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kohdeosuuskaupan verkosto ja verkostoituminen sekä mikä on niiden 



merkitys alueosuuskaupan toiminnassa. Kohdeorganisaationa on yksi 

S-ryhmän alueosuuskaupoista. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen 

tutkimus, jonka aineisto on kerätty haastattelemalla. Tutkimuksen 

empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla yhtätoista keskeistä 

kohdeosuuskaupan verkoston toimijaa.  
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This thesis is a qualitative interview study. The empirical material was 

collected by interviewing eleven important members of the network.  
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1 JOHDANTO 
 

Osuustoiminta on menestynyt 2000-luvulla erityisesti 

vähittäistavarakaupassa ja pankkialalla. Hyvinä esimerkkeinä 

menestyneistä osuuskunnista ovat olleet S-ryhmä (esim. Herranen, 2004) 

ja Op-ryhmä (esim. Kuusterä, 2002). Vaikka osuuskunnat ovat 

osoittautuneet varsin menestyksekkääksi liiketoimintamuodoksi, ei niitä 

ole juurikaan tutkittu liiketaloustieteessä (Osuustoimintalehti 5/2003).  

 

Osuuskunnat on perinteisesti organisoitu verkostoiksi (Neilimo 1994, 

Skurnik 1994; vrt. Möller, Rajala & Svahn, 2004; Jarillo 1988, Thorelli 

1986), sillä verkostomuotoisen liiketoimintamallin on nähty tuovan eräitä 

strategisia etuja organisaatiolle (Mintzberg & Lampel, 1999; Mintzberg, 

1987). Verkostoitumisessa (Gadde & Håkansson, 2001) tulisi huomioida 

myös sosiaalisen verkostoteorian (esim. Brass, Butterfield & Skaggs, 

1998) käsitteet, kuten verkoston osapuolten väliset suhteet (esim. 

Holmlund, 1997). Myös luottamus (esim. Mayer, Davis & Schoorman, 

1995; Thorelli 1986; Blau 1963) ja valta (esim. Thorelli 1986) ovat 

keskeisiä käsitteitä verkostoitumisessa.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on osallistua liiketaloustieteessä käytävään 

keskusteluun osuuskuntien menestystekijöistä (esim. Skurnik, 2005; 

Jussila, Saksa & Tienari, 2005; Stryjan, 1994; Michelsen, 1994; Giroux, 

1992; Norrmen, 1986). Lisäksi tutkielmassa pyritään esittämään 

osuuskuntien johdolle uusia näkökulmia osuustoiminnan 

menestystekijöistä verkostonäkökulmasta katsottuna. Tutkielma on osa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ”Osuustoimintayritysten 

menestystekijät ja niiden johtaminen  -tutkimushanketta”. Hanke on 

Suomessa ainutlaatuinen, sillä siinä tarkastellaan osuustoiminnallisten 

organisaatioiden menestystekijöitä erityisesti liiketoiminnan ja sen 
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johtamisen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on tehdä tieteellisesti 

korkeatasoista ja käytännössä hyödyllistä tutkimusta (www.lut.fi/cbm, 

viitattu 18.1.2006). 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja konteksti 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ymmärtää ja kuvata, 

minkälainen on kohdeosuuskaupan verkosto ja verkostoituminen sekä 

mikä on niiden merkitys alueosuuskaupan toiminnassa. 

Päätutkimuskysymyksenä on siis; ”Mikä on verkoston ja 

verkostoitumisen merkitys alueosuuskaupan toiminnassa?” Tutkimuksen 

tavoitteet voidaan ilmaista vielä tarkemmin seuraavien 

alatutkimuskysymysten kautta:  

 

1.  Minkälainen on alueosuuskaupan verkoston rakenne? 

2.  Miten alueosuuskaupan verkosto toimii? 

3. Mikä on verkoston strateginen merkitys alueosuuskaupalle?  

 

Edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin vastaaminen on tärkeää muun 

muassa siksi, että verkoston merkitystä osuuskuntien toiminnassa on 

tutkittu sekä Suomessa että maailmalla varsin vähän. Tutkimuksen 

kohteena on yksi S-ryhmän alueosuuskaupoista. S-ryhmään kuuluu 22 

alueosuuskauppaa ja SOK- yhtymä sekä useita liiketoimintayksikköjä, 

kuten ABC –liikennemyymälät ja Sokos-tavaratalot (www.s-kanava.net, 

viitattu 17.7.2006).  

 

S-ryhmän perusajatuksena on tuottaa etuja ja palveluja sitoutuneille 

asiakasomistajilleen ja verkostomaisen liiketoimintamallin avulla S-ryhmä 

tarjoaa asiakasomistajille heidän tarpeistaan lähtevän, kattavan ja 

kilpailukykyisen palvelukokonaisuuden, joka kehittyy jatkuvasti (www.s-
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kanava.net, viitattu 17.7.2006). Alueosuuskaupat tuottavat asiakas-

omistajilleen palveluita muun muassa päivittäistavarakaupassa ja samalla 

tuottavat asiakasomistajilleen monia etuja (kuten bonusta) näiden 

palveluiden käyttämisestä (Neilimo, 2005, 40).  

 

Tutkimuskontekstin perustana toimii siis S-ryhmän muodostama 

verkostomuotoinen liiketoimintamalli, joka vaikuttaa kohdeosuuskaupan 

johtamiseen, organisoitumiseen ja verkostoitumiseen. Toisena 

analysointitasona ja kontekstina on alueosuuskaupan muodostama 

paikallinen ja alueellinen verkosto, joka koostuu useista paikallisista ja 

alueellisista organisaatioista (Neilimo 2005). S-ryhmä on ollut merkittävä 

taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja viimeisen sadan vuoden 

aikana Suomessa. Tutkimuksen pääpaino on verkoston nykytilassa 

(erityisesti miten verkosto toimii ja mikä on verkoston merkitys tällä hetkellä 

osuuskaupalle?). Toisaalta tutkimuksessa käsitellään myös sitä, mitkä 

tekijät ovat vaikuttaneet esimerkiksi verkoston rakentumisen taustalla.  

 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset 
 

Edellä mainittujen tutkimuskysymysten ja keskeisimpien käsitteiden 

(osuustoiminta, osuuskunta, verkosto, verkostoituminen, strategia, 

luottamus ja valta) pohjalta muodostuu tutkielman teoreettinen viitekehys, 

joka pohjautuu näiden teemojen aikaisempiin tutkimuksiin (esim. Brass, 

Galaskiewicz, Greve, Tsai 2004; Buskens, 1998; Jones, Hesterly, & 

Borgatti 1997; Nilsson 1994; Ibarra 1993; Norrmen 1986). Teoreettisen 

viitekehyksen muodostaminen oli iteratiivinen prosessi (esim. Alasuutari 

1994), sillä tutkimuskysymykset ja keskeisimmät käsitteet muuttuivat jonkin 

verran aineiston analyysin jälkeen (eli aineistosta nousi esiin uusia 

keskeisiä asioita ja käsitteitä).  
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Liiketaloustieteen näkökulmasta osuustoimintaan (esim. Skurnik, 2005 & 

1994; Nilsson, 2001; Normark 1996, Peterson & Anderson, 1996; Norrmen 

1986) ja osuuskuntiin (esim. Pöyhönen, 2002; Troberg, 2000) liittyviä 

julkaisuja ja teoksia on vielä melko vähän. Sen sijaan maataloustieteissä 

(esim. Sykuta & Cook 2001; Khanna 1993) sekä sosiologiassa (esim. 

Mooney, 2004) osuustoimintaa on tutkittu jonkin verran. Bagerin & 

Michelsenin (1994) mukaan osuustoimintaa on tutkittu erityisesti 

Pohjoismaissa, joissa osuuskunnilla on ollut merkittävä rooli useilla 

yrityssektoreilla.   

 

Laurinkari (2004, 25) määrittelee osuustoiminnan seuraavasti; 

”Osuustoiminta on osuuskunnan muotoon järjestettyä taloudellista tai 

sosiaalista yhteistoimintaa jäsenten tarpeiden tyydyttämiseksi.” Pöyhönen 

(2002, 278) puolestaan määrittelee osuuskunnan seuraavasti; 

”Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai 

elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet 

käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, 

jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla”. 

Skurnikin (1994) ja Normarkin (1996) mukaan osuuskunnat perustuvat 

yleensä verkostomuotoiselle liiketoimintamallille.   

 

Ensimmäiset tieteelliset julkaisut verkostoitumisesta ilmestyivät 1970–

1980-luvuilla. Verkostoitumista on tutkittu erityisesti organisaatioteoriassa 

(esim. Gulati, 1998), sosiologiassa (esim. Eguiluz, Zimmermann & Cela-

Conde, 2005) ja markkinoinnissa (esim. Anderson, Håkansson & 

Johanson, 1994). Verkostoituminen on käsitteenä verkostoa laajempi, sillä 

se käsittää verkostoajattelun, verkostomuotoisen organisoitumisen sekä 

verkoston toiminnan (Gadde & Håkansson, 2001, 176). Möller, Rajala & 

Svahn (2004, 10) puolestaan määrittelevät verkoston seuraavasti; 

”Verkosto on yritysten välisten suhteiden muodostama, toimialat ylittävä 

verkostokudos, joka on periaatteessa rajaton.”  
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1980-luvulla yksi keskeisimmistä verkostotutkimuksen aiheista olivat 

strategiset verkostot (esim. Jarillo, 1988) ja niiden analysoiminen. Strategia 

voidaan puolestaan nähdä dynaamisena prosessina, jolloin yrityksen 

kilpailuasema markkinoilla luodaan (Porter, 1991). Viimeisen viiden vuoden 

aikana akateemisissa tutkimuksissa on kuitenkin ollut havaittavissa 

suuntaus niin sanottujen ”pehmeiden asioiden tutkimiseen”; erityisesti 

sosiaaliseen verkostoteoriaan liittyvät kysymykset (esim. Roberson & 

Colquitt, 2005; Perry-Smith & Shalley, 2003; Higgins & Kram, 2001) ovat 

olleet pääkohteina verkostotutkimuksessa. 

 

Luottamus ja sen kehittyminen yritysten ja yksilöiden välisissä suhteissa on 

ollut yhtenä tärkeimpänä tutkimuskohteena verkostotutkimuksissa (esim. 

Thorelli 1986; Blau 1964). Luottamuksen merkitys on erityisen tärkeää 

paitsi verkostoitumisessa, myös osuustoiminnallisissa suhteissa (Borgen, 

2001). Morrow, Hansen & Pearson (2004, 49–50) määrittelevät 

luottamuksen “Tietynlaisena asteena tai asteen suuruutena siitä, että 

henkilö uskoo toisen henkilön vilpittömyyteen ja siihen, että tämä ei 

vahingoita tai muutoin käytä häntä hyväkseen.” Luottamuksen merkitystä 

osuustoiminnallisissa yrityksissä ovat korostaneet erityisesti Hakelius 

(1996) sekä Nilsson (1996).  

 

Luottamuksen lisäksi vallan lähteet (esim. Brass & Burkhardt 1993; Ibarra 

1993; Astley ja Sachdevan, 1986) sekä vallan määräytyminen verkostossa 

(esim. Fiol, O´Connor & Aguris, 2001; Medcof, 2001) ovat olleet keskeisiä 

teemoja verkostoitumiseen liittyvissä tutkimuksissa. Thorelli (1986, 38) 

määrittelee vallan seuraavasti; ”Valta verkostossa tarkoittaa kykyä 

vaikuttaa toisten verkoston toimijoiden päätöksiin”.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät  
 

Verkostoitumiseen liittyvissä tutkimuksissa on hyödynnetty muun muassa 

sosiologian ja antropologian käyttämiä menetelmiä (esim. Tichy, Tushman 

& Fombrun, 1979). Tutkimusmenetelmänä on laadullinen 

haastattelututkimus, sillä tarkoituksena on tutkia yhtä osuuskauppaa ja 

ymmärtää sen verkostoa, eikä tarkoituksena ole tilastollinen yleistettävyys. 

Kandidaatin tutkielmassa haastateltiin kohdeosuuskaupan toimitusjohtajaa 

sekä hallintoneuvoston puheenjohtajaa, joiden määritelmien ja ehdotusten 

perusteella valittiin tätä tutkielmaa varten haastateltaviksi yhdeksän muuta 

verkoston toimijaa. Kaikkiaan tutkimusaineisto koostuu siis yhdestätoista 

haastattelusta, jotka tehtiin marraskuun ja maaliskuun 2006 välisenä 

aikana. Yhteistä kaikille haastateltaville on, että he ovat kaikki joko oman 

organisaationsa toimitusjohtajia tai ylimpiä johtohenkilöitä.  

 

Analysointinäkökulma aineistoon edustaa näytenäkökulmaa. Koskisen, 

Alasuutarin & Peltosen (2005, 65–66) mukaan aineistosta tehdään tällöin 

vain sitä itseään koskevia havaintoja, joten näytteet ovat ”pala” 

todellisuutta. Aineistonkeruumenetelmänä on teemahaastattelu, joka on 

Koskisen ym. (2005, 105) mukaan selkeästi käytetyin kvalitatiivinen 

aineiston keruun menetelmä niin yhteiskunta- kuin taloustieteissä. 

Teemahaastattelussa tai niin sanotussa puolistrukturoidussa 

haastattelussa tutkija määrää kysymykset, mutta haastateltava voi vastata 

niihin omin sanoin ja joskus jopa ehdottaa kysymyksiä (Koskinen ym., 

2006). Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin hyödyntämällä 

teemoittelua.  Teemoina olivat tutkimuskysymykset. 

 

Tutkimusprosessi eteni laadulliselle tutkimukselle ominaiseen tapaan 

induktiivisesti sekä aineistolähtöisesti. Tarkoituksena onkin ymmärtää 

haastateltavien antamia merkityksiä ja tulkintoja verkostoitumisesta. 

Banisterin, Burmanin, Parkerin, Taylorin & Tindallin (1994, 4) mukaan 
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laadulliselle tutkimukselle on ominaista muun muassa ”refleksiivisyys”. 

Refleksiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkittava ilmiö ja sen määritelmä 

muuttuvat havaintojen myötä tutkimusprosessin aikana (Banister ym., 

1994, 4). Myös tässä tutkielmassa tämä ilmeni siten, että 

tutkimuskysymykset muuttuivat useaan kertaan tutkimusprosessin aikana. 

Haastateltavien pyynnöstä tutkielmassa ei esitetä suoria lainauksia 

aineistosta. Tarkastajilla on kuitenkin ollut käytössä versio, jossa on 

esitetty myös litteroitua aineistonäytteitä.  

 

1.4 Rakenne ja rajaukset 
 

Tutkimuksen käsitteellisessä osassa (osa 2) esitetään tutkielman 

teoreettinen tausta eli edellä mainitut keskeisimmät käsitteet 

(osuustoiminta, verkostoituminen, verkostot, valta, luottamus ja strategia). 

Tämän jälkeen osassa 3 esitetään tutkielman menetelmävalinta ja 

arvioidaan muun muassa tutkielman luotettavuutta. Tutkielman 

empiirisessä osassa (osa 4) esitetään haastateltavien näkemyksiä 

tutkittavasta aiheesta ja verrataan niitä teoriassa käsiteltyihin aiheisiin. 

Viimeiseksi (osa 5) esitetään tutkielman johtopäätökset ja 

jatkotutkimusaiheet.  

 

Haastattelut rajattiin koskemaan vain alueosuuskaupan verkoston 

keskeisimpiä osapuolia (yksitoista keskeisintä toimijaa). Verkostoon 

liittyvien tutkimusten ja tutkimusaineistosta nousseiden keskeisimpien 

asioiden pohjalta päädyttiin tarkastelemaan verkostoa 1) strategisesta 

näkökulmasta (esim. Barney, 2001) ja 2) sosiaalisen verkostoteorian 

näkökulmasta (esim. Insead, 2000). Tutkielmasta rajattiin pois 

verkostoitumista koskevat talousteoreettisen tarkastelutavan teoriat (esim. 

Vesalainen, 2002).    
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2  OSUUSTOIMINTA, VERKOSTOT JA VERKOSTON 
TOIMINTA 
 

Tämän osan tarkoituksena on luoda tutkimuksen teoreettinen viitekehys, 

joka pohjautuu päätutkimuskysymykselle ”Mikä on verkoston ja 

verkostoitumisen merkitys alueosuuskaupan toiminnassa?” sekä 

alatutkimuskysymyksille ”Minkälainen on alueosuuskaupan verkoston 

rakenne?”, ”Miten alueosuuskaupan verkosto toimii?” ja ”Mikä on 

verkoston strateginen merkitys osuuskaupalle?”. Ensimmäiseksi esitetään 

osuustoiminnan ja osuuskuntien keskeisimmät ominaispiirteet, käsitteet ja 

tutkimukset, jonka jälkeen esitetään tutkimuksen kannalta keskeisimmät 

verkostotutkimukset ja niiden yhteydet osuuskuntiin. Viimeisenä esitetään 

keskeisimpiä verkoston toimintaan (valtaan ja luottamukseen) liittyviä 

tutkimuksia ja käsitteitä.  

 

2.1 Osuustoiminta 
 

Nilssonin (1994) mukaan osuustoimintaa ja osuustoimintayritystä voidaan 

kuvata seuraavien erityispiirteiden avulla; 1) se sisältää jonkinlaista 

taloudellista toimintaa, 2) osuustoimintayrityksen omistaa ja sitä johtaa 

ryhmä henkilöitä, jotka muodostavat niin sanotun yhteisön sekä 3) nämä 

henkilöt (osuuskunnan jäsenet) omistavat ja hallinnoivat 

osuustoimintayritystä tarkoituksenaan tyydyttää joitakin tiettyjä 

toiminnallisia tarpeita.  

 

Osuustoiminnan päämääränä on luoda markkinavoima, joka koostuu 

useista pienistä toimijoista, jotka työskentelevät samojen tavoitteiden ja 

päämäärien saavuttamiseksi. Lisäksi nämä toimijat (osuuskunnan jäsenet) 

päättävät demokraattisesti niistä keinoista ja menetelmistä, joita tarvitaan 

yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Osuustoiminnan tarkoituksena on, 
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että yhteisesti omistetun ja operoidun yrityksen edut ja tuotot jakautuisivat 

mahdollisimman tasapuolisesti kaikille osapuolille. Osuuskunnan keskeisiin 

periaatteisiin kuuluu, että sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ja se antaa 

jäsenilleen etuja erilaisten palvelujen muodossa.  (Skurnik, 2002, 104)  

 

Osuuskunnan määritelmään liittyy olennaisesti yhteistoiminnan ja 

yhteistyön käsitteet (Fregidou-Malama, 2000, 82). Michelsenin (1994, 15–

16) mukaan osuuskunnat voidaan tarkemmin määritellä ”Useiden 

henkilöiden muodostamiksi ryhmiksi, joiden tavoitteena on edistää 

jäsenten yhteisesti jakamiaan taloudellisia intressejä, tarkoituksenaan 

johtaa, hallinnoida ja toteuttaa tietyntyyppisen yrityksen (osuuskunnan) 

toimintaa”.  Voidaan myös sanoa, että osuuskunnat toimivat niin sanotussa 

”sosiaalisessa taloudessa”, jossa yrittäminen perustuu demokratialle ja 

yhteishengelle, solidaarisuudelle (Lorendahl, 1997).  

 

Ollilan (1994, 99) mukaan osuuskunnat voidaan nähdä ”Markkinoita 

koordinoivina instituutioina, joiden on mahdollista suoriutua tietyistä 

transaktioista muita yritysmuotoja alhaisemmilla kustannuksilla”. Instituutiot 

ovat puolestaan ”ihmisten luomia rajoituksia, joiden varaan perustuu 

poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus” (North, 

1991, 97).” Instituutiot sisältävät sekä epämuodolliset rajoitteet (sanktiot, 

tabut, tavat, tottumukset) että muodolliset rajoitteet, kuten lait, konstituutiot 

ja tekijänoikeudet. Instituutiot esiintyvät, koska ne luovat järjestystä ja 

vähentävät epävarmuutta yhteiskunnassa. Instituutiot puolestaan 

vaikuttavat siihen, miten talous rakentuu yhteiskunnassa (North, 1991). 

Bergerin & Luckmanin (1995) mukaan instituutiot ilmenevät melko 

muuttumattomina, itsestään selvinä ja ne ovat muotoutuneet historian 

kuluessa (eli ilmentävät historiallisuutta).  

 

Osuustoimintaa on tutkittu erityisesti institutionaalisesta (Sykyta & Cook, 

2001; Ollila 1994; Carrol, Goodstein, Gyenes 1988), neo-
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institutionaalisesta (Cook, 1995), peliteorian (Sexton 1986), 

omistajanoikeuksien (Fulton 1995) sekä agenttiteorian (Hansmann 1996; 

teoksessa Nilsson 2001) ja transaktiokustannusteorian (Ollila 1989) - 

näkökulmista. Osuustoimintayrityksillä on ollut tärkeä rooli monen 

teollistuneen maan talouskasvussa; esimerkiksi Ruotsissa 

osuustoimintayritykset tuottavat noin kahdeksan prosenttia maan 

bruttokansantuotteesta (Normark, 1996). Myös Nilssonin (2001) mukaan 

osuustoimintayrityksillä on merkittävä asema useilla eri yrityssektoreilla; 

esimerkiksi maataloudessa jopa 30–70 % alan yrityksistä on osuuskuntia 

ja Euroopassa useat vähittäiskaupan alan yritykset ovat osuuskuntia 

yritysmuodoltaan.  

 

Normarkin (1996) mukaan osuustoimintayritykset ovat menestyneet 

erityisesti tieto- ja palvelusuuntautuneissa yhteiskunnissa. Tämä johtuu 

pitkälti siitä, että osuustoimintayrityksillä on kilpailuetua suhteessa muihin 

yritysmuotoihin kun tarkastellaan niiden suhtautumista niin sanottuun 

inhimilliseen pääomaan. Inhimillisen pääoman merkitys on lisääntynyt 

uudenlaisessa toimintaympäristössä, mikä on puolestaan edesauttanut 

osuustoimintayritysten menestymistä markkinoilla (Normark, 1996). 

Esimerkiksi Pohjoismaissa osuuskunnat ovat menestyneet varsin hyvin 

viime vuosikymmeninä. Bagerin & Michelsenin (1994) mukaan 

osuuskuntien menestymisen taustalla on vaikuttanut niin sanottu 

Pohjoismainen hyvinvointimalli, jolle on ollut ominaista yhteiskunnan 

heikommista osapuolista huolehtiminen, hyvä julkinen terveydenhuolto, 

pienet tuloerot ja hyvinvoinnin uudelleenjakaminen progressiivisen 

verotuksen avulla (Bager & Michelsen).  

