaympäristön muutosta, esimerkiksi globalisaatiota, yrityksen

liikesuhteiden taso merkitsee muutoksia  toiminnan järjestämisessä ja yritystaso
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puolestaan mikrotasoa, jossa yrityksen omat syyt vaikuttavat verkostoitumiseen.

Näitä voivat olla esimerkiksi kilpailuaseman parantamisen tavoittelu. Verkottumi-

sen syiden eli ajurien eri tasot esitellään kuviossa 9. Myös esimerkiksi markkinoi-

den muuttuminen, arvoketju, teknologian muuttuminen ja epävarmuus voivat olla

syitä verkottumiselle. Käytännössä syyt verkottua voivat olla myös haasteita, joita

yritys kohtaa toimintaympäristössään ja asiakasrajapinnassaan. (Rajahonka et al

2006: 11-12.) 

KUVIO 9: Verkottumisen syyt eli ajurit. (Mukaillen Rajahonka et al 2005.)

Verkostoliiketoiminnassa on tavoitteena kehittää yritystä, ja yleensä kehitystoiveet

liittyvät yrityksen kolmeen keskeisimpään liiketoiminnan osa-alueeseen: tuotteen

tai palvelun kehittämiseen, tuotantoon tai markkinointiin. Yhteistyöllä toisten yri-

tysten kanssa tavoitellaan prosessien tehostamista ja laadun parantamista tai mah-

dollisesti uusille markkinoille pääsyä.  (Oinas & Packalén 1998.) Verkostostrate-
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giaa suunnitellessaan yritys tavoittelee usein taloudellista hyötyä joko kustannus-

säästöjen tai voiton muodossa. Tämän lisäksi yleisellä tasolla tavoitteena voi olla

esimerkiksi uuden oppiminen, tietotaidon lisääminen tai toiminnan tehostaminen.

Palveluliiketoiminta on nykyisessä liiketoimintamaailmassa kilpailuarvoa tuottava

vaihtoehto, ja verkostomaisella liiketoiminnalla on mahdollisuus vastata myös tä-

hän tarpeeseen. Yritys on harvoin tilanteessa, jossa se pystyisi tuottamaan asiak-

kaalleen palvelun tai tuotteen elinkaaren jokaisen vaiheen, mutta verkoston avulla

tämä on mahdollista. Asiakaslähtöinen ratkaisu poistaa asiakkaalta vastuuta ja vai-

vaa, ja pitää sen verkoston toimijoilla. Toiminta hyödyttää sekä asiakasta että ver-

koston toimijoita. (Valkokari et al 2014: 7.)

Yhteiset  liiketoiminnalliset  tavoitteet  ohjaavat  yritysverkostojen toimintaa.  Ver-

kostoilla on haettu joustavuutta liiketoimintaan, mutta varsinainen syy verkoston

muodostamiseen on vaihdellut yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehityksen myötä.

Transaktiokustannukset, oppiminen, strategia, innovaatiot ja asiakasarvon kehittä-

minen ovat yleisiä syitä verkoston muodostamiseen. (Apilo et al 2014: 15.)

Usein verkostomaiseen liiketoimintaan ryhdyttäessä yrityksellä on siihen useita

syitä ja tavoitteita. Verkostoon liitytään tai se muodostetaan harvoin vain yhden

motivaatiotekijän perusteella. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi kulujen pienentä-

minen tai riskien tasapainottaminen. Tämä tekee myös itse verkostoista monita-

hoisia, sillä yksi ratkaisumalli ei voi vastata useaan tarpeeseen. (Barringer & Har-

rison 2000: 369.)