 

Pohjoismaiset osuustoimintatutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan 

osuustoimintaa erityisesti sosiologian ja organisaatioteorian näkökulmista 

(Bager & Michelsen, 1994). Nilssonin (1994) mukaan pohjoismaalainen 

osuustoimintatutkimus on hyvin ongelmakeskeistä ja niin sanottua 
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soveltavaa tiedettä. Tämä johtuu puolestaan siitä, että 

osuustoimintayritykset ovat joutuneet kohtaamaan useita haasteita viime 

vuosina; kilpailu on kiristynyt, jäsenten osallistuminen osuuskunnan 

toimintaan on vähentynyt ja uudenlaisia yritystoimintamalleja on syntynyt 

kansainvälistymisen seurauksena (Nilsson, 1994). 

 

2.1.1 Osuustoiminnan arvot ja toimintatavat 
 

Thomasin & Turpenin (2002, 22) mukaan organisaation arvot muokkaavat 

ryhmän käyttäytymistä ja ovat melko pysyviä luonteeltaan. Organisaation 

arvot voidaan nähdä myös filosofiana, joka ohjaa organisaation 

käyttäytymistä ja päätöksentekoa (Thomas & Turpen, 2002). Osuus-

toimintaorganisaatioille ominaiset arvot ja periaatteet ovat olleet yhtenä 

päätutkimuskohteena osuustoimintatutkimuksessa (Nilsson, 1996). Arvot, 

joita kutsutaan osuustoiminnallisiksi arvoiksi, ovat tunnettuja ja ominaisia 

kaikille osuuskunnille maailmassa. Niitä kutsutaan usein myös 

”humanistisiksi” arvoiksi. Seuraavassa kuvassa on esitetty osuustoiminnan 

periaatteet ja arvot:  

 

Periaatteet: Arvot: 
Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys  

Demokraattinen jäsenten kontrolli Tasa-arvo, ihmisoikeudet, vapaus 

Autonomia ja itsenäisyys  

Jäsenten taloudellinen osallistuminen  Taloudellinen oikeus 

Koulutus, harjoittelu, informaatio  

Osuuskuntien välinen yhteistyö Yhteinen auttaminen 

Huoli yhteisöstä, yhteisöllisyys  

 

Taulukko 1. Osuustoiminnan periaatteiden ja arvojen välinen suhde 

(Nilsson, 1996) 
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Nilssonin (1996) mukaan edellä mainitut osuustoiminnan arvot ja ICA:n 

(International Co-operative Alliance) määrittelemät osuuskuntien 

periaatteet edustavat kuitenkin vain yhtä tapaa nähdä 

osuustoiminnallisuus. Edellä esitetyt kolme tärkeintä arvoa muodostavat 

kuitenkin osuustoiminnan arvojen ”ytimen”, joihin muut arvot perustuvat. 

Myös Laurinkarin (2004) toteamus osuustoiminnan arvoista on 

yhdenmukainen ICA:n määrittelemien arvojen kanssa. Laurinkarin (2004, 

64) mukaan osuustoiminta ei ole tarrautunut yksinomaan taloudellisiin 

arvoihin, vaan taloudelliset ratkaisut tulisi pikemminkin nähdä keinona eikä 

itseisarvona. Osuustoiminta on siten sekä taloudellisten että sosiaalisten 

arvojen (ja tavoitteiden) yhdistelmä (Laurinkari, 2004, 64). 

 

Kalmin (2002) mukaan osuuskuntien hallinnoinnissa on neljä 

erityispiirrettä, jotka ovat ominaisia kaikille osuuskunnille;  

 

1. Osuuskunnan tuottama ylijäämä jaetaan suhteessa osuuskunnan 

käyttöön. 

2. Osuuskunnan äänivalta jaetaan tasan kaikkien sen jäsenten kesken 

”jäsen ja ääni” – periaatteella. 

3. Osuuskunnan jäsenyys on avoin 

4. Osuuspääoma palautetaan jäsenille nimellisarvoisena. 

 

Kalmin (2002, 378) mukaan edellä mainituista osuuskunnan erityispiirteistä 

erityisesti kohtia 2-4 on välillä kritisoitu ankarasti; niitä on pidetty 

nykytalouteen sopimattomina, idealistisina ja vanhentuneita. Toisaalta 

useat osuuskunnat käyttävät niitä edelleen, joten osuustoiminta näyttää 

olevan ”heikkoa teoriassa mutta vahvaa käytännössä”.  Watkinsinin (1990, 

29–30) mukaan osuuskuntien erityispiirteiden lisäksi osuustoiminnalle on 

ominaista; 1) yhteenliittyminen, 2) taloudellisuus, 3) oikeudenmukaisuus, 4) 

demokratia, 5) vapaus sekä 6) valistus. Nämä ovat perusajatuksia, jotka 

toimivat osuustoiminnan ja sen yhteisöllisen järjestelmän pohjana.  
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2.1.2 Osuuskunta yritysmuotona 
 

Norrmenin (1986,30) mukaan osuustoimintaa voidaan kutsua ”kolmanneksi 

tieksi” puhtaan kapitalismin ja valtiojohtoisen yhteiskunnan välissä. 

Trobergin (2000, 24) mukaan perinteiset kapitalistiset markkinat suosivat 

osakeyhtiöitä, joiden toiminnan tarkoituksena on maksimoida omistajille 

tuleva arvo. Trobergin (2000,24) mukaan osuuskunnat voidaan puolestaan 

nähdä niin sanottuina ”ihmisten yhteisöinä”, joissa toiminnan tarkoituksena 

on edistää jäsentensä taloudellisten intressien ja liiketoiminnan 

toteutumista. Osuuskunnat ovat ”avoimia yritysmuodoltaan”, mikä 

tarkoittaa, että sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ja yritystoiminnan 

aloittamiseksi ei ole määritelty minimipääomaa. Osakeyhtiöissä puolestaan 

on rajoitettu määrä osakepääomaa ja yritystoiminnan perustamisen 

minimipääoma on 8000 euroa. (Troberg, 2000, 23) 

 

Norrmenin (1986) mukaan osuuskunnat ovat syntyneet kun ihmiset ovat 

liittyneet yhteen saadakseen itselleen taloudellista hyötyä jonkin palvelun 

muodossa. Osuuskuntia kutsutaankin usein jäsenten talouden tukijoiksi. 

Norrmenin (1986, 32) mukaan osuustoiminnassa kenenkään ei ole 

tarkoitus saavuttaa hyötyä muiden kustannuksella, mutta osuuskunnat 

toimivat kuitenkin markkinoiden määrittelemien taloudellisten realiteettien 

mukaan ja toiminnan on oltava kannattavaa. Trobergin (2000, 27) mukaan 

osuustoimintayrittäjyys on niin sanottua kollektiivista yrittäjyyttä, jolle on 

ominaista yhteistoiminta (joint action) osuuskunnan jäsenten eli yrittäjien 

välillä. Osuuskunnat ovat jäsentensä omistamia ja usein omistajat ovat 

myös osuuskunnan asiakkaita tai työntekijöitä (Troberg, 2000; Stryjan, 

1994).  

 

Osuuskunnan jäsenet osallistuvat osuuskunnan päätöksentekoon ja 

toimintaan usealla tavalla. Esimerkiksi osuuskunnan jäsenet voivat antaa 

oman kontribuutionsa osuuskunnalle osallistuessaan sen hallinnointiin ja 
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osuuskunnassa jäsenet voivat saada osuutensa yhteisesti tuotetun 

toiminnan voitosta. Lisäksi osuuskunta mahdollistaa jäsenten lojaalisuuden 

kehittymisen organisaatiota kohtaan sekä se mahdollistaa, että jäsenet 

ymmärtävät täysin roolinsa omistajina ja osuuskunnan tuottamien 

palveluiden käyttäjinä. (Giroux, 1992) 

 

Blomqvistin (1985) mukaan osuustoimintayritysten merkittävin 

ominaispiirre on sen omistajuuden ja demokraattisen kontrolloimisen 

periaatteet yhdistettynä osuuskuntien tuottamien palvelujen käyttämiseen. 

Tämä periaate voidaan Blomqvistin (1985) mukaan vielä tarkemmin 

määritellä seuraavasti: 

 

1) Osuustoiminnassa yhdistyvät niin sanottu oma apu (self-help) ja 

yhteinen auttaminen (mutual help) 

2) Osuustoiminnassa yhdistyvät individuaalinen ja kollektiivinen 

omistajuus 

3) Osuustoimintayrityksiä kontrolloidaan ja johdetaan usein 

paikallisesti 

 

Michelsenin (1994) mukaan osuustoiminnassa yhdistyvät kaksi erilaista 

toimintaperiaatetta; 1) osuustoimintayrityksen on toimittava vallitsevien 

markkinaolosuhteiden mukaisesti (jossa taloudellinen vaihdanta ja 

muodolliset sopimukset säätelevät organisaatiomuotoa ja henkilöiden 

välisiä suhteita). 2) Toisaalta osuustoimintayritys on siviilijäsenten 

muodostama yhteisö, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja 

molemminpuoliseen luottamukseen.  

 

Edellä mainittujen vastakkaisten toimintaperiaatteiden vuoksi osuuskuntien 

suoriutumista markkinoilla voi olla vaikea arvioida. Näiden kahden 

toimintaperiaatteiden integroiminen on kuitenkin mahdollista; osuuskuntien 

tulisi vastata näihin haasteisiin panostamalla sosiaalisiin verkostoihin, 
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joista osuustoiminta saa alkunsa. Osuuskuntien menestymisen kannalta on 

erittäin tärkeää, että ne pystyvät pysyvästi identifioimaan ja saavuttamaan 

potentiaalisen jäsenryhmän, joka koostuu yhteiskunnan jäsenistä. 

(Michelsen, 1994) 

 

Edellä mainitulla sosiaalisella verkostolla tarkoitetaan ”Yksilöiden 

muodostamaa verkostoa, jonka jäsenet jakavat samanlaiset arvot ja joiden 

välillä vallitsee vaihdantasuhteita (Liebeskind, Oliver, Zucker & Brever ym., 

1996).”  Sosiaalisten verkostojen (esim. Brass ym., 1998) ymmärtämisen 

lisäksi osuuskuntien verkostot tulisi nähdä myös strategisina (esim. Jarillo, 

1988), jolloin osuuskuntien verkostojen jäsenet voivat keskittyä omaan 

ydinosaamiseensa.  

 

2.2 Verkostot 
 

Verkostoitumiseen liittyvät tutkimukset korostavat erityisesti verkoston 

osapuolten välisten suhteiden merkitystä (esim. Anderson, Håkansson & 

Johanson, 1994).  Brassin, Galaskiewiczin, Greven & Tsain (2004) 

mukaan juuri tämä seikka erottaa verkostotutkimukset perinteisistä 

organisaatioteorian tutkimuksista, sillä verkostotutkimukset eivät tutki 

yksittäisiä organisaatioita eristyksissä toisistaan, vaan ne huomioivat myös 

organisaatioiden väliset suhteet.  

 

Verkoston osapuolia voivat organisaatioiden lisäksi olla esimerkiksi 

yksittäiset henkilöt tai työryhmät, joiden välillä vallitsee suhteita.  

Verkostoitumiseen liittyviä tutkimuksia ovat olleet muun muassa erilaisiin 

yhteenliittymiin, yhteistyöhön ja informaation jakautumiseen verkostossa 

liittyvät tutkimukset. (Brass ym., 2004) 
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Verkostoitumisesta on keskusteltu varsin positiiviseen sävyyn alan 

kirjallisuudessa (esim. Möller ym., 2004) ja yleisenä käsityksenä on, että 

verkostoituminen on tärkeää nykypäivän globaalissa ja kilpaillussa 

toimintaympäristössä. Toisaalta, Ferraron, Pfefferin & Suttonin (2005, 8-9) 

mukaan tämänkaltaisissa keskusteluissa on vaarana, että teorioista tulee 

niin sanotusti ”itseään toteuttavia”. Ennen verkostoitumista yritysten 

tulisikin miettiä: kannattaako verkostoituminen juuri meille? Esimerkiksi 

Smithin (1996, 1) mukaan yritysten tulisi huomioida seuraavat asiat kun he 

haluavat tehdä yhteistyötä tai verkostoitua jonkun toisen organisaation 

kanssa: 

 

 Ovatko yhteistyökumppanien strategiset aikomukset yhdenmukaisia 

keskenään? 

 Minkälaiset ovat yrityksen aikaisemmat kokemukset kyseisen 

yhteistyökumppanin kanssa? 

 Mitä resursseja yritys tavoittelee yhteistyöllä? 

 Mihin yritys tarvitsee näitä resursseja?  

 Mitkä ovat ne periaatteet, joita yritykset noudattavat yhteistyössään 

ja toiminnassaan? 

 

Jonesin, Hesterlyn & Borgattin (1997) mukaan verkostoitumista 

hyödynnetään erityisesti monimutkaisten tuotteiden tai palveluiden 

koordinoimiseksi epävarmassa ja kilpailullisessa toimintaympäristössä. 

Jonesin ym. (1997) mukaan verkostoitumisella tarkoitetaan sitä, että yritys 

on koordinoitu epämuodollisten sosiaalisten järjestelmien avulla eikä 

niinkään byrokraattisten yritysrakenteiden ja muodollisten 

sopimussuhteiden kautta.  
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2.2.1    Verkostoihin liittyvät käsitteet 
 

Verkostoituminen on verkostoa laajempi käsite, sillä verkostoituminen 

käsittää verkostoajattelun, verkoston toiminnan ja verkostomuotoisen 

organisoitumisen (Gadde & Håkansson, 2001, 176). Möller ym. (2004, 10) 

puolestaan määrittelevät verkoston ”Yritysten ja muiden organisaatioiden 

muodostamana, toimialat ylittävänä verkostokudoksena, joka on 

periaatteessa rajaton”.  Verkostoja ja verkostoitumiseen liittyviä käsitteitä 

on määritelty varsin monella tavalla alan kirjallisuudessa. 

Verkostotutkimuksissa on puhuttu muun muassa liiketoimintaverkostoista 

(esim. Ford, Gadde, Håkansson, Lundgren, Snehota, Turnbull & Wilson, 

1998), arvoverkoista (esim. Teng, 2003) ja strategisista verkostoista (esim. 

Jarillo, 1993).  

 

Fordin ym. (1998, 13) mukaan liiketoimintaverkostolla tarkoitetaan lähinnä 

yrityksen muodostamia suhteita sellaisiin osapuoliin, jotka liittyvät 

olennaisesti yrityksen liiketoimintaan (eli suhteet asiakkaisiin ja tavaran 

toimittajiin). Nämä suhteet muodostavat yrityksen liiketoimintaverkoston. 

Halinen, Salmi & Havila (1999, 779–780) puolestaan näkevät 

liiketoimintaverkoston tietynlaisena rakenteena, joka on muotoutunut liike-

elämän toimijoiden (business actors), aktiviteettien ja resurssien kautta.  

 

Arvoverkot ja arvon luominen verkossa on perinteisesti puolestaan 

yhdistetty strategisiin liittoutumiin (esim. Teng, 2003). Tengin (2003) 

mukaan jonkinlainen synergia on ollut keskeisin motiivi strategisten 

liittoutumien arvonluomisessa verkostossa. Porter (1985, 38) puolestaan 

määrittelee arvon ”sinä hintana, jolla ostajat ovat valmiita maksamaan siitä, 

mitä kyseinen yritys tarjoaa heille.”  

 

Thorellin (1986) mukaan verkostot voidaan nähdä todellisuutena, joka 

vallitsee markkinoiden ja hierarkioiden välissä. Tällöin yritykset toimivat 
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monimutkaisessa toimintaympäristössä, jossa yksittäisiä yrityksiä tulisi 

analysoida suhteessa toisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Jarillo (1988, 32) 

puolestaan määrittelee tällaiset strategiset verkostot ”Monimutkaisiksi, 

yritysten välisten suhteiden muodostamiksi matriiseiksi, jossa yritykset 

muodostavat suhteita muihin yrityksiin vuorovaikutuksen avulla”. Jarillon 

(1988, 32) mukaan strategiset verkostot voidaan nähdä keinona oman 

markkina-aseman vahvistamiseksi.  

 

Brassin, Galaskiewiczin, Greven & Tsain (2004, 795) mukaan 

verkostotutkimukset keskittyvät tutkimaan yksittäisten henkilöiden, 

työryhmien tai organisaatioiden välisiä suhteita. Nämä suhteet puolestaan 

tarjoavat mahdollisuuksia verkoston toimijoille, mutta samalla myös 

rajoittavat jäsenten käyttäytymistä verkostossa (Brass ym., 2004).  

 

Verkostoitumiseen liittyviä käsitteitä ovat olleet edellä mainittujen 

käsitteiden lisäksi muun muassa organisaatioiden väliset verkostot (Alter & 

Hage 1993), yritysryhmät (Granovetter 1995) sekä sosiaaliset verkostot 

(Liebeskind ym., 1996). Seuraava taulukko havainnollistaa tiivistettynä 

keskeisiä verkostoitumiseen liittyviä käsitteitä: (Jones ym., 1997) 

 

 Verkostoitumiseen 
liittyvät käsitteet: 
 

 

Lähde: Käsite: 
 

Määritelmä: 

 
Alter & Hage, 1993 

 
Organisaatioiden väliset 
verkostot 

 
”Sidotut tai ei-sidotut 
organisaatio-klusterit, jotka 
ovat laillisesti erillisten 
ryhmien ei-hierarkkisia 
kollektiiveja” 

 
Dubini & Aldrich, 1991 
 
 
 

 
Verkostot 
 
 
 

 
”Järjestelmälliset suhteet 
yksilöiden, organisaatioiden 
ja ryhmien välillä” 
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Kreiner & Schultz, 1993 

”Epämuodolliset, 
organisaatioiden väliset 
liittoutumat” 

 
Granovetter, 1994,1995 

 
Yritysryhmät 

 
”Yrityksistä muodostuva 
ryhmä, joiden osapuolten 
väliset siteet ovat 
muodollisia tai 
epämuodollisia” 

 
Liebeskind ym. 1996 

 
Sosiaaliset verkostot 

 
”Yksilöiden muodostama 
verkosto, jonka jäsenet 
jakavat samat arvot ja 
joiden välillä vallitsee 
vaihdantasuhteita” 

 

Taulukko 2. Verkostoitumiseen liittyvät käsitteet (Jones ym. 1997) 

 

Edellä mainituista käsitteistä tutkimukseni kannalta tärkeimmät käsitteet 

ovat verkostot, sosiaaliset verkostot ja strategiset verkostot, koska 

tutkimukseni aineistosta nousi esiin juuri niiden tutkimuksia tukevia 

vastauksia. Verkostotutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan erityisesti 

verkoston rakenteellisia tekijöitä (esim. Tichy ym., 1979; Fombrun, 1982), 

jotka esitän seuraavaksi.  

 

2.2.2 Verkoston rakenne  
 
 

Möller ym. (2004, 17) mukaan verkostojen rakentumisen ja niiden 

merkityksen kasvamisen taustalla on vaikuttanut ennen kaikkea 

organisaatioiden toimintaympäristön muuttuminen. Hyvinä esimerkkeinä 

tästä ovat muun muassa liiketoiminnan ja kilpailun globalisoituminen, 

tuotteiden elinkaaren lyhentyminen, viestintäteknologian nopeutuminen 

sekä kasvavien kustannusten ja loppuasiakkaille tarjottavien tuotteiden ja 

palveluiden laaja-alaistuminen.  
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Yksittäisen henkilön tai organisaation tasolla verkostojen rakentumisen ja 

syntymisen taustalla ovat puolestaan vaikuttaneet; 1) verkoston osapuolten 

samankaltaisuus, 2) osapuolten persoonallisuus, 3) organisaatiorakenne 

sekä 4) organisaation toimintaympäristöön liittyvät tekijät. Osapuolten 

samankaltaisuudella tarkoitetaan, että samanlaiset ihmiset tutustuvat muita 

ihmisiä todennäköisemmin keskenään. Tämä johtuu siitä, että 

samankaltaisuus helpottaa kommunikaatiota, lisää käyttäytymisen 

ennustettavuutta sekä lisää luottamusta osapuolten välillä. 

Samankaltaisuudella tarkoitetaan muun muassa samaa ikää, sukupuolta, 

koulutustasoa, ennakkoluuloja, sosiaaliluokkaa ja ammattia. 

Toimintaympäristöön liittyvillä tekijöillä tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi 

erilaisia yhteenliittymiä tai yrityskauppoja, jotka saattavat vaikuttaa 

verkostojen rakenteeseen. (Brass ym. 2004) 

 

Akateemisissa tutkimuksissa verkosto-analyysiä on käytetty 

organisaatioiden välisten suhteiden ja erityisesti näiden suhteiden 

rakenteiden analysoimisessa (Provan, Veazien, Staten & Teufel-Shonen, 

2005). Tichy ym. (1979) mukaan verkoston rakenteellisilla tekijöillä 

tarkoitetaan esimerkiksi verkoston kokoa, stabiiliutta, avoimuutta, 

saavutettavuutta tai keskittyneisyyttä. Tichy ym. (1979) mukaan verkoston 

rakenteellisia ominaisuuksia tutkittaessa tulisi huomioida organisaation 

ulkopuolinen ja sisäinen verkosto, verkoston sisäiset ”klusterit” sekä ne 

henkilöt, joilla on erityinen rooli verkostossa: 

 

 Ulkopuolinen verkosto: Millä tavalla verkosto on linkitettyinä muihin 

verkostoihin ja miten verkoston jäsenet ovat linkitettyinä keskenään? 

 

 Sisäinen verkosto: Millä tavalla sisäisen verkoston jäsenet ovat 

linkitettyinä toisiinsa? 
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 Verkoston sisäiset klusterit: Joillakin verkoston jäsenillä on 

läheisemmät suhteet (linkit) toisiinsa, jolloin nämä jäsenet muodostavat 

oman alaryhmänsä, niin sanotun klusterin verkoston sisällä. 

 

 Yksilöt, joilla on erityinen rooli verkostossa: Merkittävillä verkoston 

jäsenillä on laajat yhteydet muihin verkoston jäseniin sekä myös 

verkoston ulkopuolisiin jäseniin.  

 

Fombrun (1982) puolestaan näkee verkoston rakenteellisina tekijöinä; 1) 

verkoston jäsenten ominaisuudet sekä 2) verkostossa tapahtuvat 

transaktiot. Verkoston ominaisuuksilla tarkoitetaan, että verkoston jäsenten 

samankaltaiset ominaisuudet (kuten samat tavoitteet, status tai sukupuoli) 

yhdistää verkoston jäsenet toisiinsa. Tsansaktionaalisesta näkökulmasta 

katsottuna verkostoja tulisi tarkastella niissä vaihdantasuhteissa, jotka 

vallitsevat yksilöiden välillä.  

 

Gnyawalin & Madhavanin (2001, 431) mukaan verkoston rakenteelliset 

tekijät vaikuttavat muun muassa informaation ja resurssien jakautumiseen 

verkoston osapuolten välillä. Resurssit ovat epätasaisesti jakautuneet 

verkostossa, koska verkoston jäsenet omaavat erilaiset kyvyt kontrolloida 

resurssien virtaa verkostossa. Muun muassa tämän vuoksi 

verkostoperusteiset resurssiedut eroavat organisaatioiden välillä. 

(Gnyawali & Madhavan, 2001, 431)  

    

Verkostoon liittyviä resurssivirtoja ovat erilaisiin etuihin, informaatiovirtaan, 

laillistamiseen ja valtaan liittyvät resurssit. Etuihin liittyviä resursseja voivat 

olla esimerkiksi yrityksen taloudellinen tilanne tai teknologia. 

Informaatiovirtaan liittyvillä resursseilla tarkoitetaan, että yrityksellä on 

arvokasta informaatiota esimerkiksi muiden yritysten strategioista tai 

resursseista. Laillistamiseen ja valtaan liittyviä resurssivirtoja kutsutaan 

myös statusvirroiksi. (Gnyawalin & Madhavanin, 2001, 432) 
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Gnyawalin & Madhavanin (2001, 432) mukaan yritykselle tärkeät resurssit 

voivat sijaita yrityksen ulkopuolisessa verkostossa (eivätkä yrityksen 

sisällä). Esimerkiksi suhteet muiden verkostojen jäseniin saattavat toimia 

potentiaalisena linkkinä organisaation resursseihin. Lisäksi yrityksen 

ulkopuoliset kyvykkyydet, jotka on luotu yhteistyössä muiden, kilpailevien 

yritysten kanssa täydentävät usein yrityksen sisäisiä resursseja. Gadden & 

Håkanssonin (2001, 77) mukaan verkoston rakennetta voidaan analysoida 

sen tuottamien toimintojen ja näiden toimintojen tuottamien resurssien 

mukaisesti. Esimerkiksi verkoston eri toiminnot ovat usein riippuvaisia 

toisistaan, jolloin yksittäiset toiminnot vaativat koordinointia ja resurssien 

yhdistämistä esimerkiksi informaation vaihtamisen ja erilaisten 

tietojärjestelmien avulla. 

  

2.2.3 Verkoston tasot 
 

 
Verkostokeskustelussa on ollut havaittavissa erityyppisiä verkostotasoja; 

voidaan puhua koko talouden tasolla tapahtuvasta, yleensä tiettyihin 

aloihin tai klustereihin liittyvästä verkottumisesta ja toisaalta yritysten 

tiettyjä strategisia tavoitteita varten rakentavat arvoverkot (esim. Nokian 

toimittajaverkko). Kuitenkin yksittäisten yritysten kehittämät 

kumppanuussuhteet ovat se perusyksikkö, joista liiketoimintaverkot 

rakentuvat ja näistä suhteista ja verkoista muodostuvat alakohtaiset 

makroverkostot ja koko verkostotalous. Verkostojen monista eritasoista ja 

ulottuvuuksista johtuen, verkostoja on vaikea hallita ja johtaa sekä 

liiketoiminnan että tutkimuksen näkökulmasta. (Möller ym., 2004)  

 

Kun puhutaan koko talouden tasolla tapahtuvasta verkostoitumisesta (niin 

sanotusta verkostotaloudesta), korostuvat aiempaa enemmän 

kansantalouksien, alueiden ja toimijoiden keskinäiset riippuvuussuhteet, 
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epäsymmetria ja erilaistuminen. Taloudellisten toimijoiden, alueiden ja 

kansantalouksien kannalta keskeiseksi tekijäksi globaalissa kilpailussa 

muodostuu niiden asema verkostojen työnjaossa. (Ruuskanen, 2003, 9)  

 

Möller ym. (2004) mukaan yksittäiset organisaatiot muodostavat 

puolestaan keskenään niin sanotun ”liiketoimintaverkon”. Tällainen 

liiketoimintaverkko muodostuu vähintään kolmesta jäsenestä, joilla on 

yhteinen päämäärä ja kullakin verkoston jäsenillä on oma roolinsa 

verkoston toiminnassa (Möller ym. 2004). Möller ym. (2004) mukaan 

liiketoimintaverkoilla tavoitellaan aina jotain hyötyä, kuten toiminnallisen 

tehokkuuden tai joustavuuden lisäämistä.  

 
Johannissonin (1998) mukaan organisaatioiden sisällä yhteistyötä tekevät 

kuitenkin ihmiset, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. 

Johannissonin (1998) mukaan ihmiset ovat ”sosiaalisia eläimiä”, jonka 

vuoksi jokaisella meistä on oma henkilökohtainen verkosto, jonka 

rakentumiseen vaikuttavat muun muassa henkilön omakuva (self-image). 

Toisaalta tämä henkilökohtainen verkosto puolestaan vaikuttaa henkilön 

identiteetin muodostumiseen (Johannisson, 1998).  

  

2.3 Näkökulmat verkostoihin 
 

 
Vesalaisen (2002, 30) mukaan yrityksen verkostoitumisen taustalla 

vaikuttavat useat tekijät. Verkostoitumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä 

pyrkivät selittämään muun muassa 1) strategisen liikkeenjohdon, 2) 

sosiaalipsykologisen ja 3) talousteoreettinen tarkastelutavan teoriat. 

Jokainen näistä teorioista painottaa eri asioita verkostoitumisessa.   

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata erilaisia näkökulmia verkostoihin. 

Ensimmäiseksi esitän sosiaalisen verkostoteorian tutkimuksia (esim. 

Insead, 2001; Gnyawali & Madhavan, 2001; Dacin, Ventresca & Beal, 
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1999; Jones ym., 1997), jonka jälkeen kuvailen verkostoja strategisesta 

näkökulmasta (esim. Barney, 2001; Mintzberg & Lampel 1999; Prahalad & 

Hamel, 1990; Wernerfelt, 1984). Viimeiseksi esitän, miten ja miksi 

osuuskunnat voidaan nähdä verkostona. Valitsin näkökulmat verkostoihin 

tutkimuskysymysten ja tutkimusaineistosta nousseiden keskeisimpien 

teemojen pohjalta. 

 

2.3.1 Sosiaaliset verkostot  
 

 
Yritysten yhteistyöverkostoja koskeneessa keskustelussa on usein 

painotettu verkostojen sosiaalista ulottuvuutta eli sitä, että verkostojen 

toiminta tapahtuu aina jossakin sosiaalisessa ulottuvuudessa (Ruuskanen, 

2003, 45).  Jonesin ym. (1997) mukaan tällainen sosiaalinen verkostoteoria 

keskittyy tutkimaan erityisesti verkoston rakenteellisia ominaisuuksia, kuten 

verkoston osapuolten välisiä suhteita (niin sanottu structural 

embeddedness -näkökulma).  

 

Sosiaalinen verkostoteoria ja niin sanottu structural embeddedness -

näkökulma viittaa siihen, että verkostoja tulisi tarkastella niissä 

sosiaalisissa konteksteissa, joissa taloudellinen vaihdanta tapahtuu (Jones 

ym. 1997). Dacin, Ventrescan & Bealin (1999, 318) mukaan 

organisaatioteoriaan ja edellä mainittuun näkökulmaan liittyvä tutkimus 

pyrkii ymmärtämään organisaatioiden välisiä taloudellisia aktiviteetteja 

laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa ja sen rakenteissa. Tällaisella 

näkökulmalla tarkoitetaan, että ”verkoston jäsenten väliset 

tarkoituksenmukaiset toiminnot ovat konkreettisten ja pysyvien strategisten 

suhteiden ympäröimiä, jotka vaikuttavat verkoston toimintoihin ja näiden 

toimintojen tuloksiin” (Gnyawali & Madhavan, 2001, 432). Toisin sanoen, 

edellä mainittu viitekehys (structural embeddedness) tarkastelee 
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verkostoja taloudellisessa vaihdannassa huomioiden samalla verkostojen 

institutionaalisen ja sosiaalisen kontekstin.  

    

Institutionaalisia ja sosiaalisia konteksteja taloudellisessa vaihdannassa 

tutkiva teoria pyrkii tarkastelemaan verkostoja ja verkostoitumista neljästä 

eri näkökulmasta katsottuna; 1) kognitiivisesta, 2) kulttuurillisesta, 3) 

poliittisesta ja 4) rakenteellisesta lähtökohdasta tarkasteltuna (Zukin & 

DiMaggio 1990; teoksessa Madhavan & Gnyawali, 2001). Tätä 

näkökulmaa on käytetty ennen kaikkea organisaatioiden ja strategioiden 

(Andrews & Knoke, 1999; teoksessa Dacin ym. 1999), taloussosiologian 

(Lie 1997; teoksessa Dacin ym. 1999) ja kulttuurillisen sosiologian 

tutkimuksissa (Emirbeyer & Goodwin, 1994; teoksessa Dacin ym. 1999).  

 

Tyytymättömyys klassisiin talousteorioihin on johtanut siihen, että 

erityisesti organisaatiotutkimuksen alalla ja sosiologiassa on havaittu, että 

yritysten välistä taloudellista vaihdantaa tulisi tutkia ja ymmärtää laajemmin 

niissä sosiaalisissa konteksteissa, joissa taloudellinen vaihdanta tapahtuu 

(Baron & Hannan 1994; teoksessa Dacin ym. 1999). Esimerkiksi Insead 

(2000) on tutkinut sosiaalisten verkostojen vaikutusta yritysten 

tehokkuuteen toimia markkinoilla ja hänen mukaansa organisaatiot voivat 

saada niin sanottujen ”sosiaalisten verkostojen” avulla käyttöönsä 

informaatiota, jota he eivät muuten ehkä saisi käyttöönsä.  

 

Dacin ym. (1999, 319) mukaan tällaiset teoriat, jotka pyrkivät 

ymmärtämään niitä sosiaalisia prosesseja, joissa taloudellinen vaihdanta 

tapahtuu, korostavat ennen kaikkea sosiologista näkökulmaa 

organisaatioista. Dacin ym. mukaan tällainen näkökulma täydentää 

resurssiriippuvuusteoriaa, sillä se huomioi organisaatioiden institutio-

naalistumiseen liittyvät tekijät. Lisäksi sillä on yhteyksiä strategisen 

johtamisen teorioihin, sillä muun muassa Blomqvistin (2002, 43) mukaan 

resurssiriippuvuusteoria kuuluu strategisen liikkeenjohdon teorioihin. 
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2.3.2 Strategiset verkostot 
 

 
Tämän luvun tarkoituksena on havainnollistaa verkostoa ja 

verkostoitumista strategisen johtamisen näkökulmasta katsottuna. 

Ensimmäiseksi esitetään keskeisimmät strategisen johtamisen teoriat ja 

tutkimukset, jotta lukija ymmärtää, mitä ”strategialla” tarkoitetaan. 

Strategisen johtamisen alalla keskeisimpiä teorioita ovat olleet muun 

muassa Porterin (1991) viiden kilpailuvoiman malli ja arvoketjun 

rakentuminen sekä Prahaladin & Hamelin (1990) tutkimus yrityksen 

ydinkyvykkyyksistä. Lisäksi Mintzbergin & Lampelin (1999) ja Minzbergin 

(1987) tutkimukset ovat olleet keskeisiä tutkimuksia strategisen johtamisen 

alalla.  

 

Porterin (1991) mukaan strategian käsitteessä oleellista on organisaation 

ylivoimainen suoriutuminen markkinoilla suhteessa muihin kilpailijoihin 

tiettynä ajanjaksona. Lisäksi Porterin (1991) mukaan strategia voidaan 

nähdä dynaamisena prosessina, jolloin yrityksen kilpailuasema 

markkinoilla luodaan. Strategian tulisi liittyä organisaation 

toimintaympäristöön ja yrityksen käyttäytymiseen markkinoilla. Porterin 

(1991) mukaan yrityksen menestyminen markkinoilla riippuu 1) toimialan 

houkuttelevuudesta sekä 2) yrityksen suhteellisesta asemasta kyseisellä 

toimialalla. Prahalad & Hamel (1990) puolestaan näkevät ydinkyvykkyyden 

yrityksen kilpailukyvyn lähteenä. Ydinkyvykkyyttä voi olla esimerkiksi 

ylivoimainen teknologinen osaaminen tai työntekijöiden sitoutuminen 

organisaatioon. Ydinkyvykkyys tarjoaa mahdollisuuden toimia useilla eri 

markkinoilla ja sen tulisi tarjota jotain ainutlaatuista loppuasiakkaalle. 

Lisäksi ydinkyvykkyyden tulisi olla vaikeasti jäljiteltävissä (Prahalad & 

Hamel, 1990). 
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Santalaisen (2005, 329) mukaan vaihtoehdot strategisen ajattelun 

perussuunniksi ovat asemoitumista etsivä ”ulkoa sisäänpäin” tapahtuva tai 

resurssien varaan rakentuva ”sisältä ulospäin” suuntautuva strategiatyö. 

”Ulkoa sisäänpäin” – strategiassa tulisi huomioida muun muassa 

toimintaympäristön muutokset, joihin yritys voi reagoida puolustautumalla, 

nopealla mukautumisella tai muokkaamalla itse tulevaisuutta (Santalainen, 

2005, 75). Sisältä ulospäin – strategia edustaa puolestaan 

resurssinäkökulmaa eli yritys tekee itse, mitä parhaiten osaa ja luo sen 

varaan tulevaisuutensa (Santalainen, 2005, 113). Barneyn (1991) mukaan 

yrityksen resurssit pohjautuvat muun muassa yrityksen vahvuuksille (niin 

sanottu sisäinen analyysi), kun taas yrityksen ulkoinen analyysi ottaa 

huomioon muun muassa yrityksen toimintaympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet.  

 
Resurssiperusteinen näkökulma on ollut yksi keskeisimmistä teorioista 

strategisen johtamisen alalla (esim. Smith, Vasudevann & Tannirun, 1996). 

Smithin ym. (1996, 41) mukaan yrityksen strateginen resurssi voi olla mikä 

tahansa resurssi, joka voi tarjota yritykselle jonkinlaista kilpailuetua 

suhteessa muihin yrityksiin. Barneyn (1991) mukaan kestävän kilpailuedun 

tarjoavien resurssien tulisi olla; 1) arvokkaita, 2) harvinaisia ja 3) vaikeasti 

kopioitavissa. Lisäksi resursseilla ei saisi olla strategisesti samanlaisia 

substituutteja markkinoilla. Useasti yrityksen kilpailuetu muodostuu useista 

tärkeistä resursseista, joita Smith ym. (1996,42) sekä Blomqvist (2002, 43) 

kutsuvat ”resurssikimpuiksi”. Smithin (1995, 10–12) mukaan resurssit 

voivat olla fyysisiä voimavaroja ja inhimillistä tai organisaationaalista 

pääomaa.  

 

Wernerfeltin (1984) mukaan resurssiperusteista näkökulmaa 

hyödyntämällä yritys voi puolestaan kehittää uudenlaisia 

strategiavaihtoehtoja ja luoda erilaisia kasvustrategioita erityyppisille 

resursseille. Yrityksiä tulisikin tarkastella resursseina, eikä niinkään niiden 



28 

tuotteiden tai palveluiden tarjoajina. Resurssiprofiilin määrittelemisen avulla 

yrityksen on mahdollista löytää optimaaliset tuote-markkinatoiminnot 

(Wernerfelt, 1984).  

 

Strategisia verkostoja on tutkinut muun muassa Jarillo (1988). Jarillon 

(1988) mukaan strategiselle verkostolle on ominaista pitkäaikaiset 

sopimukset ja niin sanottu yhteinen arvonluominen verkoston jäsenten 

välillä. Jarillon (1988) mukaan strategisessa verkostossa yksittäinen yritys 

keskittyy itse niihin toimintoihin, joissa sillä on suhteellinen etu ja siirtää 

verkostokumppanille ne toiminnot, joissa sillä ei itsellään ole suhteellista 

etua. Verkostoituminen on taloudellisesti kannattavaa yrityksille, koska 

yritys pystyy sen avulla kustannustehokkaampaan toimintatapaan.  

 

Jarillo (1988) on tutkinut yritysten välisiä, yhteistoiminnallisia suhteita ja 

näiden suhteiden merkitystä yrityksen strategialle. Hänen mukaansa 

yritysten välinen yhteistyö ja kilpailu voivat täydentää toisiaan ja yritysten 

väliseen yhteistoimintaan perustuvat suhteet voivat toimia yrityksen 

kilpailukyvyn lähteenä. Jarillon (1988, 34) mukaan yritys voi organisoida 

taloudellisen toimintansa neljällä vaihtoehtoisella tavalla: 

 

 Lähestymistapa 
suhteisiin: 
 
Kilpailullinen 
 

 
 
 
Yhteistoiminnallinen 

 
Laillinen muoto: 
korkea hierarkia 

 
Klassiset markkinat 

 
Strategiset verkostot 
 

 
Laillinen muoto: 
matala hierarkia 
 

 
Byrokratia 

 
Klaani 
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Taulukko 3. Neljä taloudellisen toiminnan organisoimistapaa (Jarillo, 1988, 

34) 

 

Edellä mainitun kuvan mukaan lähestymistapa suhteisiin strategisessa 

verkostossa on yhteistoiminnallinen, kun taas klassisilla (perinteisillä) 

markkinoilla näkökulma suhteisiin on kilpailullinen. Borchin & Arthurin 

(1995, 420) strateginen verkosto voidaankin nähdä ”investointina yritysten 

välisiin, yhteistoiminnallisiin suhteisiin, jotta kyseiset yritykset voisivat 

vaihtaa ja jakaa informaatiota tai resursseja keskenään”.  

 

2.3.3 Osuuskunnat verkostona 
 

Myös osuuskunnat on yleensä organisoitu verkostomuotoisesti (esim. 

Neilimo, 2005; Skurnik, 2005; Troberg, 2000; Normark, 1996; Nilsson, 

1994; Skurnik, 1994; Ollila, 1989); esimerkiksi S-ryhmä on useiden 

tasavertaisten toimijoiden muodostama verkostoyritys (Neilimo, 2005, 36). 

Tällä tarkoitetaan sitä, että S-ryhmän verkosto koostuu useista toimijoista, 

joilla kullakin on oma roolinsa verkostossa; esimerkiksi SOK on ohjaava 

asiantuntijaorganisaatio ja alueosuuskaupat puolestaan hoitavat 

liiketoimintaa. Tämän verkostoituneen yhteistoimintamallin avulla S-

ryhmän on sanottu saavuttavan monia strategisia ja toiminnallisia etuja, 

kuten alueellisuus, keskittämällä aikaan saatu tehokkuus ja 

asiakasomistajien tarpeista lähtevä liiketoiminta (Neilimo, 2005). 

 

Karhun (1999) mukaan suomalaiset osuustoimintayritykset ovat olleet 

hyviä esimerkkejä yrityksistä, joissa toimitusjohtajilla on ollut vahva asema 

ja omistajat ovat olleet suhteellisen passiivisessa roolissa. 

Toimitusjohtajien merkittävä asema osuustoimintayrityksissä on perustunut 

pitkälti heidän laajoihin henkilökohtaisiin verkostoihin Suomen yritys- ja 

poliittisessa maailmassa (Karhu, 1999). Tainion (1999) mukaan 
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nykyaikaiset osuustoimintayritykset tarvitsevat sekä aktiivisen että 

asiantuntevan johdon ja omistajat. Osuustoimintayritykset tarvitsevatkin 

hallinnointimallia, joka mahdollistaisi sekä johdon että omistajien aktiivisen 

osallistumisen yritystoimintaan.  

 

Skurnikin (1994) mukaan osuuskuntien toiminnassa ja verkostoitumisessa 

on taloudellis-yhteiskunnallisen ajattelumallinsa, historiallisen taustansa ja 

monien toimintatapojensa vuoksi yhtymäkohtia japanilaisiin keiretsuihin ja 

niiden taloudelliseen ajatteluun ja organisoitumiseen. Esimerkiksi 

molempien sosiaaliset ja taloudelliset juuret ovat agraariyhteiskunnassa, 

jolloin maanviljelijöiden välinen yhteistyö on ollut välttämätöntä.  Neilimon 

(1994) mukaan yritysten toimintaympäristön muuttuminen 1990-luvulla 

muutti yritysten strategisia perustoimintamalleja. Tällöin siirryttiin niin 

sanottuun verkostoajatteluun, jolle on ominaista muun muassa 

organisatorinen joustavuus, keskittyminen ydinkyvykkyyksiin, 

kustannustehokkuus, asiakasorientoituneisuus ja innovatiivisuus. 

 

Myös Ollilan (1989) mukaan osuustoimintayritykset perustuvat 

verkostomuotoiseen liiketoimintatapaan. Verkostoteoria painottaa 

erityisesti niin sanottujen läheisten linkkien tärkeyttä ostajan ja myyjän 

välillä. Nämä linkit voivat perustua teknologiaan, tietämykseen, 

taloudelliseen vaihdantaan tai sosiaalisiin suhteisiin. Linkit edistävät 

jatkuvuutta myyjän ja ostajan välillä. Myös transaktiokustannukset 

(vaihdannasta aiheutuvat kustannukset) vähenevät ja luottamus vahvistuu 

vähitellen osapuolten välillä (Ollila, 1989).  

 

Osuustoimintayrityksiä tulisi analysoida verkosto-organisaatioina, jotka 

mahdollistavat markkinoiden heikompia osapuolia kehittämään 

toimintaansa siten, että se palvelee sekä heidän omia intressejään, että 

myös laajemman, kansallisen yhteiskunnan tarpeita. Tästä johtuen uusien 

osuustoimintayrityksien perustaminen riippuu pitkälti olemassa olevista 
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paikallisista verkostoista. Näiden niin sanottujen sosiaalisten verkostojen 

hyödyntäminen on keskeisessä asemassa, kun perustetaan 

osuustoimintayrityksiä. (Normark, 1996, 429) 

 

Osuustoiminnalle on ominaista erityyppiset suhteet, jotka ovat 

tunnistettavissa osuuskunnan verkostossa (Nilsson, 1994). Suhteiden 

ymmärtäminen on puolestaan olennaista, jotta pystytään ymmärtämään 

verkostoja; esimerkiksi Holmlundin (1997) mukaan suhteet muodostavat 

perustan, joka yhdistää verkoston jäsenet toisiinsa. Seuraava kuva 

havainnollistaa osuustoimintajärjestelmässä tai verkostossa vallitsevia 

suhteita:  

 

      Jäsenet                                    Osuustoimintaorganisaatio 

 
Kuva 1. Osuustoimintayrityksen suhteet verkostossa (Nilsson, 1994) 

Yllä olevan kuvan mukaan osuuskunnilla on viiden tyyppisiä suhteita 

toimintaympäristöönsä: (Nilsson, 1994) 

 

Toimintaympäristö 
(taloudellinen, 
poliittinen,sosiaa-
linen) 

Toinen 
osuus- 
kunta (A) 

Toinen 
osuus-
kunta (B) 

Osuustoiminta yhteisönä 

Osuuskunta yrityksenä 
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 Yhteisön jäsenten välillä vallitsee suhteita. Ilman näitä suhteita, 

osuuskuntayhteisöä ei voida johtaa tehokkaasti ja yhteisten tavoitteiden 

mukaisesti. 