Eri tyyppisillä verkostoilla on erilaisia tavoitteita ja tehtäviä, vaikka karkeasti lii-

ketoiminnan kehittäminen eri tavoin voidaankin laskea yleiseksi tavoitteeksi. Esi-

merkiksi perusliiketoimintaverkon tavoitteena on yrityksen nykyisen osaamisen

hyödyntämisen tehostaminen. Keskeisintä on tunnistaa mahdollisimman toimiva

ja tehokas toimintatapa, joka hyödyntää kaikkien osallistujien nykyistä osaamista
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ja tehostaa sitä entisestään. Liiketoimintaa uudistava verkko puolestaan tavoittelee

liiketoiminnan uudistamista. Kehitykseen vaaditaan laajaa tietopääomaa ja osaa-

mista sekä kykyä innovoida ja uudistaa, ja tavoitteita saavuttaakseen on kyettävä

luottamaan verkon jäseniin sekä rakentamaan uusia ratkaisuja. Uutta liiketoimin-

taa kehittävän verkoston tavoitteena on sananmukaisesti kehittää täysin uutta lii-

ketoimintaa. Käytännössä tämä on siis innovaatioverkko, joka tavoittelee esimer-

kiksi uutta teknologiaa tai liiketoimintaa. Mikään verkostomalli ei kuitenkaan ole

stabiili,  vaan sekä itse verkosto että sen tavoitteet elävät ja muuttuvat tilanteen

mukaan. (Rajahonka et al 2006: 14-15.) Tyypiltään erilaisten verkostojen jousta-

vuus ja rakenteiden pysyvyys vaihtelevat, ja henkilösuhteiden ja johtamisen mer-

kitys korostuu. Tasapaino uudistumisen ja toiminnan varmuuden välille on löydet-

tävä strategisten valintojen kautta.  (Valkokari et al 2014: 9.) Kuvio 10 esittelee

verkostorakenteiden vaikutusta verkoston sisäisiin toimintoihin.

KUVIO 10: Verkostorakenteen vaikutus toimintoihin. (Mukaillen Valkokari et al

2014.)
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Verkostoissa sovelletaan usein resurssipohjaista ajattelua, jonka perusteella yrityk-

sen ei tarvitse hankkia itse kaikkea tarvitsemaansa, vaan se voi lainata tai hankkia

sen muilta. Verkostojen merkitys kasvaa selvitettäessä mistä yritys saa tarvitse-

mansa resurssit. Yrityksen toiminnan on oltava mahdollista myös tilanteessa, jossa

sillä itsellään ei ole kaikkia vaadittavia resursseja. Niiden hankintakyky tuo myös

kilpailuetua. (Pietiläinen et al 2005: 4.)

Verkostoliiketoiminnan kautta yrityksillä on mahdollisuus uudenlaisiin toiminta-

malleihin,  joiden kautta  ne voivat  kehittyä  ja kasvaa.  Verkostomainen toiminta

mahdollistaa kasvun ja uuden oppimisen, ja verkoston kautta pienikin yritys voi

saavuttaa uskottavuutta ja lisätä ammattitaitoaan ja kiinnostavuuttaan markkinoil-

la.  Myöskään suuria  investointeja  ei  tarvita,  eikä  liioin  alkupääomaa.  (Toivola

2005: 203.) Uudet toimintamallit ovat tarpeellisia niin muuttuneen toimintaympä-

ristön kuin yrityskulttuurinkin vuoksi.

4.3 Verkostoliiketoiminnan haasteet

Verkostomainen liiketoiminta eroaa merkittävästi muusta, tavanomaisesta liiketoi-

mintaosaamisesta. Esimerkiksi monitieteisyyden hallinta, pitkäjänteisyys ja inno-

vatiivisuus ja niihin liittyvät muutokset ovat olennaisia haasteita. Eri tasoilla esi-

merkiksi uudet markkina-alueet ja monikulttuurisuus, eri tuotantoprosessien kehit-

täminen, osaamisen hallinta ja ennakointi sekä muutosten analysointi ovat vaativia

tekijöitä yrityksen verkostoitumisen hallinnassa. Myös verkostojen johtaminen ja

hallinta kokonaisuutena asettaa omat haasteensa. (Rajahonka et al 2006: 12.) On-

gelmana ei siis käytännössä ole kiinnostuksen, mahdollisuuksien tai vaihtoehtojen

puute, vaan pikemminkin niiden runsaus. Termistön ja käytännönkin sekavuus ai-

heuttaa haasteita niin tutkimuksessa kuin todellisessa yritysmaailmassakin. (Vesa-

lainen 2006: 9.)
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Nykyisessä verkostoliiketoiminnan yhteiskunnassa haasteena on lisäksi  useiden