 

 Osuuskunnan jäsenten välillä sekä jäsenten ja 

osuuskuntayhdistyksen välillä vallitsee suhteita. Yksittäisen henkilön 

täytyy olla osuuskunnan jäsen, tuoda jotain kontribuutiota yhteisöön, 

ottaa osaa johtamiseen ja yrityksen kontrolloimiseen sekä vastaanottaa 

erilaisia jäsenille tarkoitettuja etuja. 

 

 Jäsenten ja osuustoimintayrityksen välillä vallitsee suhteita, jotka 

perustuvat lähinnä tuotteiden, palveluiden, rahan tai informaation 

vaihdantaan. 

 

 Osuuskuntayhdistysten tai osuustoimintayritysten välillä vallitsee 

sekä yhteistoiminnallisia että kilpailullisia suhteita. Näitä voivat olla 

muun muassa erilaiset valtion organisaatiot, yhteisesti omistetut 

tytäryhtiöt jne.  

 

 Osuustoimintayrityksen ja sen toimintaympäristön välillä vallitsee 

suhteita. Tässä toimintaympäristössä jokainen yritys ostaa muilta 

yrityksiltä tuotteita tai palveluita ja myy tuotteita tai palveluita muille 

yrityksille. Osuuskunnat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa valtion ja 

muiden auktoriteettien kanssa. Osuuskunnat ovat tästä johtuen 

riippuvaisia paikallisista yhteisöistä ja niiden asukkaistaan. 

 

Normarkin (1996, 433) mukaan verkostonäkökulmasta katsottuna 

osuustoimintayrityksellä on kaksi selvää kilpailuetua verrattuna 

perinteiseen osakeyhtiömuotoiseen yritykseen. Ensinnäkin taloudelliset 

”linkit” asiakkaiden ja yritysjohdon välillä ovat vahvemmat 

osuustoimintayrityksessä, koska yleensä asiakkaat ovat myös yrityksen 



33 

omistajajäseniä. Tämä tarkoittaa, että jäsenet voivat vaikuttaa yritysjohdon 

päätöksiin sekä asiakkaana että omistajana. Toiseksi, osuus-

toimintayrityksellä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kun tarkastellaan 

sosiaalisia suhteita ostajan ja myyjän välillä. Normarkin (1996, 433) 

mukaan osuustoimintayrityksen arvot toimivat hyvänä perustana jäsenten 

väliselle yhteisymmärrykselle ja auttavat sosiaalista vuorovaikutusta; 

avoimuus, tasa-arvo, rehellisyys, itsenäisyys ja heikompien osapuolten 

etujen ajaminen edustavat näitä arvoja.  

 

2.4 Verkoston toiminta  
 

 
Tämän luvun tarkoituksena on esittää keskeisimpiä verkoston toimintaan 

liittyviä käsitteitä. Ensimmäiseksi esitetään verkoston osapuolten välisiin 

suhteisiin liittyviä keskeisimpiä tutkimuksia (esim. Möller ym., 2004; Brass, 

Butterfield & Skaggs, 1998; Ford, Gadde, Håkansson & Lundgren, 1998 ja 

Holmlund, 1997), jonka jälkeen esitetään keskeisimpiä valtaan liittyviä 

tutkimuksia ja niiden yhteydet verkostoihin (esim. Brass & Burkhardt, 1993; 

Clegg, Hardy & Nord 1996; Ibarra 1993;; Thorelli 1986). Viimeiseksi 

esitetään keskeisimpiä luottamukseen liittyviä tutkimuksia ja sen, mikä 

merkitys luottamuksella on verkostoitumisessa (esim. Nilsson, 2001; Jones 

& George, 1998 ja Buskens 1998).  

 

2.4.1 Verkoston osapuolten suhteet 
 

Verkoston jäsenten välisten suhteiden ymmärtäminen on keskeistä, jotta 

pystytään ymmärtämään verkostoja (Möller ym. 2004; Brass, Butterfield & 

Skaggs 1998; Ford ym. 1998, Holmlund 1997). Fordin ym. (1998) mukaan 

liiketoimintaan perustuvissa suhteissa on kolme keskeistä tekijää ostajan ja 

myyjän välillä; 1) toimijat (yritykset ja yksittäiset henkilöt), 2) toiminnot, joita 
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toimijat suorittavat sekä 3) resurssit, joihin edellä mainitut toiminnot 

perustuvat. Näiden toimijoiden välisiä suhteita tulisi tarkastella kolmen 

dimension avulla, jotka muodostavat suhteiden perustan; 1) toimijasiteiden, 

2) toimintolinkkien ja 3) resurssisiteiden avulla (Ford ym., 1998, 42).  

 

Fordin ym. (1998, 42–43) mukaan niin sanotut toimijasiteet (actor bonds) 

yhdistävät verkoston osapuolet toisiinsa verkostossa ja muodostavat siten 

verkoston rakenteen. Suhteet puolestaan yhdistävät tietyt toiminnot 

(activity links) asiakkaan ja toimittajan välillä toisiinsa (Ford ym., 1998). 

Resurssisiteillä tarkoitetaan taas sitä, että suhde voidaan nähdä tapana 

yhdistää kahden organisaation resurssit keskenään. Resursseja voivat olla 

esimerkiksi tuotantovälineet tai suunnittelutaidot (Ford ym., 1998, 42–43).  

 

Gadden & Håkanssonin (2001, 133) mukaan liiketoimintasuhteita voidaan 

määritellä suhteen osallistumisen asteen mukaan (asiakkaan ja toimittajan 

välillä). Gadden & Håkanssonin (2001) mukaan suhteet voivat edustaa 

korkean tason osallistumista (high-involmement relationships) tai matalan 

tason osallistumista (low-involvement relationships). Suhteessa tapahtuvan 

”osallistumisen aste” voidaan määritellä sen mukaan, miten paljon 

suhteessa esiintyy edellä mainittuja toimintolinkkejä sekä resurssi- ja 

toimijasiteitä (Gadde & Håkansson, 2001).  

 

Holmlundin (1997) mukaan suhteet muodostavat perustan, joka yhdistää 

verkoston jäsenet, resurssit ja toiminnot verkostossa. Nämä suhteet 

perustuvat ajatukselle, että verkoston jäsenten välillä vallitsee linkkejä, 

jotka yhdistävät verkoston jäsenet toisiinsa. Suhteet ovat monimutkaisia ja 

riippuvaisia siitä kontekstista, jossa ne vallitsevat. Osapuolten välisten 

suhteiden luonnetta ja sisältöä kuvaavat käsitteet voidaan jakaa 

rakenteellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin suhdedimensioihin. Nämä kolme 

dimensiota muodostavat keskeisimmät suhteisiin liittyvät käsitteet 

(Holmlund, 1997). 
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Rakenteellisella suhdedimensiolla tarkoitetaan resurssisiteitä verkoston 

jäsenten välillä tai esimerkiksi suhteen institutionaalisia siteitä. 

Taloudellisella suhdedimensiolla tarkoitetaan puolestaan niitä sijoituksia, 

joita partnerit joutuvat tekemään verkostossa toimiessaan. Sosiaalinen 

suhdedimensio perustuu pitkälti taas siihen, miten suhteen osapuolet ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi osapuolten 

sitoutumista kyseiseen suhteeseen, luottamusta tai sosiaalisia siteitä 

henkilöiden välillä. (Holmlund, 1997) 

 

Suhteita kuvastavat ennen kaikkea ne vaihdantaprosessit, jotka vallitsevat 

suhteen osapuolten välillä. Tällainen niin sanottu vaihdantateoria perustuu 

olettamukselle, että ihmiset muodostavat suhteita niiden palkintojen tai 

kustannusten mukaan, joita he odottavat suhteelta saavansa. Suhteen 

kustannuksina nähdään tällöin ne asiat, joita henkilö ei arvosta tai joilla on 

jotain negatiivista arvoa kyseiselle henkilölle. Suhteen palkintona nähdään 

puolestaan ne asiat, joilla on jotain positiivista arvoa ja joita henkilö itse 

arvostaa. (Chia & Chang-Jung, 2006) 

 

Brass ym. (1998, 17–19) ovat tutkineet sosiaalisia verkostoja, eri 

suhdetyyppejä ja näiden suhteiden välisiä rakenteita. Tällaisessa 

sosiaalisessa verkosto-analyysissä olennaista on, minkälaiset suhteet 

verkoston eri toimijoiden välillä vallitsevat ja minkälaiset ovat näiden 

suhteiden rakenteet. Verkoston jäsenten väliset suhteet voidaan 

kategorisoida seuraavasti: (Brass ym., 1998, 17–19) 

 

 Vahvat suhteet 

 Heikot suhteet 

 Monimuotoiset suhteet 

 Epäsymmetriset emotionaaliset suhteet 
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Suhteen vahvuudella tarkoitetaan sitä, miten usein henkilöt ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään sekä miten läheinen heidän suhde on. 

Vahvalle suhteelle on ominaista jäsenten välinen yhteistyö, luottamus, 

läheisyys ja empatia. Lisäksi henkilöt ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

keskenään sekä luottavat toisiinsa (Brass ym. 1998). Barneyn & Hansenin 

(1994) mukaan tämäntyyppiset, vahvat suhteet voivat toimia jopa yrityksen 

kilpailukyvyn lähteenä. Suhteiden monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä, 

miten monta erityyppistä suhdetta henkilöiden välillä on; kahden henkilön 

välillä voi vallita samanaikaisesti esimerkiksi ystävyyssuhde, työsuhde tai 

vaikkapa naapuruussuhde. Epäsymmetrisillä suhteilla tarkoitetaan 

suhdetta, jossa luottamus ja emotionaalinen osallistuminen eivät ole 

molemminpuolisia. (Brass ym., 1998, 17–19) 

 

Organisaation suhteita muihin organisaatioihin voidaan luokitella myös sen 

perusteella, tekevätkö kyseiset organisaatiot yhteistyötä keskenään vai 

ovatko he kilpailevia organisaatioita. Esimerkiksi Bengtsson & Kock (1999) 

ovat tutkineet yhteistoiminnallisia ja kilpailullisia suhteita yritysverkostoissa 

ja heidän mukaansa yrityksellä voi olla samaan aikaan sekä kilpailuun että 

yhteistoimintaan perustuvia suhteita verkoston muihin organisaatioihin. 

Yrityksellä voi olla neljä vaihtoehtoista suhdetta verkoston muihin yrityksiin. 

Seuraava taulukko havainnollistaa yhteistoimintaan ja kilpailuun 

perustuvien suhteiden välisiä eroja:  

 

Rinnakkaiseloon perustuvat 
suhteet: 

 
- Ei taloudellista vaihdantaa,  
suhteessa lähinnä informaation 
vaihtamista 
- Kilpailijat tietävät toisistaan, mutta 
eivät ole vuorovaikutuksessa 
keskenään. 
- Korkea, mutta epämuodollinen 
luottamus jäsenten välillä 

Yhteistoimintaan perustuvat 
suhteet: 

 
- Voivat olla muodollisia tai 
epämuodollisia luonteeltaan 
- Epämuodolliset sopimukset 
perustuvat luottamukseen ja 
sosiaalisiin normeihin 
- Taloudellinen ja informaation 
vaihdanta on jatkuvaa 
- Osapuolet saattavat kilpailla 
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- Suhteen normit ovat epämuodollisia 
ja vahvoja 
 

keskenään 
 

Kilpailuun perustuvat suhteet: 
 

- Osapuolet reagoivat nopeasti 
kilpailijoiden tekemiseen ja 
toimintoihin markkinoilla 
- Vuorovaikutus suoraa ja 
yksinkertaista 
- Valta ja riippuvuus ovat jakautuneet 
tasaisesti kilpailijoiden välillä 

Yhteistoimintaan sekä kilpailuun 
perustuvat suhteet: 

 
- Sisältää sekä taloudellisia että ei-
taloudellisia vaihdantaprosesseja 
- Osapuolen valta perustuu sekä 
arvoketjun toiminnalliseen aspektiin 
että osapuolen asemaan ja vahvuuteen 
suhteessa 
 

 
Taulukko 4. Yhteistoimintaan ja kilpailuun perustuvien suhteiden erot 

(Bengtsson & Kock, 1999) 

 
Bengtssonin & Kockin (199) mukaan yritysten toimitusjohtajien tulisi laatia 

strateginen suunnitelma suhteidensa johtamisesta verkostossa, jotta he 

voisivat paremmin johtaa suhteita yritysverkoston muihin jäseniin. 

Organisaatioiden tulisi ennen kaikkea ymmärtää, minkälaisia suhteita sillä 

on muihin organisaatioihin ja toimijoihin verkostossa. Verkoston jäsenten 

välisten suhteiden lisäksi muita merkittäviä tutkimuskohteita ovat olleet 

valta (esim. Thorelli, 1986; Ibarra 1993) ja luottamus (esim. Johnson, 

Cullen, Sakano, Takenouchi, 1996) sekä niiden merkitys verkostossa. 

 

2.4.2 Vallan jakautuminen ja lähteet  
 

Tämän luvun tarkoituksena on esittää keskeisimpiä valtaan liittyviä 

käsitteitä ja aikaisempia tutkimustuloksia. Valtaa ja vallan lähteitä voidaan 

tarkastella yksilötasolla (esim. Brass & Burkhardt, 1993; Fombrun, 1983), 

organisaatiotasolla (esim. Lawrence, Mauws, Dyck, Kleysen, 2005; 

Clegg, Hardy & Nord, 1996) ja verkostotasolla (esim. Medcof, 2001; 

Ibarra, 1993; Thorelli, 1986).  
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Yksittäisen henkilön valta voidaan yksinkertaisimmillaan nähdä hänen 

kyvykkyytenä tai potentiaalisena vaikutusmahdollisuutena (French & 

Raven 1959; teoksessa Fiol ym. 2001). Valtaan liittyy siis henkilön 

vaikuttamismahdollisuus, eikä niinkään vallan varsinainen käyttäminen. 

Tämän näkökulman mukaan valta on sosiaalisesti rakentunut ja 

luonteeltaan käsityksellistä (Fombrun 1983; teoksessa Fiol ym. 2001). 

 

Brassin & Burkhardtin (1993) mukaan yksilön valta voi perustua hänen 

asemaansa organisaatiossa, jolloin puhutaan niin sanotusta ”muodollisesta 

vallasta”. Yksilön muodollinen valta perustuu siis hierarkiaan 

organisaatiossa ja siihen liittyy olennaisesti auktoriteetti ja niin sanottu 

legitimoivan vallan käsite. Ibarran (1993) mukaan henkilökohtainen vallan 

lähde voi perustua myös esimerkiksi asiantuntemukseen, kokemukseen tai 

koulutukseen. Toisaalta, käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta 

katsottuna yksilöt omaavat erilaiset kyvyt ja mahdollisuudet vallan 

saavuttamiseksi ja käyttämiseksi (Brass & Burkhardt, 1993).  

 

Cleggin ym. (1996, 623) mukaan organisaatioteorian näkökulmasta 

valtaa voidaan tarkastella muun muassa perinteisen Weberilaisen 

valtateorian kautta; Weberin mukaan valta organisaatiossa perustuu 

omistamiselle ja tuotannon keinojen kontrolloimiselle. Tällaista valtaa 

vahvistavat organisaation säännöt ja rakenteet (Clegg, 1996).   

 

Lawrencen, Mauwsin, Dyckin & Kleysen (2005) mukaan valta 

organisaatiossa voidaan nähdä niin sanottuna kokonaisuutta koskevana tai 

ajoittaisena (episodic). Jälkimmäinen vallan muoto on ollut lähinnä 

organisaatioteorioihin liittyvien tutkimusten keskipisteenä ja siinä on 

keskitetty tutkimaan erityisesti sitä, mitkä tekijät vaikuttavat organisaation 

päätöksentekoon (Pfeffer 1981; teoksessa Lawrence ym. 2005). Kun 

puhutaan vallasta kokonaisuutta koskevana (systemic), tarkoitetaan, että 

vallan muodot kehittyvät rutiinien ja organisaation jatkuvien käytäntöjen 
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seurauksena. Tämän näkökulman mukaan valtaa eivät omaa autonomiset 

toimijat, vaan se kehittyy sosiaalisten järjestelmien kautta, jotka 

muodostavat organisaatiot.  (Scott 2001; teoksessa Lawrence ym. 2005).  

 

Astleyn & Sachdevan (1986,104) mukaan organisaatio voi saavuttaa 

valtaa muun muassa resurssien kontrolloimisen avulla. Resurssien 

kontrolloiminen vallan lähteenä tarkoittaa yrityksen kykyä kontrolloida 

resurssien tarjontaa muille yrityksille tai kilpailijoille. Tämän näkökulman 

mukaan organisaation resurssit ovat pohjimmiltaan lähtöisin sen 

toimintaympäristöstä. 

 

 NÄKÖKULMA  
VALTAAN: 

 

 
Näkökulma: 
 

 
Analyysitaso: 

 
Vallan lähteet: 

Prosessuaalinen Sosiaalinen vuorovaikutus Valtastrategiat 
(liittoutumat, 
informaation 
manipulointi) 
 

Institutionaalinen ”Ulkoinen rakenne” Valtuutettu 
auktoriteetti 
Sosiaalinen rakenne 
(luokka- ja 
valtiovalta, 
markkinat, ammatit) 
 

Organisationaalinen ” Sisäinen rakenne” Hierarkkiset 
mekanismit (valinta, 
ura, yms.) 
 

 
Taulukko 5. Eri teorioiden näkemykset valtaan (Fincham,1992) 

 

Organisaatioteoriassa valta voidaan nähdä prosessuaalisena, 

institutionaalisena tai organisationaalisena (Fincham, 1992) (ks. taulukko 
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5). Prosessuaalinen valta näkee vallan lähteet sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tuloksena, kun taas institutionaalinen teoria näkee 

johdon vallan muodostuvan niissä suhteissa, jotka ovat organisaation 

ympäröiminä. Organisationaalinen näkökulma valtaan korostaa niitä 

hierarkkisia mekanismeja, jotka ylläpitävät vallan tuottamista ja 

jakautumista organisaatiossa. (Fincham, 1992) 

 

Verkostonäkökulmasta katsottuna valta verkostossa tarkoittaa ”Kykyä 

vaikuttaa toisten verkoston toimijoiden päätöksiin” (Thorelli, 1986, 38). 

Thorellin (1986, 38) mukaan valta voidaan ymmärtää myös ”Eri osapuolten 

kykynä saavuttaa jotain yhdessä, mihin he eivät yksinään pystyisi”. 

Verkostonäkökulman mukaan keskeinen verkostoasema voi olla tärkein 

selittäjä vallan määräytymisestä verkostossa (esim. Medcof, 2001; Astley 

& Sachdevan, 1996; Ibarra, 1993; Emerson 1962 teoksessa Brass & 

Burkhardt, 1993). Resurssiperusteisen näkökulman mukaan niillä 

verkoston jäsenillä, jotka sijaitsevat verkoston keskellä, on muita paremmat 

mahdollisuudet päästä käsiksi merkittäviin resursseihin ja informaatioon 

(Brass & Burkhardt, 1993). Ibarran (1993) mukaan tästä puolestaan 

seuraa, että organisaation epämuodollinen rakenne voi olla tärkeämpi 

selittäjä vallan harjoittamisessa kuin organisaation muodollinen rakenne.  

 

Medcof (2001) on tutkinut vallan määräytymistä verkostossa 

resurssiperusteisesta näkökulmasta katsottuna. Resurssiperusteisen 

näkökulman mukaan organisaation valta riippuu niistä 

resurssiriippuvuussuhteista, joita organisaatiolla on muihin organisaatioihin 

verkostossa (Medcof, 2001). Resursseilla puolestaan tarkoitetaan jotain 

ainutlaatuista kyvykkyyttä tai taitoa, jotka toimivat organisaation 

kilpailukyvyn lähteinä (Blomqvist, 2002, 43). Smithin (1996) mukaan 

resurssi voi olla esimerkiksi inhimillistä pääomaa (kuten tietämys) tai jokin 

fyysinen voimavara.  
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Mikäli organisaatio on hyvin riippuvainen jonkun toisen organisaation 

resurssista, niin silloin tällä toisella organisaatiolla on enemmän valtaa kuin 

tällä yrityksellä, jolla ei ole tätä ainutlaatuista resurssia. Vallan 

määräytymiseen verkostossa vaikuttaa siis organisaation omaavien 

resurssien tärkeys eli se, miten paljon muut ovat riippuvaisia kyseisestä 

resurssista. Toiseksi, vallan määräytymiseen verkostossa vaikuttavat 

vaihtoehtoisten resurssien määrä eli se, onko muilla organisaatioilla 

samanlaisia resursseja. (Medcof, 2001) 

  

Organisaatioiden valta verkostossa määräytyy pitkälti myös sen 

perusteella, ovatko organisaation vaihdantasuhteet verkoston muihin 

jäseniin toisiaan korvaavia vai täydentäviä. Tämän näkökulman mukaan 

vallan määräytymiseen vaikuttavat myös se, miten paljon verkoston muut 

jäsenet ovat kiinnostuneita organisaation resursseista ja minkälainen on 

organisaation resurssien kysyntä verkostossa. Esimerkiksi, mikäli 

organisaatio A:lla on organisaatio B:n resursseihin nähden korvaavia tai 

täydentäviä resursseja, niin silloin organisaatio B:n resurssien kysyntä 

muuttuu ja samoin myös valta määräytyy uudelleen verkostossa. 

(Yamaguchi, 1996) 

 

2.4.3 Valta osuustoiminnassa  
 

Osuustoimintakontekstissa valtaa on tutkittu vielä melko vähän. Sen sijaan 

yhteistoimintaan ja valtaan liittyviä tutkimuksia on jonkin verran (esim. 

Love, Macy & Dougherty, 2001; Tjosvold, 1995) ja yhteistoiminta 

puolestaan liittyy osuustoimintaan olennaisesti (Laurinkari, 2004). 

Tjosvoldin (1995) mukaan valtaa tulisi tutkia siinä dynaamisessa 

kontekstissa, jossa se esiintyy. Tjosvoldin (1995) mukaan vallan käytön 

vaikutukset eroavat kilpailuun ja yhteistoimintaan perustuvissa suhteissa. 

Esimerkiksi mikäli organisaatiot omaavat yhteiset päämäärät (eli heillä on 
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yhteistoimintaan perustuva suhde), niin suhteen osapuolet jakavat 

resursseja avoimesti keskenään, vaikka valta olisikin epätasaisesti 

jakautunut (Tjosvold, 1995). Tämä puolestaan johtuu siitä, että yksilöt 

kokevat, että toisen osapuolen tarkoituksena on edistää myös heidän omia 

tavoitteitaan (Tjosvold, 1995).  

 

Kun tarkastellaan osuustoimintaa tässä luvussa esitettyjen vallan 

määritelmien kautta, voidaan havaita, että osuuskunnassa valta on 

jakautunut erilailla kuin muissa yritysmuodoissa. Osuuskunnassa vallan 

keskeiset piirteet, kuten omistajuus (vrt. Clegg ym., 1996) ja niin sanottu 

laillinen valta (vrt. Brass & Burkhardt, 1993) eroavat muiden yritysmuotojen 

omistajuudesta ja laillisesta vallasta. Esimerkiksi Pöyhösen (2002) mukaan 

osuuskunnat ovat jäsentensä omistamia ja niitä hallinnoidaan 

demokraattisesti jäsen ja ääni – periaatteella.  

 
Seuraavaksi esitetään luottamukseen liittyvät keskeisimmät tutkimukset ja 

niiden yhteydet verkostoitumiseen ja osuustoimintaan, sillä muun muassa 

Bachmanin (2001) mukaan sekä valta että luottamus voidaan nähdä 

keinona organisaatioiden välisten suhteiden koordinoimiseksi. Bachmanin 

(2001) mukaan sekä valta että luottamus syntyy yksilöiden välillä, jolloin 

joko valta tai luottamus ”dominoi” suhdetta.  

 

2.4.4 Luottamus verkoston jäsenten välillä 
 

Luottamus voidaan käsitteellistää varsin monella tavalla. Blaun (1964) 

mukaan luottamuksella tarkoitetaan sitä, että jonkun osapuolen sana tai 

lupaus jostakin asiasta on luotettava ja että suhteen toinen osapuoli täyttää 

tietyt velvollisuudet suhteessa. Moormanin, Despanden & Zaltmanin (1993) 

sekä Ring & van De Venin (1992) mukaan luottamuksen 

käsitteellistäminen kulminoituu kahteen tekijään, jotka esiintyvät 
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luottamuksen määritelmissä; 1) kognitiivinen komponentti, jolla tarkoitetaan 

varmuutta partnerin luotettavuudesta sekä 2) behavioralistinen 

komponentti, jolla tarkoitetaan henkilön luottamusta partnerin aikeista, 

motivaatioista tai partnerin niin sanottua ”hyväntahtoisuutta”. Johnsonin, 

Cullenin, Sakanon & Takenouchin (1996, 983) mukaan luottamusta 

esiintyy kun sekä kognitiivinen että behavioralistinen komponentti on läsnä 

suhteessa. Luottamukseen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan 

luottamusta 1) yksilöiden välillä (esim. McAllister, 1995) ja 2) 

organisaatioiden välillä (esim. Johnson ym., 1996; Mayer ym. 1995). 

 

Yksilöiden välinen luottamus voi kehittyä muun muassa arvojen, 

asenteiden ja tunteiden kautta (Jones & George, 1998). Jonesin & 

Georgen (1998) mukaan arvot ovat yleisiä standardeja tai periaatteita siitä, 

mitkä tekijät nähdään luontaisesti toivottavina. Tällaisia arvoja voivat olla 

esimerkiksi lojaalisuus, rehellisyys tai vastuullisuus. Toisin sanoen 

henkilöiden yhteiset arvot edistävät luottamuksen syntymistä näiden 

kahden henkilön välillä (Jones & George, 1998).  

 

Asenteet vaikuttavat luottamuksen syntymiseen siten, että ihmiset 

muodostavat tietynlaisia asenteita toisiaan kohtaan organisaatiossa ja 

näihin asenteisiin sisältyy yleensä jonkinlaista informaatiota toisen 

osapuolen luotettavuudesta. Aikaisemmat kokemukset, tietämys sekä 

vuorovaikutus kaikki yhdessä vaikuttavat näiden asenteiden syntymiseen. 

(Jones & George, 1998, 532–533) 

 

Tunteet puolestaan vaikuttavat luottamuksen syntymiseen kolmella tavalla. 

Ensinnäkin ihmiset luottavat yleensä omiin tunteisiin tehdessään päätöksiä 

henkilön luotettavuudesta ensitapaamisessa. Toiseksi, ihmisen 

affektiivinen tila vaikuttaa henkilön kokemuksiin luottamuksesta ja siihen, 

millä tavalla henkilö muodostaa mielipiteensä toisen henkilön 

luotettavuudesta. Kolmanneksi, luottamus perustuu odotuksiin, jotka 
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puolestaan rakennetaan ainakin osittain tunteiden perusteella. (Jones & 

George, 1998, 534) 

 

McAllisterin (1995, 25–28) mukaan yksilöiden välinen luottamus voidaan 

käsittää sekä affektiivisena että kognitiivisena. Affektiivinen luottamus 

perustuu emotionaalisiin siteisiin, jotka vallitsevat henkilöiden välillä. 

Kognitiivisella luottamuksella puolestaan tarkoitetaan, että aikaisempi 

vuorovaikutus kyseisen henkilön kanssa, sosiaalinen samankaltaisuus 

sekä organisationaalinen konteksti vaikuttavat kognitiopohjaisen 

luottamuksen syntymiseen (McAllister, 1995, 25–28). 

 

Tutkijat ovat olleet eri mieltä siitä, onko luottamus tärkeää 

organisaatioiden välisissä yhteistyösuhteissa vai ei. Johnsonin ym. 

(1996, 983) mukaan luottamus on erittäin tärkeää yritysten välisissä, 

pitkäaikaisissa partnerisuhteissa, koska se synnyttää muun muassa 

rakentavaa dialogia ja yhteistä ongelmanratkaisukykyä osapuolten välillä. 

Johnson ym. (1996, 939) ehdottavatkin, että luottamus on yksi 

keskeisimmistä tekijöistä strategisten kumppanuuksien syntymisessä. 

Myös Gadden & Håkanssonin (2001, 107) mukaan luottamus on tärkeää 

yritysten välisessä yhteistyössä, koska luottamus on perusedellytys 

sitoutumiselle ja sitoutuminen on puolestaan tärkeää liiketoimintaan 

perustuvissa suhteissa.  

 

Toisaalta, Mayer ym. (1995, 712) mukaan luottamus sekoitetaan usein 

yhteistoimintaan, sillä luottamuksen ja yhteistoiminnan ero on usein 

epäselvä. Mayer ym. (1995, 729) mukaan luottamuksen käsite tulisi erottaa 

yhteistoiminnan, varmuuden sekä ennustettavuuden käsitteistä. Heidän 

mukaansa vaikkakin luottamus johtaa usein yhteistyöhön, ei se kuitenkaan 

ole välttämätön edellytys yhteistoiminnalle.  
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Sosiologiassa Buskens (1998, 265) on tutkinut luottamuksen merkitystä 

organisaatioiden välisissä yhteistyösuhteissa; hänen mukaansa 

luottamuksen taso yhteistyöhön perustuvissa suhteissa riippuu pitkälti 

verkoston rakenteellisista tekijöistä. Buskens (1998) ehdottaa, että 

keskeinen verkostoasema lisää muiden toimijoiden luottamusta kyseistä 

toimijaa kohtaan. Toisaalta myös jo olemassa oleva luottamus vahvistaa 

organisaation keskeistä asemaa verkostossa. Esimerkiksi henkilöllä, johon 

muut verkoston toimijat luottavat vankasti, on yleensä myös keskeinen 

asema verkostossa. Toiseksi, Buskensin (1998, 265–266) mukaan 

sosiaalinen ja taloudellinen vaihdanta edesauttaa luottamuksen 

syntymistä. Buskensinin (1998) mukaan opportunistisen käyttäytymisen 

riskiä voidaan vähentää tai kokonaan poistaa erilaisilla sopimuksilla. 

Toisaalta opportunistisen käyttäytymisen riskiä harvoin pystytään 

kokonaan poistamaan.  

 

Johnson ym. (1996, 999–1001) ovat tutkineet luottamuksen syntymiseen 

vaikuttavia tekijöitä yhdysvaltalaisten ja japanilaisten 

yhteistyökumppaneiden välillä. He ehdottavat, että luottamusta esiintyy kun 

osapuolet ovat hyvin samankaltaisia tai he jollain lailla täydentävät 

toisiaan. Johnsonin ym. (1996) mukaan samankaltaisuudella tarkoitetaan 

tässä tapauksessa esimerkiksi organisaatioiden kokoa, tuotteita, 

strategioita tai liiketoiminnan volyymiä. Täydentävyydellä tarkoitetaan 

esimerkiksi yhteistyökumppanin teknisiä kykyjä tai markkinatietämystä.  

 

2.4.5 Luottamuksen merkitys osuustoiminnassa  
 

Luottamuksen merkitystä yhteistoimintaan perustuvissa 

liiketoimintasuhteissa on tutkittu jonkun verran (esim. Johnson ym., 1996; 

Mayer ym., 1995), mutta osuustoiminnan ja luottamuksen välistä yhteyttä 

on tutkittu hyvin vähän kansainvälisesti. Nilsson (2001) on tutkinut 
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osuustoimintayrityksille tyypillisiä periaatteita ja hän esittää, että sosiaaliset 

tekijät, kuten luottamus ovat erityisen tärkeitä juuri osuustoimintayrityksille. 

Osuustoimintayritysten jäsenten välillä on oltava edes jonkinlainen 

luottamus toisiinsa, jotta yhteistyö sujuisi hyvin (Hakelius, 1996; teoksessa 

Nilsson, 2001).   

 

Borgen (2001) on tutkinut osuustoiminnan ja luottamuksen välistä yhteyttä. 

Hänen mukaansa luottamus on erityisen vahva osuustoiminnallisissa 

suhteissa, koska muun muassa jäsenyyksien kontrolloimisen (membership 

control) periaatteet edellyttävät luottamusta. Tämä siksi, koska 

osuuskunnan hallinnointimekanismit muodostuvat kolmen koordinointi-

instrumentin kautta; 1) kannustimen, 2) auktoriteetin sekä 3) luottamuksen 

kautta (Bradach & Eccles 1989; teoksessa Borgen, 2001).  

 

Borgenin (2001) mukaan niin sanottu identifikaatio voi olla luottamusta 

synnyttävä mekanismi osuustoiminnallisissa suhteissa. Identifikaatiolla 

tarkoitetaan, että henkilö sisäistää täysin toisen henkilön preferenssit ja 

sen identiteetin, johon kyseiset preferenssit perustuvat. Hän kutsuu 

tällaista identiteettiä myös kollektiiviseksi identiteetiksi, koska sen jakavat 

useat yksilöt keskenään.  

 

Osuustoimintatutkijat korostavat luottamuksen merkitystä 

osuustoiminnallisissa suhteissa myös siksi, että osuuskunnan jäsenet 

haluavat säilyttää tietyn ”itsenäisyyden tason” eli he eivät halua antaa liikaa 

vapautta osuuskunnan johdolle. Sen sijaan niin sanottu epämuodollinen 

kontrolli ja koordinointi sosiaalisten normien kautta ovat suuremmassa 

roolissa osuuskuntien toiminnassa. Osuustoiminnan tarkoituksenahan on, 

että yksittäiset henkilöt lisäävät volyymietuja, markkinavoimaa tai poliittista 

vaikutusvaltaa ilman, että vähentäisivät autonomiaansa. Osuustoiminta on 

siten liittoutuma, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja pitkä-aikaiseen 

yhteistyöhön itsenäisten henkilöiden välillä. (Borgen, 2001) 
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2.5 Yhteenveto 
 

Tämän luvun tarkoituksena on tiivistää edellisissä kappaleissa esitellyt 

keskeisimmät käsitteet ja niiden sisältö. Nämä keskeisimmät käsitteet 

muodostavat tutkielman teoreettisen viitekehyksen, jota havainnollistaa 

seuraava kuva: 

 

 
Kuva 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Osuustoiminta on osuuskunnan muotoon järjestettyä taloudellista tai 

sosiaalista yhteistoimintaa jäsenten tarpeiden tyydyttämiseksi (Laurinkari, 

2004). Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon 

tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että 

jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka 

VERKOSTO 
- Verkostoituminen  
- Verkoston rakenne ja tasot 
- Verkoston toiminta (valta ja 
luottamus) 

NÄKÖKULMAT 
VERKOSTOON 

- Strateginen verkosto  
- Sosiaalinen verkosto 
- Osuuskunta verkostona 

OSUUSTOIMINTA 
-Liiketaloustieteellisessä, 
akateemisessa kontekstissa 
-Osuuskunnan periaatteet, 
toiminta-ajatus 
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palveluita, joita osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla 

tavalla (Pöyhönen, 2002).  

 

Ollilan (1989) mukaan osuustoimintayritykset (osuuskunnat) perustuvat 

verkostomuotoiseen liiketoimintatapaan. Verkostoitumisella tarkoitetaan 

verkostomuotoista organisoitumista, verkoston toimintaa ja 

verkostoajattelua (Gadde & Håkansson, 2001, 176). Möller ym. (2004, 10) 

puolestaan määrittelevät verkoston seuraavasti; ”Verkosto on yritysten 

välisten suhteiden muodostama, toimialat ylittävä verkostokudos, joka on 

periaatteessa rajaton”. Verkostot voidaan nähdä sosiaalisina (esim. Jones 

ym., 1997), joka viittaa siihen, että verkostoja tulisi tarkastella niissä 

sosiaalisissa konteksteissa, joissa taloudellinen vaihdanta tapahtuu. 

 

Verkostot voidaan nähdä myös strategisina (esim. Jarillo, 1988), jolloin 

verkoston osapuolet erikoistuvat omaan ydinosaamiseensa. Strategia 

puolestaan viittaa siihen prosessiin, jolloin yrityksen kilpailuasema 

markkinoilla luodaan. Verkostoja voidaan tarkastella tietyn toimialan tasolla 

(esim. Möller ym., 2004), yksittäisen yrityksen tasolla (esim. Ruuskanen, 

2003) ja yksittäisten henkilöiden tasolla (esim. Johannisson, 1998). 

Verkoston toiminnassa jäsenten välisten suhteiden ymmärtäminen on 

keskeistä, jotta pystytään ymmärtämään verkostoja (esim. Brass ym., 

2004; Holmlund, 1997).  

 

Valta ja sen luottamus ovat myös keskeisiä käsitteitä verkoston 

toiminnassa. Thorellin (1986, 2) määritelmän mukaan ”valta verkostossa 

tarkoittaa kykyä vaikuttaa toisten verkoston toimijoiden päätöksiin”. Valtaa 

voidaan tarkastella yksilötasolla (esim. Brass & Burkhardt, 1993), 

organisaatiotasolla (esim. Lawrence ym., 2005) sekä verkoston tasolla 

(esim. Medcof, 2001). Osuuskunnissa valta on jakautunut eritavalla kuin 

muissa yhtiömuodoissa, sillä osuuskunnat ovat muun muassa jäsentensä 

omistamia ja niitä hallinnoidaan demokraattisesti (vrt. Pöyhönen, 2002). 
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Blaun (1964) mukaan ”luottamuksella tarkoitetaan sitä, että suhteen toisen 

osapuolen lupaus jostakin asiasta on luotettava ja suhteen osapuoli täyttää 

tietyt velvollisuudet suhteessa.” Osuuskunnille luottamus on erityisen 

tärkeää, koska osuuskuntien hallinnointimekanismit ja jäsenyyksien 

kontrolloimisen periaatteet edellyttävät vahvaa luottamusta jäsenten välillä 

(Borgenin, 2001).   

 

3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

Tämä tutkimus on laadullinen haastattelututkimus (Koskinen, Alasuutari & 

Peltonen, 2005), jossa haastatteluiden avulla pyritään ymmärtämään ja 

kuvaamaan, miten kohdeosuuskauppa on verkostoitunut. Alasuutarin 

(1994) mukaan laadulliselle tutkimukselle on ominaista juuri ”ymmärtävä 

selittäminen”, eikä erilaisten tilastollisten yhteyksien tulkitseminen, kuten 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Liiketalous- ja yhteiskuntatieteissä 

laadullisia tutkimusmenetelmiä on käytetty hyvin paljon (Koskinen ym., 

2005).  

 

Koskisen ym. (2005, 31) mukaan laadullinen tutkimus operoi aina viime 

kädessä erittelemällä yksittäisiä tapauksia. Tämä tapaus voi olla 

esimerkiksi havainto tai haastattelulausunto. Oleellista on kuitenkin tutkijan 

vuorovaikutus tämän yksittäisen havainnon kanssa ja tutkimuksen 

hypoteesit johdetaan yksittäistapausten analyysistä ja ne testataan 

myöhemmin isommalla aineistolla. Lisäksi laadullinen tutkimus erittelee 

yksittäistapauksia niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta tai niihin 

osallistuvien ihmisten niille antamien merkitysten kautta. 
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3.1 Tutkimusprosessi  
 

Kohdeorganisaatio (eräs S-ryhmän alueosuuskaupoista) ja tutkimuksen 

aihe annettiin toimeksiantona Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

”Osuustoimintayritysten menestystekijät ja niiden johtaminen” – 

tutkimushankkeen tiimoilta elokuussa 2005. Tällöin sovittiin 

projektipäällikkö Iiro Jussilan kanssa tutkimuksen aiheesta ja tehtiin 

alustava tutkimussuunnitelman. Tällöin myös sovittiin, että 

tutkimusaiheeseen liittyen tehtäisiin myös kauppatieteiden kandidaatin 

tutkielman syksyllä 2005, josta sitten jatkettaisiin Pro graduun keväällä 

2006.   

 

Kandidaatin tutkielmassa haastateltiin kohdeosuuskaupan toimitusjohtajaa 

sekä hallintoneuvoston puheenjohtajaa. Näiden haastattelujen perusteella 

muodostettiin käsitys alueosuuskaupan verkoston keskeisistä toimijoista. 

Pro gradun tutkimusprosessin alkuvaiheessa (tammi-helmikuussa) 

perehdyttiin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja aloitettiin tutkielman 

käsitteellisen osan kirjoittamisen. Pian tämän jälkeen haastattelupyynnöt 

lähetettiin alueosuuskaupan verkoston keskeisimmille toimijoille ja 

sovimme haastatteluajankohdat. Yhteistä kaikille haastateltaville on, että 

he ovat sekä toimitusjohtajan että hallintoneuvoston puheenjohtajan 

mukaan kohdeosuuskaupan tärkeimpiä verkoston osapuolia. Lisäksi 

yhteistä haastateltaville on, että he ovat kaikki korkeassa asemassa 

omassa organisaatiossaan; haastateltavien joukossa on muun muassa 

useita toimitusjohtajia sekä yksi kaupunginjohtaja.  

 

Osa haastateltavista tekee jonkinlaista taloudellista yhteistyötä 

kohdeosuuskaupan kanssa tai heidän organisaationsa kuuluu S-ryhmään. 

Suurin osa haastateltavien organisaatioista ei kuitenkaan kuulu S-

ryhmään, vaan yhteistyö osuuskaupan kanssa ilmenee muulla tavalla; 

esimerkiksi siten, että molemmat ovat mukana erilaisissa 
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yhteiskunnallisissa tai maakunnallisissa hankkeissa. Haastateltavista 

mainittakoon vielä, että eräästä organisaatiosta haastateltiin sekä entistä 

että uutta hallituksen puheenjohtajaa, koska uusi hallituksen puheenjohtaja 

oli haastattelun aikaan ehtinyt toimia vasta kaksi kuukautta uuden 

hallituksen puheenjohtajana.  

 

Alasuutarin (1994, 223) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimusprosessin eri osat, kuten ongelmanasettelu, aineiston keruu, 

analysointi ja raportointi lomittuvat yleensä toisiinsa. Tämä näkyi myös 

tutkielmassa siten, että tutkimuskysymykset muuttuivat useaan kertaan 

tutkimusprosessin aikana. Banister ym. (1994, 4) kutsuvat tällaista myös 

”reflektiivisyydeksi”, jolla tarkoitetaan sitä, että tutkittava ilmiö ja kyseisen 

ilmiön määrittely muuttuvat havaintojen myötä tutkimusprosessin aikana. 

 

Tutkielman alku- ja keskivaiheessa päätutkimuskysymyksenä oli tarkastella 

verkostoa strategisesta näkökulmasta katsottuna. Haastattelujen ja 

litteroinnin jälkeen (maalis-huhtikuussa) huomasin kuitenkin, että 

aineistosta nousi esille useita muitakin haastateltaville tärkeitä aiheita 

(kuten sosiaalisen verkostoteorian tutkimuksia tukevia argumentteja). 

Tämän vuoksi tutkimuskysymykset muuttuivat vielä muutamaan kertaan 

ennen niiden lopullista muotoa.  

 

3.2 Aineiston käsittely ja analyysi 
 

Haastattelupyynnöt lähetettiin helmikuun 2006 aikana haastateltaville 

sähköpostitse. Kolmea haastateltavaa lukuun ottamatta haastattelut 

sovittiin puhelimitse. Yksikään haastatteluun pyydetyistä ei kieltäytynyt 

haastattelusta. Kaikille haastateltaville lähetettiin ennen haastattelua 

haastattelulomake, josta ilmenivät haastattelun teemat ja niitä tarkentavat 

kysymykset. Haastattelut toteutettiin 7-24.3.2006 välisenä aikana kahdella 
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eri paikkakunnalla. Kolme haastatteluista toteutettiin Helsingissä ja loput 

paikkakunnalla, jossa kohdeosuuskauppa sijaitsee. Haastattelut 

tallennettiin mp3-soittimelle ja niiden kesto ajoittui 40 minuutin ja tunnin ja 

20 minuutin välille.  

 

Aineiston hankintatavaksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu. 