erilaisten ja rinnakkaisten verkostojen hallinta. Niiden muoto, suuruus ja suunta

vaihtelevat. Vertikaalinen verkostosuunta tarkoittaa toimittaja-asiakasverkostoa, ja

horisontaalinen puolestaan merkitsee esimerkiksi alliansseja sekä kehittämis- ja

innovaatioverkostoja. Arvoketjujen muutos ja hajoaminen osiin vaikeuttaa verkos-

tojen määrittelemistä yksiselitteisesti. Useimmat verkostot ovatkin vertikaalisten

ja horisontaalisten verkostojen yhdistelmiä. (Apilo et al  2014: 16.) Verkostojen

monimuotoisuutta on esitelty kuviossa 11.

KUVIO 11: Yritysverkostojen monimuotoisuus. (Mukaillen Apilo et al 2014.)

Verkostomaisuuden rakentaminen on pitkällinen prosessi, ja jo yksin kehitystyö-

hön ja  verkostoliiketoiminnan valmisteluun voi  kulua  vuosia,  toimivuudesta  ja

hienokehityksestä puhumattakaan. Alkuvaiheessa toiminnan etuja voi olla mahdo-
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tonta määritellä, ja mahdolliset hyödyt saadaan esiin vasta pitkällä aikavälillä. Pa-

nostuksia on kuitenkin tehtävä heti, ja verkoston muodostaminen syö yrityksen re-

sursseja. Ongelmien ilmetessä onkin tärkeää, että kaikki verkoston osapuolet ote-

taan mukaan ongelmanratkaisuun. (Pietiläinen et al 2005: 24.)

Käytännössä verkosto on suhde, ja kuten missä tahansa suhteessa, myös yritysver-

kostossa on omat ongelmansa. Verkostossa siihen vaikuttavat osapuolten tavoit-

teet,  toiveet,  toimintatavat  ja  keskinäinen riippuvuus  ja  vallankäyttö,  ja  mikäli

näissä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia,  voi koko verkoston toiminta vaarantua.

Liittyessään verkostoon yrityksen on mukautettava omaa toimintaansa, ja muutok-

sia voi syntyä esimerkiksi rakenteeseen ja toimintatapoihin. Nämä muutokset ovat

usein hyödyttömiä ja jopa haitallisia verkoston ulkopuolella, joten riski voi olla

suuri. (Mittilä 2006: 80-81.) 
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5 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI

5.1 Työn keskeiset tulokset

Keskeisin havainto analyysissani oli se, ettei mainosalan pienyritykselle ole löy-

dettävissä yhtä ainoaa toimivaa verkostoliiketoiminnan mallia, kuten ei ylipäätään

millekään yritykselle. Yritysten ominaispiirteet ja eri elinkaarivaiheet vaikuttavat

liiketoimintamallin valintaan,  minkä lisäksi eri  vaiheissa on oltava käytössä eri

malli. On myös mahdollista ja jopa todennäköistä, että yrityksellä on käytössä eri

malleja  samanaikaisesti  päällekkäin.  Pienet  mainostoimistot  joutuvat  rajaamaan

erikoistumistaan,  mikä  vaikuttaa  myös  verkostoliiketoimintamallin  valintaan.

Täysin erilaiseen ydinosaamiseen keskittynyt yritys ei voi käyttää hyväkseen mal-

lia, joka on toiselle yritykselle hyväksi havaittu. Vaikka verkostoliiketoiminnasta

voi olla merkittävääkin hyötyä liiketoiminnalle, on yrityksen harkittava perusteel-

lisesti oman strategiansa ja verkostoliiketoiminnan yhteensopivuutta. Tämä on eri-

tyisen  tärkeää  pienille  ja  keskisuurille  yrityksille,  sillä  verkostoliiketoiminnan

mahdolliset riskit voivat olla kohtalokkaita (Barringer & Harrison 2000: 395).