Pattonin (2002) mukaan tällaiset haastattelut ovat hyvin tyypillisiä 

laadullisessa tutkimuksessa. Tällaisten haastattelujen analysointi on 

kuitenkin vaikeampaa kuin esimerkiksi lomaketutkimusten analysointi, 

koska vastaukset eivät ole systemaattisia tai standardeja. Hyvänä puolena 

on, että avoimet vastaukset mahdollistavat sen, että tutkija ymmärtää, 

minkälaisena haastateltavat näkevät maailman. Tällaisen 

aineistonkeräämismuodon (teemahaastattelun) tarkoituksena onkin, että 

se mahdollistaa, että tutkija pystyy ymmärtämään ja kiteyttämään toisten 

ihmisten näkökulmat asioihin ilman, että hän itse ennalta määrittelisi nämä 

näkökulmat kysymyskategorioiden mukaisesti. 

 

Haastattelujen jälkeen haastattelut litteroitiin maalis-huhtikuussa 2006. 

Litteroitua tekstiä tuli noin 15–25 sivua/haastattelu. Yksi haastateltavista 

antoi omat vastauksena kirjallisessa muodossa, jotka lisättiin tukemaan 

kyseisen litteroidun haastattelun analysointia. Tämän jälkeen aineisto 

teemoiteltiin tutkimuskysymysten mukaisesti siten, että kuhunkin 

kysymykseen liittyvät osat poimittiin haastatteluista yhden otsikon alle, 

mikä puolestaan helpotti huomattavasti aineiston analysoimista; analysointi 

keskittyi tällöin tutkimuskysymysten kannalta oleellisiin asioihin.  

Haastateltavien pyynnöstä johtuen Pro gradussa ei esitetä suoria 

aineistolainauksia. Pro Gradun arvostelijat ja ohjaajat ovat kuitenkin 

nähneet litteroitua haastatteluaineistoa, jotta he pystyvät arvostelemaan 

tutkielman.  

   



53 

Haastattelujen lisäksi aineiston analysoinnin tukena käytettiin empiriassa 

kahta Ässä-lehteä (vuosilta 2005–2006). Ässä-lehti on S-ryhmän 

ammattilehti, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa ja taustaa S-ryhmän 

liiketoiminnasta yms.  

 

Analysointinäkökulman aineistoon edustaa näytenäkökulmaa. 

Analysointinäkökulmaksi valittiin näytenäkökulma, koska tarkoituksena on 

kuvata verkostoa ja verkostoitumista haastateltavien näkökulmasta ja 

todellisuudesta katsottuna. Koskisen ym. (2005) mukaan näytenäkökulmaa 

käytetään silloin kun aineistosta tehdään vain sitä itseään koskevia 

havaintoja. Tällaiselle analysointitavalla on ominaista, että niissä ei 

aineiston erittelyn tuloksena yritetä esittää väitteitä aineiston ulkopuolisesta 

todellisuudesta. Näytenäkökulmasta katsottuna tutkimuksen 

luotettavuuden ydin piilee tulkinnan rikkaudessa ja paljastavuudessa. 

Näytteen yksityiskohtaisen erittelyn avulla tuotetaan uusia tulkintoja ja 

näkökulmia (Koskinen yms., 2005). 

 

Laadullinen tutkimus keskittyy tutkimaan ihmisten kokemuksia ja niitä 

merkityksiä, joita ihmiset asettavat tapahtumiin, prosesseihin ja rakenteisiin 

heidän sosiaalisessa ympäristössään (Skinner, Tagg, Holloway, 2000). 

Yachin & Steudelin (2003) mukaan laadullisen näkökulman hyviä puolia 

ovat, että se mahdollistaa vallitsevien arvojen, uskomusten ja olettamusten 

tutkimisen. Lisäksi avoimet kysymykset haastatteluissa mahdollistavat sen, 

että osallistujat voivat tällöin nostaa itselleen erityisen tärkeitä pitämiään 

asioita esille. Toisaalta, laadullisen tutkimuksen huonoina puolina ovat, että 

se on paljon aikaa vievä ja toisinaan tutkimukselle tärkeitä asioita ei aina 

havaita, koska 1) havainnot ja tulokset riippuvat subjektien tulkinnoista ja 

2) tutkimukseen osallistujat vaikuttavat tutkimusprosessiin enemmän kuin 

muissa tutkimusmenetelmissä (Yach & Steudel, 2003).  
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3.3 Luotettavuuden arvioiminen  
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen riippuu 1) täsmällisistä 

ja tarkoista menetelmistä, 2) tutkijan luotettavuudesta sekä 3) tutkijan 

omista arvostuksista laadullista tutkimusta kohtaan. Täsmällisillä ja tarkoilla 

menetelmillä tarkoitetaan, että menetelmien tulisi tuottaa korkealaatuista 

dataa, jotka analysoidaan järjestelmällisesti, huomioiden samalla 

luotettavuuteen liittyvät seikat. Tutkijan luotettavuuteen puolestaan 

vaikuttavat kyseisen henkilön koulutus ja kokemus. Kolmanneksi, tutkijan 

tulisi arvostaa laadullisia menetelmiä, induktiivista analyysiä ja holistista 

ajattelutapaa. (Patton, 2002) 

 

Tutkimuksessa on pyritty käyttämään mahdollisimman täsmällisesti 

laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Haastattelutilanteissa kaikki 

haastattelut nauhoitettiin ja haastateltaville esitettiin useita tarkentavia 

kysymyksiä. Lisäksi haastattelujen lopuksi kysyttiin vielä, onko 

haastateltavilla vielä jotain lisättävää koskien aihetta. Monesti juuri näiden 

lisäkysymysten ansiosta haastatteluissa nousi esille uusia asioita, jotka 

myös omalta osaltaan vaikuttivat tutkimuskysymysten uudelleen 

asetteluun.  

 

Haastattelutilanteessa pyrittiin olemaan vaikuttamatta haastateltavien 

vastauksiin, mutta jälkeenpäin voidaan todeta, että tutkija vaikutti jonkin 

verran haastattelutuloksiin. Esimerkiksi mikäli tutkielman tekijä ei olisi 

tehnyt tarkentavia lisäkysymyksiä tai kysynyt aina haastattelun lopuksi, 

tuleeko haastateltaville vielä jotain muuta heidän mielestään tärkeää asiaa 

mieleen, niin monet tutkimuksen kannalta tärkeät vastaukset olisivat 

jääneet saamatta. Tässä mielessä tutkielman tekijä on vaikuttanut jonkin 

verran tutkimuksen tuloksiin.  
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Tutkielmassa ei käytetä suoria aineistolainauksia, mutta luvussa 4 

esitetään joitakin kirjakielisiksi muokattuja esimerkkejä haastateltavien 

vastauksista. Sen sijaan tutkielman ohjaajat ovat nähneet litteroitua 

aineistomateriaalia, jotta he pystyvät arvioimaan tutkielman luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että haastateltavat ovat keskeisimpiä 

henkilöitä omassa organisaatiossaan ja ovat itse konkreettisesti mukana 

alueosuuskaupan verkoston toiminnassa. Tämän vuoksi on syytä olettaa, 

että heillä on varsin syvällinen ja laaja ymmärrys siitä, miten verkosto toimii 

ja miten se on rakentunut. Eräässä organisaatiossa haastateltiin myös 

uutta ja vanhaa hallituksen puheenjohtajaa, koska haastatteluvaiheessa 

uusi hallituksen puheenjohtaja oli ehtinyt toimia työtehtävässään vasta 

kaksi kuukautta.  

 

Analysointivaiheessa kaikkien haastateltavien vastauksia pidettiin 

yhdenvertaisina eikä tutkielmassa ”suosittu” joidenkin tiettyjen henkilöiden 

vastauksia. Tämä siksi, että näkökulma aineistoon on näytenäkökulma, 

jolloin pyritään ymmärtämään tutkimusaihetta haastateltavien 

näkökulmasta ja todellisuudesta katsottuna. Tällöin ei voida sanoa, että 

jonkun toisen haastateltavan tulkinta todellisuudesta olisi muita parempi tai 

huonompi, vaan tarkoituksena on kuvata, minkälaisena he näkevät 

tutkittavan aiheen.  

 

4 KOHDEOSUUSKAUPAN VERKOSTO JA 
VERKOSTON TOIMINTA  

 
 

Tässä osassa pyritään vastaamaan päätutkimuskysymykseen ”Mikä on 

verkoston ja verkostoitumisen merkitys alueosuuskaupan toiminnassa?” 

sekä alatutkimuskysymyksiin ”Minkälainen on kohdeosuuskaupan 

verkoston rakenne?” (luku 4.2) ja ”Miten kohdeosuuskaupan verkosto 

toimii?” (luku 4.3). Tutkielman kolmantena alatutkimuskysymyksenä on 
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”Mikä on verkoston strateginen merkitys alueosuuskaupalle” ja tähän 

kysymykseen vastataan luvussa 4.5.  

 

4.1 Tutkimuksen konteksti 
 

Tämän tutkielman kontekstina on S-ryhmän alueosuuskaupan 

muodostama verkosto. Verkosto käsittää eri tahot S-ryhmän sisällä sekä 

ne paikalliset organisaatiot, joihin kohdeosuuskauppa on verkostoitunut 

oman maakuntansa sisällä. Kontekstin muodostavat siis sekä S-ryhmään 

kuuluvat organisaatiot että ne organisaatiot, jotka sijaitsevat samassa 

maakunnassa kuin kohdeosuuskauppa. 

 

Osuuskunnan keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että sen jäseneksi voi liittyä 

kuka tahansa ja se antaa jäsenilleen etuja erilaisten palvelujen muodossa. 

Skurnikin (2002, 104) mukaan osuustoiminnan päämääränä on luoda 

markkinavoima, joka koostuu useimmiten useista pienistä toimijoista, jotka 

työskentelevät samojen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. 

Lisäksi nämä toimijat (osuuskunnan jäsenet) päättävät demokraattisesti 

niistä keinoista ja menetelmistä, joita tarvitaan yhteisten päämäärien 

saavuttamiseksi Skurnikin (2002, 104). Skurnikin (2002) mukaan 

osuustoiminnan tarkoituksena on, että yhteisesti omistetun ja operoidun 

yrityksen edut ja tuotot jakautuisivat mahdollisimman tasapuolisesti kaikille 

osapuolille.  

 

Kuluttajaosuustoiminnan juuret syntyivät 1700-luvun jälkipuoliskolla 

Englannissa (Herranen, 2004). Yksi osuustoimintaideologian perustajista 

oli Robert Owen, joka 1800-luvun alussa sovelsi muun muassa 

sosiaalitieteiden ja sosiaalisen organisaation ja sosiaalisen järjestelmän 

käsitteitä tutkimuksissaan. Owenin mukaan yksilöt eivät ole niinkään itse 

vastuussa teoistaan, vaan ovat ympäristönsä tuotoksia (Clayes, 1991).  
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Herrasen (2004, 24) mukaan Suomeen osuustoiminta tuli 1890 – luvun 

lopussa ja 1900- luvun alussa. Suomen Osuuskauppojen 

Keskusosuuskunta (SOK) puolestaan perustettiin vuonna 1904, koska 

aloittelevat osuuskaupat tarvitsivat jonkin yhteisen elimen avustamaan 

liiketoiminnan suunnittelussa, osuuskaupan johtamisessa ja hallinnossa, 

tavaranhankinnassa ja osuuskauppa-aatteen edistämisessä (Herranen, 

2004, 24). Seppelinin (2000, 14) mukaan osuustoiminta oli alun perin 

poliittisen ja ammatillisen järjestäytymisen ohella pääomaa 

omistamattomien luokkien keino ylläpitää ja kasvattaa toimintakykyä sekä 

parantaa omaa asemaa uudenlaisessa yhteiskunnassa. 

 

SOK:n ja osuuskauppojen toiminta-ajatuksena on ollut sen perustamisesta 

lähtien tuottaa yhdessä etuja ja palveluja jäsenille, joista käytetään myös 

nimitystä asiakasomistajat. Vaikka S-ryhmä on nykyään menestyvä 

osuustoimintayritys, ei sen historia ole ollut pelkkää menestystä ja 

yhteistoimintaa. Ensimmäinen kriisi oli vuonna 1916, jonka seurauksena 

osuustoimintaliike hajosi; osuustoimintaliikkeen hajoaminen johtui siitä, että 

perustehtävä jäsenten hyvinvoinnin edistäjänä unohtui ja pääosaan nousi 

keskinäinen kiistely vallasta. Myös yhteiskunnan voimakas poliittinen 

kahtiajakautuminen oli yksi taustalla vaikuttaneista tekijöistä (Neilimo, 

2005, 18) 

 

1920–1940-luvuilla S-ryhmäläinen osuustoiminta nousi keskeiseksi 

vaikuttajaksi talouselämässä ja merkittäväksi tekijäksi koko 

yhteiskunnassa. Myös sotien jälkeiset vuodet olivat S-ryhmälle suhteellisen 

menestyksekästä aikaa. Osuuskauppatoiminnan toinen kriisi kestikin lähes 

20 vuotta; 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin. Tällä kertaa 

vastakkain olivat kaupunki ja maaseutu. Keskinäinen riitely vaikeutti 

liiketoiminnan kehittymistä ja perimmäisenä kriisin syynä olivat muun 
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muassa toiminta-ajatuksen unohtaminen sekä edelläkävijyyden 

luovuttaminen kilpailijoille. (Neilimo, 2005, 19–26)  

 

S-ryhmän nykyisen pääjohtajan, Neilimon (2005, 19–26) mukaan S-

ryhmässä toteutettiin vuonna 1983 suuri saneeraus, jonka ansiosta S-

ryhmän pitkään laskenut tuloskehitys saatiin nopeasti oikaistua. Vaikeiden 

vuosien jälkeen osuustoiminnan juoni löydettiin uudelleen 1990-luvun 

alussa. Tuolloin muistettiin taas keskittyä toiminta-ajatuksen 

toteuttamiseen. S-ryhmän menestys on tämän jälkeen, 90-luvulta lähtien 

ollut huimaa (Neilimo, 2005, 19–26). 

 

Kohdeosuuskauppa kuuluu valtakunnalliseen S-ryhmään ja Suomen 

Osuuskauppojen Keskuskuntaan (SOK), johon kuluu useita tytäryhtiöitä. S-

ryhmän perusajatus on säilynyt vuosikymmenien aikana samana eli 

tarkoituksena on ollut tuottaa palveluja ja etuja sitoutuneille 

asiakasomistajilleen. Verkostomaisen liiketoimintamallin avulla S-ryhmä 

tarjoaa asiakasomistajille heidän tarpeistaan lähtevän, kattavan ja 

kilpailukykyisen palvelukokonaisuuden, joka kehittyy jatkuvasti. Etuja ja 

palveluita täydentävät S-ryhmän yhteistyökumppanit, joiden palveluja 

käyttämällä asiakasomistaja voi kartuttaa ostohyvitystään eli bonusta. 

(www.s-kanava.net , viitattu 10.2.2006)  

 

S-ryhmän toimialat ovat päivittäis- ja erikoistavarakauppa, 

liikennemyymälät, polttonestekauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, 

autokauppa sekä maatalous- ja rautakauppa. Lisäksi S-ryhmään kuuluvat 

hankinnan ja logistiikan organisaatiot Inex ja Intrade Partners. S-ryhmään 

kuuluu 22 alueosuuskauppaa sekä 20 paikallisosuuskauppaa. 

Osuuskauppojen verkosto ulottuu koko maahan, ja niiden toiminnassa on 

vahva alueellinen painotus. Omilla alueillaan osuuskaupat toimivat 

palveluiden tuottajina ja hyvinvoinnin kehittäjinä. (www.s-kanava.net, 

viitattu 10.2.2006).  
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Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK 

toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, 

asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta 

ohjauksesta ja eri ketjujen kehittämisestä. Seuraava kuva havainnollistaa 

nykyistä S-ryhmän rakennetta: (www.s-kanava.net , viitattu 10.2.2006) 

 

 
Kuva 3. S-ryhmän rakenne (www.s-kanava.net, viitattu 10.2.2006) 

 

Neilimon (2005, 40) mukaan pääasiallinen työnjako on se, että 

alueosuuskaupat hoitavat asiakasomistajille suuntautuvaa käytännön 

liiketoimintaa ja SOK-yhtymä toimii kehittämis- ja ohjausorganisaationa 

koko S-ryhmälle. Neilimon (2005, 40) mukaan alueosuuskaupat tuottavat 

asiakasomistajilleen palveluita muun muassa päivittäis- ja tavarakaupassa 

ja samalla tuottavat asiakasomistajilleen monia ainutlaatuisia etuja (kuten 

bonusta) näiden palvelujen käyttämisestä. 
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4.2 Kohdeosuuskaupan verkosto  
 

Haastateltavien vastaukset ovat jokseenkin yhdenmukaisia aikaisempien 

tutkimusten verkostomääritelmien kanssa. Esimerkiksi Möller ym. 

(2004,10) mukaan ”verkosto on yritysten ja muiden organisaatioiden 

välisten suhteiden muodostama, toimialat ylittävä verkostokudos, joka on 

periaatteessa rajaton.” Myös haastateltavien mielestä kohdeosuuskaupan 

verkostoon kuuluu organisaatioita eri toimialoilta (esimerkiksi kunta-alalta, 

koulutuksesta jne.). Verkoston rakenteen analysoiminen on perinteisesti 

ollut yksi keskeisimmistä tutkimusteemoista verkostotutkimuksen alalla 

(Provan ym., 2005).  Verkoston rakenteella tarkoitetaan yleensä verkoston 

kokoa tai keskittyneisyyttä (Tichy ym. 1979). Seuraavaksi esitetään, 

minkälaisena haastateltavat näkevät verkoston rakenteen.  

 

Kohdeosuuskaupan toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan 

mukaan SOK eli Suomen Osuuskuntien Keskusliitto ja S-ryhmä 

muodostavat ydinverkoston, jossa kohdeosuuskauppa toimii. Molempien 

mielestä S-ryhmä ja erilaiset toiminnot ryhmän sisällä, kuten 

ketjuhallitukset ja muut päättävät elimet muodostavat ikään kuin oman 

sisäisen verkostonsa, johon 22 alueosuuskauppaa sekä hankintayhtiöt 

kuuluvat. Toisaalta, S-ryhmän sisäisestä verkostosta on suhteita ja linkkejä 

moniin eri paikallisiin tahoihin; esimerkiksi alueosuuskaupan 

toimitusjohtajan mukaan heidän verkostoon kuuluvat lähimmät kaupungit ja 

kunnat, jotka sijaitsevat samassa maakunnassa kuin kohdeosuuskauppa.  

 

Toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan vastaukset ovat 

yhdenmukaisia aikaisempien osuustoimintatutkimusten kanssa, sillä 

osuustoiminnan ominaispiirteet, kuten alueellisuus ja paikallisuus (vrt. 

Tuominen, 2005) ilmenevät myös verkostoitumisessa. Esimerkiksi 

haastateltavien mukaan alueosuuskaupan verkostoon kuuluvat lähimmät 

kaupungit, kunnat, paikallinen sanomalehti, tutkimuslaitokset ja paikallinen 
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kauppakamari. Alueosuuskaupan toimitusjohtaja luokitteli myös paikallisen 

ammattikorkeakoulun, yliopiston sekä urheiluseuran verkostoonsa. 

Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtajan mukaan myös paikallinen 

TE-keskus kuuluu alueosuuskaupan verkostoon. Seuraava kuva 

havainnollistaa kohdeosuuskaupan verkoston rakennetta. Tummennettuina 

on merkitty ne toimijat, jotka molempien haastateltavien mielestä kuuluvat 

verkostoon sekä vaalealla merkitty ne, jotka vain toisen haastateltavan 

mielestä kuuluvat verkostoon: 

 Kuva 4. Kohdeosuuskaupan verkosto 

 

SOK 
HANKINTAYHTIÖT 

ALUEOSUUSKAUPAT 
 

KOHDEOSUUSKAUPPA 

Alueen 
kaupungit 
ja kunnat 

Alueelliset ja 
paikalliset 

sanomalehdet 

Maakunnallinen 
sähköyhtiö 

Paikallinen 
urheiluseura 

Bonuspart-
nerit, 
paikalliset 
yritykset 

Alueen 
yliopisto, AMK, 
tutkimuslaitos 

TE-keskus, 
kauppaka-
mari, 
lääninhalli-
tus 

Maakuntaliitto 



62 

Edellä oleva kuva perustuu verkoston tärkeimpien toimijoiden, 

alueosuuskaupan toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan 

tulkintaan siitä, minkälaisena he näkevät alueosuuskaupan verkoston. 

Oletuksena on, että kohdeosuuskaupan johto tietää parhaiten, keitä heidän 

verkostoon kuuluu (koska ei voida kysyä esimerkiksi paikalliselta 

sanomalehdeltä, ketkä ovat alueosuuskaupan verkoston tärkeimpiä 

osapuolia). Sen sijaan muut haastateltavat (verkoston osapuolet) kertoivat 

muun muassa verkoston toiminnasta ja yhteistyöstä alueosuuskaupan 

kanssa. Kohdeosuuskaupan verkostoa esittävässä kuvassa olevat nuolet 

havainnollistavat, että suhteet eri verkoston toimijoiden välillä ovat 

kaksisuuntaisia ja vuorovaikutteisia (kaksoisnuolet kuvassa). Verkoston 

rakenteellisia ominaisuuksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että kaikki 

S-ryhmään kuulumattomat verkoston osapuolet ovat paikallisia ja 

alueellisia organisaatioita.  

 

4.2.1 Verkoston eri tasot 
 

Paikallisten ja alueellisten organisaatioiden joukossa on monen eri alan 

edustajia. Huomioitavaa on myös, että verkostossa toimivat organisaatiot 

ovat melko isoja kooltaan ja varsinaisia pieniä yrityksiä ei osuuskaupan 

verkostossa ole. Kohdeosuuskaupan toimitusjohtajan mukaan 

osuuskaupan verkostoa voidaan tarkastella 1) SOK:n, 2) 

Kohdeosuuskaupan ja 3) Henkilökohtaisella tasolla. Seuraava kuva 

havainnollistaa verkoston eri tasoja:  



63 

 

 
 

Kuva 5. Verkoston tasot 

 

Toimitusjohtajan vastaus on jokseenkin yhdenmukainen aikaisempien 

tutkimusten kanssa, sillä muun muassa Möller ym. (2004) mukaan 

verkostoitumista tapahtuu usealla eri tasoilla (esimerkiksi 

henkilökohtaisella tasolla, organisaation tasolla ja toimialatasolla). 

Toimitusjohtajan mukaan SOK on tärkein verkoston ”tasoista”, toiseksi 

tärkein on yksittäinen alueosuuskauppa ja vasta kolmantena 

henkilökohtainen verkostoituminen. Vastaus on varsin mielenkiintoinen, 

sillä SOK on alueosuuskauppojen omistama organisaatio, joka tuottaa 

erilaisia tukipalveluita alueosuuskaupoilleen, joten voisi kuvitella asian 

olevan päinvastoin (eli alueosuuskaupat muodostaisivat verkoston 

”ytimen”). Möller ym. (2004) mukaan puolestaan yksittäiset 

kumppanuussuhteet ovat kuitenkin se perustusyksikkö, joiden varaan 

SOK 

Alueosuuskauppa 
X Alueosuuskauppa Y

Alueosuuskauppa 
Z 

KOHDEO-
SUUSKAUPPA 

Kaupungit, kunnat Tavarantoi-
mittajat yms. 

HENKILÖ-
KOHTAISET 

SUHTEET 

Muut 
toimitusjoh-

tajat 

Hallinto-
henkilös-
tö yms.  
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kaikki verkostoituminen rakentuu, kun taas alueosuuskaupan 

toimitusjohtajan mukaan SOK on tärkein verkoston tasoista.  

 

Haastateltavien vastaukset ovat samankaltaisia Nilssonin (1994) 

tutkimustulosten kanssa, jonka mukaan osuuskunnat ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa valtion ja muiden auktoriteettien kanssa, sillä 

toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan mukaan muun 

muassa lähimmät kaupungit, kunnat ja paikallinen yliopisto ovat heidän 

verkostonsa keskeisiä toimijoita. Tästä puolestaan seuraa, että 

osuuskunnat (kuten kohdeorganisaatio) ovat riippuvaisia paikallisista 

yhteisöistä. Michelsenin (1994) mukaan osuuskuntien tulisikin panostaa 

niihin sosiaalisiin verkostoihin, joista osuustoiminta saa alkunsa.  

 
Verkostoja ja verkostoitumista on tutkittu muun muassa sosiaalisen 

verkostoteorian näkökulmasta (esim. Insead 2000; Dacin ym. 1999), 

institutionaaliset seikat huomioivasta näkökulmasta (esim. Madhavan & 

Gnyawali, 2001) ja strategisesta näkökulmasta (esim. Jarillo, 1988). 

Haastateltavien vastaukset ovat melko yhdenmukaisia edellä mainittujen 

verkostonäkökulmien kanssa (eli minkälaisena verkosto voidaan nähdä).  

 

Haastateltavien vastauksissa nousivat esille sosiaalisen verkostoteorian ja 

verkoston rakenteelliset tekijät huomioivan näkökulman argumentteja 

tukevat vastaukset (esim. Madhavan & Gnyawali 2001; Insead 2001; Dacin 

ym. 1999; Jones ym. 1997). Edellä mainitun näkökulman mukaan 

taloudellinen vaihdanta tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa, jossa 

luottamus, epämuodolliset suhteet ja sopimukset ovat tärkeitä. Toisaalta 

haastateltavien mukaan verkostoitumisen taustalla nähtiin ennen kaikkea 

taloudelliset syyt, kuten verkoston osapuolten erikoistuminen omaan 

ydinosaamiseen ja kustannustehokkuus. Tämä havainto on puolestaan 

yhdenmukainen Barneyn (1991) ja Jarillon (1988) tutkimusten kanssa, 

joiden mukaan verkostoitumisen taustalla vaikuttavat liiketaloudelliset syyt, 
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joten verkostoja tulisikin tarkastella strategisesta näkökulmasta katsottuna. 

Lisäksi haastateltavat näkevät verkoston tietämyksen välittämiskanavana 

sekä yhteisten intressien välittäjänä. Seuraavaksi esitetään 

yksityiskohtaisemmin, minkälaisena haastateltavat näkevät 

alueosuuskaupan verkoston. 

 

4.2.2 Kohdeosuuskaupan verkosto instituutiona 
 
 
Haastattelut ovat yhdenmukaisia Gnyawalin & Madhavanin (2001) 

tutkimuksen kanssa, jonka mukaan verkostossa taloudelliset aktiviteetit 

tapahtuvat aina institutionaalisissa ja sosiaalisissa konteksteissa. Ollilan 

(1994) mukaan erityisesti osuuskunnat tulisi nähdä markkinoita 

koordinoivina instituutioina. Myös haastateltavien mukaan 

alueosuuskauppa voidaan nähdä ”instituutiona”. Bergerin & Lukcmanin 

(1995) mukaan instituutiot ilmenevät valmiina, muuttamattomina ja 

itsestään selvinä. Tästä näkökulmasta katsottuna haastateltavat näkivät 

alueosuuskaupan verkoston instituutiona; esimerkiksi eräs haastateltavista 

totesi, että verkostoituminen alueosuuskaupan kanssa on ”itsestään 

selvää”.  

 

Bergerin & Luckmanin (1995) mukaan instituutiot ilmentävät 

historiallisuutta, joten ne ovat aina oman historiansa tuotos. Sekä 

kohdeosuuskaupan epämuodollisessa verkostossa että muodollisessa 

verkostossa voidaan nähdä institutionaalisia elementtejä. 

Alueosuuskaupan verkosto on muotoutunut historian kuluessa omaksi 

”instituutioksi”, joka vaikuttaa vahvasti omalla alueellaan. Instituutiot 

sisältävät muun muassa lain (vrt. North, 1991) ja myös osuuskunnat 

toimivat oman osuuskuntalain puitteissa.  
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Osuuskaupan verkosto voidaan nähdä ennen kaikkea paikallisena 

instituutiona, joka on kehittynyt vuosikymmenien kuluessa. Monet 

verkoston toimijat ovat verkostoituneita osuuskauppaan, koska heidän 

organisaationsa toimialue on maantieteellisesti sama kuin 

kohdeosuuskaupalla. Esimerkiksi erään paikallisen organisaation 

toimitusjohtajan mukaan alueosuuskaupalla ja heidän organisaatiollaan on 

aina ollut aina sama toimialue, mikä on vaikuttanut pitkälti heidän 

verkostoitumiseen. Tällöin verkostoituminen ja yhteistyö kohde-

organisaation kanssa nähdään ikään kuin ”itsestään selvyytenä”. Lisäksi 

molemmille organisaatioille on tärkeää paikallisuus ja maakunnallisuus, 

mikä on edesauttanut yhteistyötä organisaatioiden välillä.  

 

Kohdeosuuskauppa on maakunnallisesti identifioitunut osuuskauppa, sillä 

useassa haastattelussa nousi esille, että osuuskaupalle on tärkeää oman 

alueen (maakunnan menestyminen). Tämän vuoksi on ymmärrettävää, 

että suurin osa osuuskaupan verkoston tärkeimmistä toimijoista sijaitsee 

samassa maakunnassa kuin kohdeosuuskauppa.  

 

4.2.3 Kohdeosuuskaupan muodollinen verkosto 
 
 
Haastateltavien vastauksissa korostui kuitenkin myös se, että S-ryhmän 

organisaatiorakenne, muodolliset suhteet ja ennen kaikkea toiminta-ajatus 

määräävät pitkälti sen, keihin kohdeosuuskauppa on verkostoitunut. 

Jarillon (1988) mukaan yrityksen kannattaa keskittyä itse niihin 

toimintoihin, joissa sillä on suhteellinen etu ja siirtää verkostokumppanille 

ne toiminnot, joissa sillä ei itsellään ole suhteellista etua. Tällaiselle 

strategiselle verkostolle on ominaista yhteinen arvonluominen verkoston 

jäsenten välillä. Myös Neilimon (2006) mukaan S-ryhmä on strateginen 

yritysverkosto, jossa muun muassa yhteinen toiminta-ajatus (tuottaa etuja 

ja palveluja asiakasomistajilleen) ja visio (oma kauppa) määräävät pitkälle 
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sen, miten se on verkostoitunut. Seuraava kuva havainnollistaa 

alueosuuskauppojen tehtäväjakoa S-ryhmässä: (Neilimo, 2006) 

 

 
Kuva 6. Alueosuuskauppojen tehtävät S-ryhmässä.  

 

Kohdeosuuskaupan verkosto voidaan siis nähdä organisoitumistapana, 

jossa verkoston osapuolet (S-ryhmän sisällä) erikoistuvat omaan 

ydinosaamiseensa ja jokaisella on oma roolinsa toiminta-ajatuksen 

toteuttamisessa. Esimerkiksi erään S-ryhmään kuuluvan organisaation 

toimitusjohtajan mukaan koko verkostoitumisen toimintafilosofia perustuu 

taloudellisiin linkkeihin. Yhteisenä tekijänä verkostoitumisessa 

organisaatioiden välillä on tällöin S-ryhmän asiakasomistajien 

palveleminen ja parhaiten tätä voidaan toteuttaa organisoitumalla 

verkostomuotoisesti ja tekemällä yhteistyötä eri verkoston jäsenien kanssa.  

Lisäksi esimerkiksi erään maakunnallisen organisaation toimitusjohtajan 

mukaan verkostoitumalla yhtiöt voivat toteuttaa suurempia ja vaativampia 

hankkeita, keskittyä itse ydinosaamiseensa ja ulkoistaa muut toiminnot 

ottamalla esimerkiksi alihankkijoita. Edellä esitetty tulkinta osuuskaupan 

Toimialueen taloudellisen ja 
henkisen hyvinvoinnin 

kehittäminen 

Asiakasomistajakunnan 
hyvinvoinnin edistäminen 

Alueosuuskaupan tavoitteena on omalla 
toimialueellaan ja jokaisella liiketoiminta-alueella 
markkinajohtajan ja markkinakakkosen asema 

Palvelujen tuottaminen tai 
järjestäminen 

asiakasomistajille 
alueellaan 
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verkostosta on yhdenmukainen Jarillon (1988) tutkimuksen kanssa, jonka 

mukaan yrityksen kannattaa keskittyä niihin toimintoihin, joissa sillä on 

suhteellinen etu (eli keskittyä omaan ydinosaamiseen).  

 

Haastatteluissa nousi monesti esille, että S-ryhmän sisällä verkoston 

toimintafilosofia perustuu muodollisiin sopimuksiin, jossa jokaisella 

verkoston jäsenellä on oma roolinsa; esimerkiksi S-ryhmän hankintayhtiöt 

hoitavat hankinnat ja logistiikan alueosuuskaupoissa ja SOK puolestaan 

tuottaa erilaisia tukipalveluita alueosuuskaupoille. Neilimon (2006) mukaan 

S-ryhmää yritysverkostona yhdistää muun muassa vahva yhteinen tahtotila 

ja arvot, yhteiset johtamismallit sekä strategiat sekä yhtenäiset/yhteiset IT 

alustat.  

 

4.2.4 Kohdeosuuskaupan epämuodollinen verkosto 
 
 
Kaikki kohdeosuuskaupan verkoston tärkeimmät osapuolet, jotka eivät 

kuulu S-ryhmään, sijaitsevat samassa maakunnassa kuin 

kohdeosuuskauppa. Tästä voi jo päätellä, että osuuskaupan 

”epämuodollista verkostoa” määrittävät pitkälti maantieteelliset tekijät eli 

se, että organisaatiot sijaitsevat samalla alueella. Sosiaalisen 

verkostoteorian mukaan verkosto muodostuu yksilöistä, jotka jakavat 

samat arvot ja joiden välillä vallitsee vaihdantasuhteita (Liebeskind ym. 

1996; teoksessa Jones ym., 1997). Myös haastateltavien mielestä 

verkoston osapuolten yhteiset arvot ovat tärkeässä asemassa kun 

verkostoidutaan organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi erään paikallisen 

organisaation toimitusjohtajan mukaan maakunnalliset ja paikalliset arvot 

ovat keskeisessä asemassa verkostoitumisessa (eli molemmat osapuolet 

toivovat oman maakunnan ihmisten ja yritysten menestymistä)  
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Dacin ym. (1999) mukaan verkostoja tulisi tarkastella niissä sosiaalisissa 

konteksteissa, joissa taloudellinen vaihdanta tapahtuu. Haastattelujen 

perusteella voidaan todeta, että kohdeosuuskaupan verkostossa 

sosiaaliset ja henkilökohtaiset suhteet verkoston muihin jäseniin ovat 

erittäin tärkeitä. Esimerkiksi erään S-ryhmään kuuluvan johtohenkilön 

mukaan verkostoituminen on aina henkilösidonnaista, vaikka puhutaan 

kahden organisaation välisestä verkostoitumisesta ja yhteistyöstä. Tästä 

puolestaan seuraa, että mikäli henkilöt vaihtuvat verkoston sisällä, täytyy 

osapuolten välille rakentaa uusi verkosto ja yhteistyö.  

 

Haastatteluissa nousi myös esille, että luottamus on erittäin tärkeää kun 

toimitaan sosiaalisessa verkostossa, jossa ei aina välttämättä ole 

sopimuksia tai muodollisia suhteita organisaatioiden välillä. Myös 

Holmlundin (1997) mukaan verkoston toimijoiden väliset suhteet ovat 

luonteeltaan sosiaalisia, joissa osapuolten välinen luottamus ja 

sitoutuminen suhteeseen ovat tärkeitä. Haastattelujen perusteella voidaan 

myös todeta, että kohdeosuuskaupan johto on verkostoitunut 

henkilökohtaisesti useiden verkostossa toimivien organisaatioiden 

toimitusjohtajien kanssa. Toisaalta vastauksissa korostui myös se, että 

henkilökohtaisten suhteiden taustalla on oltava jokin hyöty, kun puhutaan 

verkostoista ja verkostoitumisesta liiketaloudellisessa kontekstissa.   

 

4.2.5 Verkosto yhteisten intressien toteuttajana 
 

 
Normarkin (1996) mukaan osuustoimintayritykset ovat verkostomuotoisia 

organisaatiorakenteeltaan, koska se mahdollistaa markkinoiden heikompia 

osapuolia kehittämään toimintaansa siten, että se palvelee sekä heidän 

omia intressejään, että myös laajemman, kansallisen yhteiskunnan 

tarpeita. Haastattelujen perusteella voidaankin todeta, että 
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kohdeosuuskauppa on verkostoitunut paikallisiin organisaatioihin, koska 

kyseisten organisaatioiden intressit ovat yhdenmukaisia keskenään.  

 

Vastauksissa korostui myös tässä verkoston dimensiossa maakunnallisuus 

(maantieteelliset rajat) eli voisi sanoa, että osuuskauppa on verkostoitunut 

kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, joiden intressit ovat jollain tavalla 

yhdenmukaisia osuuskaupan kanssa ja jotka sijaitsevat samalla alueella 

kuin kohdeosuuskauppa. Hyvin monessa haastattelussa nousi esille 

erityisesti se, että yhteiset arvot, kuten maakunnallisuus ja paikallisuus 

ovat vaikuttaneet verkostoitumisen taustalla. Lisäksi yhteisiä intressejä tai 

vaikuttavia tekijöitä verkostoitumisen taustalla olivat asiakaslähtöisyys, 

yhtenevät toiminta-ajatukset tai se, että molemmat organisaatiot ovat 

”voittoa tavoittelemattomia” organisaatioita.  

 

Yhteisten intressien täytyy kuitenkin olla sekä kohdeosuuskaupan että 

toisen organisaation liiketoiminnan kannalta oleellisia intressejä, sillä laajan 

verkoston ylläpitäminen vie paljon aikaa ja kustannuksia. Esimerkiksi erään 

haastateltavan mukaan verkostoitumiselle on ominaista yhteistyö, jossa 

verkostossa toimivien organisaatioiden tavoitteet ja päämäärät ovat 

yhdenmukaisia keskenään. Näiden tavoitteiden ja päämäärien tunteminen 

on keskeistä, jotta organisaatiot voivat tehdä yhteistyötä 

menestyksekkäästi keskenään ja kehittää yhteistyötään.  

 

Verkosto voi siis toimia yhteisten intressien toteuttajana (esimerkiksi 

yhteiset arvot, tavoitteet ja toiminta-ajatus). Tämä on vaikuttanut sekä 

epämuodollisen verkoston (paikallisen verkoston) että muodollisen 

verkoston (S-ryhmän verkoston) toiminnan taustalla. Paikallisessa 

verkostossa toimittaessa yhteisiä intressejä ovat esimerkiksi erilaiset 

maakunnalliset kehityshankkeet (kuten oman maakunnan kulttuurin, 

urheilun tai koulutuksen tukeminen), kun taas S-ryhmän verkostossa 

toimittaessa yhteisenä intressinä on koko ryhmän strategian toteuttaminen.  
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4.2.6 Verkosto informaation välittämiskanavana 
 

 
Inseadin (2000) mukaan sosiaaliset verkostot saattavat vaikuttaa niissä 

toimivien yritysten taloudellisen toiminnan tehokkuuteen. Hänen mukaansa 

sosiaalisten verkostojen avulla yritykset voivat saada arvokasta 

informaatiota verkostosta, jota he eivät muuten saisi käyttöönsä. 

Informaation jakautumista verkostossa onkin tutkittu melko laajasti 

akateemisissa julkaisuissa (esim. Brass ym., 2004). Myös haastatteluiden 

perusteella voidaan todeta, että verkostossa toimiessaan yritykset saavat 

käyttöönsä arvokasta informaatiota, jota he eivät muuten saisi käyttöönsä. 

Esimerkiksi erään SOK:hon kuuluvan johtohenkilön mukaan S-ryhmän 

sisällä jaetaan informaatiota ryhmän sisäisistä asioista, liiketoiminnan 

menestymisistä ja myös ulkoisista asioista (eli mitä toimintaympäristössä 

tapahtuu).  

 

Tarkoituksena on, että tuotetaan sellaista informaatiota, joka palvelee 

verkoston eri osapuolia ja jonka avulla verkostossa toimivat organisaatiot 

pystyvät kehittämään omaa toimintaansa paremmaksi. Eräs 

haastateltavista kutsuikin yhteistyötä varsin ”tietointensiiviseksi”. Toisen 

haastateltavan mukaan puolestaan informaation vaihtamisen avulla 

verkoston ”kokonaisuus” paranee ja alueosuuskaupat pystyvät 

kehittämään omaa toimintaansa tehokkaammaksi, jolloin myös asiakas 

saa tuotteet halvemmalla.  

 

Informaatiota vaihdetaan sekä niin sanotussa epämuodollisessa 

verkostossa (paikallisessa verkostossa) että S-ryhmän muodollisessa 

verkostossa. S-ryhmään kuuluvien yksiköiden tai organisaatioiden 

johtohenkilöt kokivat, että informaation vaihtamisen avulla he saavat 

palautetta omasta toiminnastaan ja toiminnan laadusta verkoston toiselta 

osapuolelta (mikäli heillä on esimerkiksi asiakas-toimittajasuhde). Tällaisen 
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palautteen avulla esimerkiksi tavarantoimittajat voivat kehittää omaa 

toimintaansa tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi. Monet S-ryhmään 

kuulumattomat organisaatiot (paikallisessa verkostossa) vaihtavat 

keskenään myös informaatiota; esimerkiksi kauppakamarissa toimiessaan 

paikalliset organisaatiot voivat vaihtaa informaatiota keskenään. Hyvänä 

esimerkkinä informaation vaihtamisesta on myös paikallinen kaavoitus – ja 

maankäyttöpolitiikka; esimerkiksi kaupungin, Maakuntaliiton ja 

Kauppakamarin kanssa toimiessaan kohdeosuuskauppa saa arvokasta 

informaatiota potentiaalisista uusista tonttipaikoista.   

 

4.2.7 Yhteenveto kohdeosuuskaupan verkostosta 
 
 
Edellä on kuvattu, minkälaisena haastateltavat näkevät verkoston 

rakenteen. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että 

kohdeosuuskaupan verkoston rakenteessa on erilaisia tasoja; 1) SOK:n ja 

S-ryhmän taso, 2) Yksittäisen alueosuuskaupan taso ja 3) 

Henkilökohtainen taso. Haastateltavat näkevät verkostoitumisen 

instituutiona, muodollisena, epämuodollisena, informaation 

välittämiskanavana ja yhteisten intressien toteuttajana. Seuraava kuva 

havainnollistaa, minkälaisena haastateltavat näkevät alueosuuskaupan 

verkoston:  
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Kuva 7. Kohdeosuuskaupan verkoston dimensiot 

 
Edellä esitetyn kuvan mukaan sekä alueosuuskaupan muodollinen että 

epämuodollinen verkosto nähdään instituutiona, yhteisten intressien 

toteuttajana ja informaation välittämiskanavana. Haastattelut ovat 

yhdenmukaisia aikaisempien verkostoitumiseen liittyvien tutkimusten 

kanssa, vaikka näitä viittä eri dimensiota ei ole aikaisemmin yhdessä 

tutkittukaan osuustoiminnallisessa kontekstissa. Tutkimustulokset ovat 

yhdenmukaisia Michelsenin (1994) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 

osuuskunnat ovat niin sanotusti kaksijakoisia luonteeltaan. Tällä Michelsen 

(1994) tarkoittaa, että 1) osuuskunnat voidaan nähdä muodollisina 

organisaatioina (jossa sopimukset ja taloudellinen vaihdanta on keskeistä), 

mutta 2) toisaalta osuuskunnat ovat siviilijäsenten muodostamia yhteisöjä, 

jotka perustuvat jäsenten yhteisiin arvoihin ja luottamukseen.  

 

Osuuskaupan 
verkosto 

instituutiona 

Osuuskaupan 
verkosto 
yhteisten 
intressien 

toteuttajana 

Osuuskau-
pan verkosto 
informaation 
välittämiska-

navana 

1. Osuuskaupan 
muodollinen 

verkosto 
 

- S-ryhmän rakenteet, 
toiminta-ajatus ja 

strategia määräävät 
verkoston rakenteen

2. Osuuskaupan 
epämuodollinen 

verkosto 
 

- Maantieteelliset rajat 
määräävät verkoston 

rakenteen
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4.3 Kohdeosuuskaupan verkoston toiminta 
 

 
Tässä kappaleessa esitetään kohdeosuuskaupan verkoston toimintaan 

liittyvät tulokset. Ensimmäiseksi kuvataan verkoston osapuolten välisen 

yhteistyön luonnetta ja jäsenten välisiä suhteita. Tämän jälkeen esitetään 

tutkimustulokset vallan jakautumisesta verkostossa ja vallan ja 

osuustoiminnan suhteesta. Viimeiseksi esitetään tutkimustulokset 

luottamuksen roolista kohdeosuuskaupan verkostossa ja luottamuksen 

merkityksen osuuskunnissa.  

 

4.3.1 Verkoston osapuolten yhteistyö ja suhteet 
 

Verkoston jäsenten välisten suhteiden ymmärtäminen on keskeistä, jotta 

pystytään ymmärtämään verkostoja. Suhteet muodostavat siten perustan, 

joka yhdistää verkoston jäsenet, resurssit ja toiminnot verkostossa (Brass 

ym. 1998; Holmlund). Holmlundin (1997) mukaan verkostossa vallitsevia 

suhteita tulisi tarkastella taloudellisesta, rakenteellisesta ja sosiaalisesta 

suhdenäkökulmasta katsottuna.  