5.2 Verkostomallin valinta ja suunnittelu

Yritystoiminnassa on useita eri elinkaaria, joilla jokaisella on omat erityispiirteen-

sä. Näitä elinkaaria ovat esimerkiksi tuotekehitysvaihe, kilpailu uusilla markki-

noilla, kiristyvä kilpailuvaihe sekä kypsien markkinoiden kilpailuvaihe. (Oinas &

Packalén  1998.)  Muuttuvat  tilanteet  esimerkiksi  taloudessa,  kilpailutilanteessa,

yhteiskunnassa tai ympäröivässä kulttuurissa vaikuttavat kuitenkin yrityksen toi-

mintaan siten, ettei elinkaarivaihe ole koskaan staattinen. Eri elinkaarivaiheet vaa-

tivatkin erilaiset strategiat, eikä samalla verkostoliiketoiminnan mallilla voi selvitä

läpi kaikkien vaiheiden.
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Yritys voi aloittaa verkostoitumisen suunnittelun analysoimalla nykyistä tilaansa

ja hahmottamalla, kuinka verkostomainen liiketoiminta siihen sopisi. Tavoitteena

on esimerkiksi kilpailukyvyn parantaminen tai arvoketjun tehostaminen. Lopputu-

loksena voi olla verkostoituminen muiden yritysten kanssa, tai oman toiminnan

muuttaminen muuten. Mikäli yritys kokee verkostoitumisen tarpeelliseksi, on sen

aloitettava laajamittainen selvitystyö verkoston muodostamiseksi. (Günther 2006:

17.)

Käytännössä yritys valitsee toimintastrategiansa usein arvoperusteisesti:  toimin-

nan halutaan tuottavan mahdollisimman paljon arvoa. Arvoketju (value chain) on

erinomainen malli,  minkä avulla yritys  voi havainnoida tuotteen tai  palvelunsa

kannattavuutta. (Stabell & Fjeldstadt 1998, 416.) On kuitenkin olennaista ymmär-

tää, että verkostomaisessa liiketoiminnassa pelkkä perinteinen arvon määritys ei

kuitenkaan riitä, vaan verkosto voi luoda aivan uusia, rahassa mittaamattomia ar-

voja tai epäkohtia. Hyviä puolia voi olla esimerkiksi tunnettuuden lisääntyminen

tai uusien taitojen oppiminen; huonoja puolia taas liikesalaisuuksien vuotaminen

tai maineen menetys. (Barringer & Harrison 2000, 396.) Sopivaa verkostostrate-

giaa etsittäessä on kyettävä näkemään arvoketjun ja suoran taloushyödyn yli ja ar-

vioitava tilanne rehellisesti strategisena kokonaisuutena.

Barringer & Harrisonin laajalti  käsittelemien verkostoliiketoiminnan mallien li-

säksi on luonnollisesti olemassa lukuisia muita malleja. Japanilainen malli perus-

tuu selkeään arvojärjestykseen, joka muodostuu yhdestä päämiehestä,  johon on

yhteydessä sovittu määrä päätoimittajia. Päätoimittajien alla on toimittajat, joilla

on erityisosaamista, ja alimmalla tasolla erikoistumattomat toimittajat. Japanilai-

nen malli on erittäin hierarkkinen, ja se on kuvattu kuviossa 12. (Luomala et al

2001: 8.)
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KUVIO 12: Japanilainen malli. (Mukaillen Luomala et al 2001: 8.)

Länsimainen malli puolestaan perustuu vuorovaikutukseen, johon liittyy voima-

kasta kilpailuttamista. Usein kilpailutussykli on lyhyt, jopa vuoden mittainen. Ver-

koston päämiehellä on useita alihankkijoita jopa samaan tarkoitukseen, ja niiden

asema on lähinnä toimia valmistuskapasiteettina. Päämiehen tehtävänä on hallin-

noida verkostoa ja huolehtia esimerkiksi tuotesuunnittelusta sekä muista strategi-

sista päätöksistä, ja alihankkijat saavat valmiit tiedot, joiden pohjalta toteuttavat

omat tehtävänsä. Alihankkijat voivat vaihtua nopeastikin, eikä niillä välttämättä

ole mitään tietoa toisistaan tai keskinäistä suhdetta. Myös alihankkijoilla voi länsi-

maisessa mallissa olla omat alihankkijaverkostonsa. Länsimainen malli on kuvattu

kuviossa 13. (Luomala et al 2001: 9.)
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KUVIO 13: Länsimainen malli. (Mukaillen Luomala et al 2001: 9.)

Monissa verkostoliiketoiminnan malleissa on useita hyviä puolia, ja jokaisessa on

omat erityiset ominaispiirteensä. Vaikka mallit ovat toimivia ja laajoja, eivät ne

kuitenkaan kata kaikkea. Kannattavinta olisikin suunnitella myös verkostomainen

toiminta yrityksen strategian mukaisesti, ja yhdistellä eri malleja sen mukaisesti.

On kuitenkin täysin mahdotonta yksiselitteisesti määrittää, millä perusteella ver-

kosto muodostuu, ja mihin muotoon. Usein verkoston syntyminen on melko sattu-

manvaraista, minkä lisäksi yrityksen henkilöstön suhteet ja yksittäiset persoonat

ovat merkittäviä tekijöitä verkoston muodostuessa. Vaikka toimivia verkostoliike-

toiminnan malleja, kuten TCE-malli, on useita, on teoreettisen mallin yli nähtävä

suunniteltaessa verkostomaista liiketoimintaa. (Barringer & Harrison 2000, 396.)

Strategian valittuaan yrityksen on etsittävä myös sopivat kumppanit. Olennaista

osaamista  verkostoliiketoiminnassa  onkin  kyetä  valitsemaan  sopivat  osapuolet

sekä niiden välinen työnjako. (Oinas & Packalén 1998.) Verkostokumppaneita va-

littaessa on lisäksi oltava huolellinen ja otettava huomioon lukuisia seikkoja, ku-
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ten  maantieteellinen  sijainti,  kulttuuritaustat  sekä  luottamus  (Gardet  &  Mothe

2011, 225). Yritysten välille on luotava mahdollisuus vuorovaikutukselle, määri-

teltävä yritysten välinen suhde ja käytännöt, kehitettävä vuorovaikutusta sekä var-

mistuttava yritysten kapasiteetista vastata suhteeseen (Valkokari et al. 2009, 140).

Väärin valittu yhteistyökumppani voi tahrata yrityksen maineen pysyvästi, mutta

parhaimmillaan kumppani voi luoda täysin uudenlaisia näkökulmia liiketoimin-

taan. Mainosalalla on elintärkeää kehittyä, muuttua ja pysyä aktiivisena, ja tässä

verkostot ovat erinomainen apu. Toisaalta taas imago on kaikki kaikessa, joten yh-

teistyökumppanien valinnassa on oltava erityisen tarkkana. Hyvin valittu kumppa-

ni voi nostaa yrityksen arvoa niin asiakkaiden, yhteistyökumppanien kuin kilpaili-

joidenkin silmissä – huono kumppani puolestaan päinvastoin. Yrityksen kannattaa

huomioida,  että vaikka perinteisesti  yrityksen suhteita asiakkaisiinsa on pidetty

merkittävänä, ovat muut sidosryhmät, kuten alihankkijat, toimittajat sekä rahoitta-

jat, yhtä tärkeitä (Mittilä 2000: 237). Sama huomio pätee myös verkostokumppa-

neita etsittäessä.

Edellä mainitun lisäksi, on jo verkostoa suunniteltaessa tehtävä johtamiseen liitty-

viä päätöksiä. Osapuolilla on oltava selkeä, yhtenäinen näkemys siitä, kuka ver-

kostoa johtaa ja millä tavalla; ovatko osapuolet tasa-arvoisia vai toimiiko yksi yri-

tyksistä  veturiyrityksenä.  Osapuolten  on  keskenään  sovittava  kontrollin  tasosta

sekä keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Myös verkoston tiiviys on suunniteltava jo

verkostoa perustettaessa. (Valkokari et al. 2014: 14.) On sovittava myös, kuinka

saavutettu hyöty ja tulokset jaetaan osallistujien kesken: saavatko osapuolet palk-

kion tehdyn työpanoksen mukaisesti, vai jaetaanko tulokset tasaisesti osapuolten

kesken (Gardet & Mothe 2011: 215).

Mainosalan pienillä yrityksillä on usein yksi tai korkeintaan muutama osaamis-

alue, johon voimavaroja ja resursseja on panostettu. On mielekästä jakaa osaamis-

ta ja tietoa omasta osaamisestaan, hyödyntäen samalla muiden vastaavia, omasta

ydinosaamisesta poikkeavia taitoja. Suuremmat alan yritykset kykenevät pitämään
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tuotevalikoimassaan useita  erilaisia  vaihtoehtoja,  mutta  pienyrityksellä  ei  tähän

ole varaa, vaan osaaminen on keskitettävä. Tämä luo mahdollisuuden erikoistua ja

tarjota osaamistaan myös verkostojen puitteissa.

5.3 Mainostoimiston verkostomallit

Verkostomaista liiketoimintaa suunniteltaessa on hyväksyttävä tosiasia, että kai-

kille yrityksille ei kyseinen liiketoimintamalli sovi, eri vaihtoehdoista huolimatta.

Pien- ja mikromainostoimistot voivat kuitenkin hyötyä verkostomaisuudesta, mi-

käli alueelliset ja strategiset reunaehdot sitä puoltavat. Mainosalalla tärkein resurs-

si on yrityksen sisäinen osaaminen, eikä suuria aineellisia investointeja välttämät-

tä tarvita. Tämä on hyvä huomioida myös verkostomaisia malleja rakennettaessa.

Arvoanalyysi on mielenkiintoinen ja luonteva lähtökohta suunniteltaessa yrityk-

sen toimintastrategiaa myös verkostomaisessa liiketoiminnassa,  mutta  myös ai-

neettomat hyödykkeet ja haitat on otettava strategiassa huomioon. Varsinkin mai-

nostoimistoalalla sekä erityisesti mikroyrityksissä maine tai brändi ovat merkittä-

vää pääomaa, jota ei voi suoraan sijoittaa perinteiseen arvoketjuun. Yrityksen on

mietittävä myös omaa motiiviaan sopivaa mallia valittaessa, ja arvioitaessa kysei-

sen liiketoimintatyypin kannattavuutta.

Tarkasteltaessa yrityksen eri elinkaarivaiheita, voidaan todeta, että tuotekehitys-

vaiheeseen ei mainosalalla välttämättä ole mielekästä etsiä yhteistyökumppania.

Alan tuotteet ovat harvoin innovatiivisia, eikä esimerkiksi laaja markkina- tai asia-

kastutkimus ole tarpeen. Samasta syystä mainosalan pien- ja mikroyritykset ovat

harvoin osallisina myöskään uusilla markkinoilla. Luonnollisesti kuitenkin myös

mainostoimisto voi kehittää innovatiivisen tuotteen tai palvelun, jolloin oppimis-

verkkojen eri muodot voivat olla tarpeen.
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Alalla  mielekkäimmät  verkostoliiketoimintaa  hyödyntävät  elinkaarivaiheet  ovat

kiristyvän kilpailun ja kypsien markkinoiden vaiheet. Kilpailun kiristyessä yrityk-

sen on tehostettava tuotantoketjuaan ja toimintojaan. Tuotetta tai palvelua on kehi-

tettävä, jotta yritys voi pysyä kilpailussa mukana. Myös logistiikan toimivuuden

merkitys painottuu. Tässä elinkaaren vaiheessa verkostoliiketoiminta painottuu te-

hokkuusverkostoihin. Kypsien markkinoiden aikana käytössä voi olla kehittämis-,

tehokkuus- tai hallintaverkot, riippuen yrityksen tuotteesta tai palvelusta. Pienten

yritysten on lähtökohtaisesti erikoistuttava tiettyyn tuotteeseen tai palveluun, sillä

suuret  yritykset  dominoivat kypsiä  markkinoita laajalla  volyymillaan (Oinas &

Packalén 1998).

Käytännössä siis yrityksen tulisi analysoida nykytilaansa siten, että kokonaisuus

hahmottuisi  entistä  paremmin.  Mihin  tarpeisiin  verkostomaista  liiketoimintaa

haettaisiin, ja mihin se voisi vastata? Mikäli rehellinen analyysi viittaisi verkottu-

misen tarpeeseen, olisi yrityksen luotava verkostomainen strategia sekä itse liike-

toimintaan että verkoston luomiseen. Kumppanien etsintä ja verkostomallin valin-

ta olisivat itsestään selviä tehtäviä, mutta myös verkostojohtamiseen olisi paneu-

duttava. Verkostolla on oltava osaava johto, sillä ilman sitä verkosto tuskin toimisi

kannattavasti. Mikäli yritykseltä ei itseltään tätä löytyisi, olisi harkittava pitäyty-

mistä ainoastaan toimittavana osapuolena.

Verkostoliiketoiminnan olisi  siis  luotava lisäarvoa yritykselle,  ja liiketoiminnan

edetessä verkoston kannattavuutta olisi seurattava ja testattava. Yrityksellä olisi

oltava myös irtautumisstrategia, mikäli toiminta ei olisi riittävän kannattavaa tai

esimerkiksi henkilökohtaiset suhteet, maineeseen liittyvät ongelmat tai muut haas-

teet haittaisivat yrityksen omaa toimintaa. Vaikka yritys ei itse hallinnoisi ja joh-

taisi koko verkostoa, olisi sillä oltava oma, yrityskohtainen verkostotoimintaa hal-

litseva osaaminen sekä vahva käsitys omista tarpeista ja haluista. Kuviossa 14 esi-

tellään pintapuolisesti verkostoliiketoiminnan muodostumisen eri vaiheita. 
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KUVIO 14: Verkostoliiketoiminnan muodostamisen alkuvaiheita.

Suhteuttaessani  saamani  tulokset  esimerkkiyritykseen,  mainosalan  mikroyrityk-

seen, olisi tällä hetkellä kannattavin verkostoliiketoiminnan malli hallintaverkko –

mikäli yksittäinen verkostomalli olisi valittava. Yrityksen osaaminen on kehitty-

nyttä, eikä uuden oppiminen ole tällä hetkellä olennaista. Uutta tuotetta tai palve-

lua ei tällä hetkellä ole tarpeen lanseerata, vaan kannattavinta on kehittää olemas-

sa oleva ydintuote huippuunsa. Tämä onnistuisi parhaiten tiiviiden ja luotettavien

yhteistyökumppanien avulla, joiden toiminta tukisi VisDomin ydinosaamista.

Hallintaverkon avulla yritys voisi laajentaa markkinoita ja lisätä myyntiä tavalla,

johon yritys ei yksin, ilman tiivistä yhteistyöverkostoa pysty. Ydintuotteen ympä-

rille  voisi  melko helposti  rakentaa eri  tahoja hyödyttävän ekosysteemin,  mutta
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verkoston rakentaminen olisi syytä aloittaa kevyesti ja mahdollisimman helposti

hallittavasti. Verkostojohtamiseen olisi haettava osaamista yrityksen ulkopuolelta,

mikäli sitä ei yrityksen sisältä löytyisi. Verkostojohtamisen merkitystä ei voi vähä-

tellä.  Yrityksen strategia vaatisi  perusteellista uudelleenpohtimista,  ja edut olisi

suhteutettava mahdollisiin riskeihin. Yrityksen olisi huomioitava, että mahdolliset

tehdyt strategiset ja toiminnalliset muutokset voisivat olla hyödyttömiä verkoston

ulkopuolella (Mittilä 2006: 81), joten riski-hyötysuhdetta olisi pohdittava huolelli-

sesti.

On kuitenkin korostettava, että ilman perusteellista lähtötilanteen analysointia ja

syvää ymmärrystä yrityksen nykytilasta, on täysin mahdotonta määrittää toimivaa

yksittäistä verkostoliiketoiminnan mallia. Aiemmin toteutettu, kevyempi verkosto-

toiminnan malli, jossa yritys on tehnyt yksittäisiä projekteja eri verkostoille, nou-

dattelee löyhästi länsimaista verkostomallia. Tämä voi todellisuudessa olla hyö-

dyllisin jatkossakin, yrityksen oman harkinnan mukaisesti.
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6 YHTEENVETO

Tavoitteenani oli tutkia verkostomaista liiketoimintaa eri muodoissaan, ja pyrkiä

tällä tavalla havaitsemaan, onko mainosalalla toimivalle mikro- ja pienyritykselle

mahdollista löytää yksittäinen sopiva verkostoliiketoiminnan malli. Tutkimusme-

netelmänä  käytin  dokumenttianalyysia,  minkä  valintaa  tuki  aiheen  tietomäärän

laajuus. Dokumenttianalyysin päämääränä oli auttaa minua hahmottamaan koko-

naisuutta paremmin, sekä ymmärtämään keräämäni tiedon taustat. Rajasin analyy-

sin koskemaan ainoastaan verkostomaisen liiketoiminnan toimivia muotoja mai-

nosalan mikro- ja pienyrityksessä, joten en käsitellyt verkostojohtamista, verkos-

ton konkreettista luomista tai sen kehitystä.

Analyysini perusteella havaitsin, ettei yhtä ainoaa toimivaa verkostoliiketoimin-

nan mallia ole löydettävissä, ei mainosalan mikroyritykselle, eikä muunkaan alan

yritykselle.  Yritysten  ominaispiirteet  ja  eri  elinkaarivaiheet  vaikuttavat  liiketoi-

mintamallin valintaan voimakkaasti, ja eri vaiheissa on oltava käytössä eri malli.

Yritysstrategian on oltava ketterä, ja myös verkostomaisessa liiketoiminnassa on

kyettävä tekemään nopeita päätöksiä ja hyväksyttävä mahdolliset muutokset. Mal-

leja voi olla myös päällekkäin; yritys voi olla samanaikaisesti osana useaa erilaista

verkostoa (Oinas & Packalén 1998).  Pienet  mainostoimistot joutuvat erikoistu-

maan melko tiiviisti,  mikä vaikuttaa myös liiketoimintamallin valintaan. Erilai-

seen ydinosaamiseen keskittynyt yritys ei voi käyttää toiselle hyväksi havaittua

mallia.  Verkostomainen liiketoiminta on trendikkyydestään huolimatta  haastava

liiketoiminnan muoto, eikä se sovi kaikille. Yrityksen kannattaakin harkita tarkasti

omaa strategiaansa ja verkostojen sopivuutta siihen.

Verkostomaisuuteen on suhtauduttava monimutkaisena ilmiönä, jolla on vaikutus-

ta yrityksen koko toimintaan. Yrityksen maantieteellinen sijainti, yhteistyökump-

panien sijainti,  tietotaidon jakaminen ja yhteistyön mahdollisuudet ja ongelma-

kohdat on huomioitava ennen yhteistyösuhteeseen ryhtymistä. (Oinas & Packalén
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1998.) Koska tarkoituksenani ei ollut tutkia tarkemmin verkoston perustamista tai

sen johtamista, on näitä tekijöitä käsitelty vain pintapuolisesti. Tämä ei kuitenkaan

tarkoita sitä, etteivätkö nämä olisi äärimmäisen tärkeitä tekijöitä verkostomaisessa

liiketoiminnassa.  Ilman  huolellista  lähtöanalyysia  verkostomaiseen  liiketoimin-

taan ryhtyminen on turhaa ja mitä todennäköisimmin tuomittu epäonnistumaan.

Lisäksi sekä ulkoinen että yrityksen sisäinen verkostostrategia on oltava suunni-

teltu, jotta onnistuminen olisi mahdollista. Yhtä tärkeää on osaava verkostojohta-

minen, mahdollisesta irtautumissuunnitelmasta puhumattakaan.

Analyysiani  voi  hyödyntää  pohdittaessa  mainosalan  yrityksen  mahdollisuuksia

verkostomaisessa liiketoiminnassa. Tarkoituksenani ei ollut antaa valmista toimin-

tasuunnitelmaa, vaan selvittää ylipäätään verkostomaisen liiketoiminnan mahdol-

lisuuksia ja potentiaalia mainosalan pienyritykselle. Yrityksen on itse arvioitava

rehellisesti oma elinkaarensa sekä strategiansa, ja valittava mahdollinen verkosto-

malli tilanteensa mukaan – mikäli verkostomainen liiketoiminnan muoto on todel-

lisuudessa yritykselle edes kannattava.
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