 

Taloudellisesta suhdenäkökulmasta katsottuna verkoston osapuolet 

tekevät varsin laajasti yhteistyötä keskenään verkostossa toimiessaan. 

Alueosuuskaupan verkostossa taloudellista yhteistyötä tekevät esimerkiksi 

bonuspartnerit ja kohdeosuuskauppa keskenään. Lisäksi verkostossa 

toimivien organisaatioiden työntekijät ja johto saattavat käyttää 

kohdeosuuskaupan tarjoamia palveluita henkilökohtaisesti asioidessaan 

osuuskaupassa. Gadden & Håkanssonin (2001) mukaan henkilöiden 

välinen suhde voidaan luokitella joko niin sanotuksi korkean tason 

osallistumiseksi (high-involvement relationship) tai matalan tason 

osallistumiseksi (low-involvement relationship). Osallistumisen aste 

puolestaan riippuu siitä, minkälaisia ja miten paljon organisaatioilla on 
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linkkejä keskenään. Linkit voivat puolestaan perustua esimerkiksi 

organisaatioiden täydentäviin resursseihin, taloudelliseen tai informaation 

vaihdantaan.  

 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna alueosuuskaupan suhteet esimerkiksi 

hankintayhtiöihin edustavat ”korkean tason osallistumista”, koska 

alueosuuskauppa tarvitsee ja käyttää hankintayhtiön palveluita päivittäin ja 

kyseiset organisaatiot suorittavasti jatkuvasti taloudellista ja / tai 

informaation vaihdantaa keskenään. Sen sijaan esimerkiksi suhteet 

kauppakamariin ja kaupunkiin edustavat kenties ”matalan tason 

osallistumista”, koska kyseiset organisaatiot tapaavat keskimäärin vain 1-4 

kertaa vuodessa. Alueosuuskaupan ja verkostossa toimivien 

organisaatioiden välinen yhteistyö on alkanut usein siten, että organisaatiot 

ovat tehneet keskenään yhteistyösopimuksen. Esimerkiksi erään 

maakunnallisen organisaation toimitusjohtajan mukaan 

yhteistyösopimuksen jälkeen organisaatiot ovat hakeneet niin sanottua 

”yhteisnäkyvyyttä” omassa maakunnassa, tehneet yhteismainontaa, 

järjestäneet asiakastilaisuuksia ja osallistuneet kumpikin oman 

maakuntansa matkailukeskuksen kehittämiseen.  

 

Bengtssonin & Kockin (1999) mukaan organisaatioilla voi olla neljänlaisia 

suhteita toimiessaan laajassa yritysverkostossa. Heidän mukaansa 

yrityksen suhteet verkoston muihin jäseniin voivat perustua; 1) 

rinnakkaiseloon, 2) yhteistoimintaan, 3) kilpailuun tai 4) sekä 

yhteistoimintaan että kilpailuun. Kun tarkastellaan kohdeosuuskaupan 

verkostossa vallitsevia suhteita, voidaan todeta, että kohdeosuuskaupalla 

on kaikkia edellä mainittuja suhdetyyppejä, paitsi kilpailuun perustuvia 

suhteita verkoston muihin jäseniin. Seuraava taulukko havainnollistaa 

kohdeosuuskaupan suhteita verkoston muihin jäseniin. Taulukossa on 

hyödynnetty Bengtssonin & Kockin (1999) määritelmiä eri suhdetyypeistä:  
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Rinnakkaiseloon perustuvat 

suhteet: 
 

- Kohdeosuuskaupan ja paikallisten 
organisaatioiden väliset suhteet (TE-
keskus, kaupunki, maakuntaliitto, 
kauppakamari, maakunnallinen 
sanomalehti) 
 

 
Yhteistoimintaan perustuvat 

suhteet: 
 

- Kohdeosuuskaupan ja SOK:n, 
hankintayhtiöiden sekä 
bonuspartnereiden väliset suhteet  

 
Kilpailuun perustuvat suhteet: 

 
- Kohdeosuuskaupan verkostoon ei 
kuulu ainakaan suoranaisesti samalla 
alalla toimivia kilpailijoita  
 

 
Yhteistoimintaan sekä kilpailuun 

perustuvat suhteet : 
 

- Kohdeosuuskaupan ja muiden 
alueosuuskauppojen väliset suhteet 
 

 
 
Taulukko 6. Kohdeosuuskaupan suhteet verkoston muihin jäseniin 

 

Kohdeosuuskaupalla on rinnakkaiseloon perustuvia suhteita TE-

keskuksen, kaupungin, maakuntaliiton, kauppakamarin ja maakunnallisen 

sanomalehden kanssa, koska kohdeosuuskaupan suhteet edellä 

mainittuihin toimijoihin perustuvat enemmän informaation vaihtamiseen 

kuin taloudelliseen vaihdantaan (vrt. Bengtsson & Kock, 1999). 

Kohdeosuuskaupalla on yhteistoimintaan perustuvia suhteita S-ryhmän 

muihin jäseniin, kuten SOK:hon, hankintayhtiöihin ja bonuspartnereihin. 

Tällöin taloudellinen sekä informaation vaihdanta on jatkuvaa ja 

systemaattista (vrt. Bengtsson & Kock, 1999). Kohdeosuuskaupalla on 

myös sekä yhteistoimintaan että kilpailuun perustuvia suhteita esimerkiksi 

muiden alueosuuskauppojen kanssa, koska alueosuuskaupat ainakin 

epäsuorasti kilpailevat keskenään, mutta samalla kuitenkin tekevät 

yhteistyötä keskenään ja jakavat informaatiota S-ryhmän kautta. 

Haastatteluissa nousi esille myös eräiden organisaatioiden rooli niin 

sanottuina ”riippumattomina” toimijoina (kuten esimerkiksi sanomalehti, 

kaupunki, maakuntaliitto ja kauppakamari), mikä tarkoittaa sitä, että vaikka 
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kyseisillä organisaatioilla on hyvät suhteet osuuskauppaan, niin he eivät 

kuitenkaan voi suosia ratkaisuissaan yksittäistä osuuskauppaa, vaan 

heidän on toimittava niin sanottuina puolueettomina välikäsinä. Esimerkiksi 

maakunnallisen sanomalehden toimitusjohtajan mukaan yksi osa 

yhteistyötä alueosuuskaupan kanssa on, että he seuraavat ja uutisoivat 

tarkkaan alueosuuskaupan asioita, koska alueosuuskauppa on merkittävä 

toimija omassa maakunnassaan. Lisäksi organisaatioiden johtohenkilöt 

tapaavat vuosittain, jolloin keskustellaan muun muassa maakunnallisista 

hankkeista, joihin molemmat organisaatiot osallistuvat.  

 

Merkittävä osa yhteistyötä paikallisten organisaatioiden kanssa on 

informaation vaihtamista; esimerkiksi kohdeorganisaatio ja kaupunki 

järjestävät aina 1-2 vuoden välein tapaamistilaisuuksia, jossa organisaatiot 

informoivat toiselleen merkittävimmistä suunnitelmista ja toimintansa 

kehittymisestään. Yhteistyö kohdeosuuskaupan kanssa saattaa olla myös 

epäsuoraa ja tapahtua jonkun kolmannen välikäden kautta. Esimerkiksi S-

ryhmän hankintayhtiö hoitaa reaalivirran kohdeosuuskauppaan, mutta 

ketjuohjaus toimii näiden organisaatioiden välissä siinä mielessä, että se 

tekee tuote- ja valikoimasuunnittelut kohdeosuuskaupalle ja hankintayhtiö 

puolestaan tuo nämä määrätyt tuotteet osuuskauppaan.  

 

4.3.2 Vallan jakautuminen verkostossa 
 

Valtaa ja vallan lähteitä voidaan tarkastella yksilötasolla (esim. Brass & 

Burkhardt, 1993), organisaatiotasolla (esim. Lawrence ym., 2005) sekä 

verkoston tasolla (esim. Medcof). Haastateltavien vastauksissa esiintyi 

kaikkia edellä mainittuja vallan tasoja. Yksilötasolla henkilökohtaisia vallan 

lähteitä ovat haastattelujen perusteella tietämys, osaaminen ja 

persoonallisuus sekä henkilön muodollinen asema organisaatiossa. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla näyttäisi olevan muita enemmän 
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valtaa, koska esimerkiksi erään haastateltavan mukaan hallintoneuvoston 

puheenjohtaja vahvistaa hallintoneuvoston päätökset, joten hänellä on 

siten ylin päättävä valta organisaatiossa.  

 

Haastateltavien mukaan organisaation tasolla liiketoiminnan koko tai 

laajuus nähdään vallan lähteenä. Lisäksi SOK:lla nähtiin olevan siinä 

mielessä paljon valtaa, että se tekee ja vahvistaa koko S-ryhmää koskevat 

keskeisimmät strategiat. Toisaalta, eräs haastateltava nosti esille sen, että 

SOK:ssa valtaa käyttävät lähinnä alueosuuskauppojen johtajat, joten 

lopullinen valta on tavallaan alueosuuskaupoilla, koska alueosuuskaupat 

omistavat SOK:n.  

 

Thorellin (1986) määritelmän mukaan valta verkostossa tarkoittaa lähinnä 

kykyä vaikuttaa toisten verkoston toimijoiden päätöksiin. Valta viittaa 

lähinnä potentiaaliseen vaikuttamismahdollisuuteen, ei niinkään 

vaikuttamisstrategioiden tai taktiikoiden varsinaiseen käyttämiseen 

(Fombrun 1983; teoksessa Fiol ym. 2001). Tästä näkökulmasta katsottuna 

kohdeosuuskauppa on melko riippuvainen tietyistä paikallisista ja 

alueellisista organisaatioista. Esimerkiksi kaupunki ja maakuntaliitto 

vaikuttavat pitkälti siihen, tuleeko kyseiselle alueelle uusia vapautuvia 

kauppapaikkoja.  

 

Haastateltujen esittämät selonteot ovat siis yhdenmukaisia Nilssonin 

(1994) tutkimuksessa esitettyjen selontekojen kanssa. Näiden mukaan 

osuuskunnat ovat riippuvaisia paikallisista yhteisöistä, sillä niiden on 

toimittava jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten auktoriteettitahojen 

kanssa. Kohdeosuuskaupan verkostossa valta on kuitenkin melko 

tasaisesti jakautunut, sillä yhteistyön perustana on haastateltavien mukaan 

aina joku synergia, jota suhteen molemmat osapuolet hakevat 

toiminnallaan. Myös Tengin (2003) mukaan synergia on keskeisin motiivi 

verkostoitumisessa. Tällöin suhdetta kuvastaa molemminpuolinen 
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riippuvuussuhde; esimerkiksi kaupungille on tärkeää, että 

kohdeosuuskauppa toimii kyseisellä alueella, sillä se parantaa alueen 

taloutta, työllisyyttä ja yleistä hyvinvointia. Toisaalta taas 

kohdeosuuskauppa on riippuvainen tietyistä julkisista tahoista, jotka 

vaikuttavat mahdollisten kauppapaikkojen syntymiseen. Esimerkiksi 

maakuntaliitto suunnittelee kyseisen alueen maankäytön suuret linjaukset, 

joita sitten kunnat ja kaupungit toteuttavat omalla alueellaan.  

 

Medcofin (2001) mukaan organisaation valta riippuu niistä 

resurssiriippuvuussuhteista, joita organisaatiolla on muihin organisaatioihin 

verkostossa (resurssiperusteinen näkökulma). Kun tarkastellaan vallan 

jakautumista kohdeosuuskaupan verkostossa tällaisen resurssiperusteisen 

näkökulman kautta, voidaan havaita, että kun organisaatio keskittyy omaan 

ydinosaamiseensa, niin se lisää samalla muiden verkostossa toimivien 

organisaatioiden riippuvuutta tästä kyseisestä organisaatiosta. Eräs 

haastateltavista muun muassa totesi, että arvoketjun eri osapuolet ovat 

hyvin riippuvaisia toisistaan, sillä mikäli yksi arvoketjun osapuoli pettää, 

niin silloin se vaikuttaa myös muiden arvoketjussa toimivien osapuolten 

toimintaan.  

 

Brass & Burkhardtin (1993) mukaan valta voi olla epämuodollista tai 

muodollista. Epämuodolliseen valtaan liittyy olennaisesti keskeinen 

verkostoasema ja sosiaalisen verkoston käsite. Muodollinen valta perustuu 

puolestaan asemaan hierarkkisella tasolla ja siihen liittyy oleellisesti 

auktoriteetti ja legitimoivan vallan käsite. Kun tarkastellaan vallan 

jakautumista kohdeosuuskaupan verkostossa muodollisen vallan 

perusteella, voidaan todeta, että organisaatioiden ylin johto (kuten 

toimitusjohtajat) omaa muita enemmän valtaa, koska heillä on lopullinen 

päätäntävalta. Osuuskaupassa myös hallintoneuvoston puheenjohtajalla 

on vähintään yhtä paljon valtaa kuin toimitusjohtajilla.  
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Sen sijaan epämuodollisia vallan lähteitä (kuten keskeinen verkostoasema) 

onkin vaikeampi määrittää. Esimerkiksi Ibarran (1993) mukaan keskeinen 

verkostoasema on tärkein vallan määrittäjä verkostossa. Edellä mainitun 

näkökulman mukaan SOK:lla pitäisi olla alueosuuskauppoja enemmän 

valtaa (koska se sijaitsee S-ryhmän verkoston keskellä), mutta itse asiassa 

alueosuuskaupoilla on ainakin muodollista valtaa SOK:ta enemmän, koska 

ne omistavat SOK:n. Muun muassa yksi haastateltavista totesikin, että 

SOK on eräänlainen yhteistyöelin, jossa valtaa käyttävät pitkälti 

alueosuuskauppojen johtajat ja muut alueosuuskauppoja edustavat 

henkilöt.  

 

4.3.3 Luottamuksen merkitys verkostossa  
 

Thorellin (1986) mukaan luottamuksella tarkoitetaan sitä, että partnerit 

pystyvät täyttämään tietyt velvollisuutena suhteessa. Luottamusta voidaan 

tarkastella yksilöiden välillä (esim. Jones & George, 1998) tai 

organisaatioiden välillä (esim. Buskensin, 1998). Luottamuksen 

kehittymiseen yksilötasolla vaikuttavat yhteiset arvot, asenteet ja tunteet 

(Jones & George, 1998). Myös haastattelujen perusteella voidaan todeta, 

että verkoston osapuolten välistä luottamusta vahvistavat osapuolten 

yhteiseksi kokemat arvot.  

 

Lisäksi haastateltavat näkivät, että myös kokemus vaikuttaa luottamuksen 

syntymiseen. Arvoista muun muassa rehellisyys nousi yhdeksi 

tärkeimmäksi arvoksi. Haastateltavat käsittelivät luottamuksen syntyyn 

vaikuttavia tekijöitä lähinnä henkilökohtaisella (yksilön) tasolla. 

Organisaatiotasolla opportunistisen käyttäytymisen riskiä vähentävät 

juridiset sopimukset (Buskens, 1998). Myös haastatteluissa tämä nousi 

esille. Esimerkiksi erään haastateltavan mukaan luottamuksen merkitys on 

erityisen tärkeää silloin, kun yhteistyö ei perustu juridisiin 
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sopimussuhteisiin, vaan pikemminkin tuntemiseen ja aikaisempiin 

kokemuksiin.  

 

Haastateltavien mukaan luottamus on tärkeää yhteistyössä ja 

verkostoitumisessa, koska mikäli suhteen osapuolet luottavat toisiinsa, niin 

erilaisiin kontrollitoimintoihin ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja 

energiaa. Haastattelujen perusteella voidaan myös todeta, että avoin 

tiedonkulku on erittäin tärkeää verkostossa toimittaessa ja luottamuksen 

rakentamisessa. Erään haastateltavan mukaan luottamuksella tarkoitetaan 

sitä, että osapuolet tekevät niin kuin on yhdessä sovittu.  Lisäksi kaikkien 

yhteistyön osapuolten tulisi ymmärtää koko liiketoimintaprosessi ja se, 

miten se toimii, vaikka itse toimisikin vain yhdessä osassa 

liiketoimintaprosessia.  

  

Haastatteluissa nousi esille, että henkilökohtaiset suhteet lisäävät 

luottamusta ja vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen yhteistyön 

osapuolten välillä. Borgenin (2001) mukaan luottamuksen merkitys on 

erityisen suuri osuustoiminnassa, koska osuustoiminta perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön itsenäisten henkiöiden 

välillä.  

 

Borgenin (2001) mukaan identifikaatio voi olla tärkein luottamusta 

synnyttävä mekanismi osuustoiminnallisissa suhteissa. Identifikaatioon 

perustuvalla luottamuksella tarkoitetaan sitä, että henkilö sisäistää täysin 

toisen henkilön preferenssit ja sen identiteetin, johon ne perustuvat. 

Tällaista identiteettiä voidaan kutsua myös kollektiiviseksi identiteetiksi 

(Borgen, 2001). Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että luottamus 

on ensisijaisen tärkeää kohdeosuuskaupan verkostoitumisessa ja 

luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat kokemus, henkilökohtaiset 

suhteet yhteistyön osapuoliin, avoin informaation vaihto ja samanlaiset 

arvot. 
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4.4 Verkoston strateginen merkitys kohdeosuuskaupalle 
 

Tässä luvussa pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen ”Mikä on 

verkoston strateginen merkitys alueosuuskaupalle?” Tähän kysymykseen 

vastataan haastattelujen ja kirjallisen aineiston (Ässä-lehdet 2005–2006, 

Neilimo, 2004) perusteella. Ensimmäiseksi esitetään alueosuuskaupan 

verkoston vahvuudet ja mahdollisuudet sekä niiden yhteydet osuuskaupan 

kilpailuedun luomisessa. Viimeiseksi esitetään verkostoon liittyvät 

tulevaisuuden haasteet.  

 

4.4.1 Verkoston vahvuudet ja mahdollisuudet 
 

Kun tarkastellaan verkoston merkitystä osuuskaupan liiketoiminnalle, on 

hyvä tietää strategian (esim. Mintzberg, 1987) käsite. Strategiassa 

oleellista on yrityksen ylivoimainen suoriutuminen markkinoilla tiettynä 

ajanjaksona sekä se dynaaminen prosessi, jolloin yrityksen kilpailuasema 

luodaan (Porter, 1991). Santalaisen (2005) mukaan strategian yhtenä 

vaihtoehtona on ”ulkoa sisäänpäin –strategia”, jolloin yritys pyrkii 

asemoitumaan toimintaympäristön muutostilanteisiin tai pyrkii itse 

muuttamaan sitä. Toinen, ”sisältä ulospäin –strategia” puolestaan keskittyy 

yrityksen omiin resursseihin eli yritys tekee sitä, mitä itse osaa parhaiten.  

Barneyn (1991) mukaan resurssit perustuvat muun muassa organisaation 

vahvuuksille (niin sanottu sisäinen analyysi), kun taas ulkoinen analyysi 

ottaa huomioon muun muassa toimintaympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet.   

 

Ässä-lehdessä (04/2006) haastatellun Möllerin mukaan verkostoitumisen 

avulla S-ryhmä pystyy ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia 

muutoksia: ”Lähdetään siis itse rakentamaan ja tietoisesti kilpailemaan 

tulevaisuuden luonnista, eikä vain sopeuduta muutoksiin.” Edellä esitetyn 
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vastauksen perusteella voidaan todeta, että S-ryhmän strategisena 

vaihtoehtona näyttäisi olevan ”ulkoa sisäänpäin – strategia” eli yritys pyrkii 

asemoitumaan toimintaympäristöön tai muuttamaan sitä (kuten tässä 

tapauksessa). Möllerin (2006) mukaan muita verkostoitumisen avulla 

saavutettavia hyötyjä tai vahvuuksia S-ryhmässä ovat olleet muun muassa 

toiminnallisen tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen, markkinavoima ja 

markkina-alueen laajentaminen, asiakastarjooman kehittäminen ja uusien 

teknologioiden ja liiketoiminnan kehittäminen. Myös vetovoimaisuus on 

hänen mielestään suuri etu verkostoitumisessa. 

 

Toisaalta, S-ryhmä on hyödyntänyt resurssiperusteista näkökulmaa eli niin 

sanottua ”sisältä ulospäin –strategiaa” (vrt. Santalainen, 2005). Esimerkiksi 

Osuustoimintayritysten johtaminen –kurssilla luennoinut S-ryhmän 

pääjohtaja, Neilimo (2006) puhui niin sanotuista ”pitkistä arvoketjuista”, 

joiden avulla voidaan palvella asiakasta kustannustehokkaasti. Toisin 

sanoen, jokainen arvoketjun tai verkoston osapuoli erikoistuu omaan 

ydinosaamiseensa (esim. hankintayhtiöt ovat erikoistuneet hankintaan, 

SOK tuottaa tukipalveluita jne.). Tämä puolestaan lisää yrityksen 

tehokkuutta ja toimii kilpailuetuna eli resurssina (vrt. Blomqvist, 2002).   

 

Neilimon (2005) mukaan S-ryhmä on saavuttanut verkostoperusteisella 

toimintamallilla monia etuja, kuten asiakasomistajien tarpeista lähtevä 

liiketoiminta, alueellisuus ja keskittämällä aikaan saatu tehokkuus. 

Ässälehdessä (12/2005) käsitellyn artikkelin (”Ideat ylittävät rajat S-

ryhmässä”) mukaan S-ryhmässä vaihdetaan myös luonnostaan 

ahkerammin tietoa yli organisaatiorajojen kuin mitä tavallisessa 

konsernissa on tapana.  

 

Myös haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että kohdeosuuskauppa 

on saanut useita strategisia etuja ja vahvuuksia verkostoitumisena avulla, 

joista yksi on, että se on mahdollistanut paikallisuuden ja alueellisuuden 
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hyödyntämisen kohdeosuuskaupan liiketoiminnassa. Esimerkiksi eräs 

haastateltavista totesi, että verkostoitumisen avulla pystytään hallitsemaan 

maantieteellisesti erilaisia alueita ja palvelemaan kuluttajia, joiden 

preferenssit saattavat erota eri alueilla (eli toimitaan niin sanotussa 

kuluttajarajapinnassa). Kyseisen haastateltavan mukaan verkoston 

merkitys korostuu erityisesti silloin kun mennään ulkomaille (eli pystytään 

toimimaan paikallisesti ja alueellisesti myös siellä ja palvelemaan 

kuluttajarajapinnassa).  

 

Wernerfeltin (1984) mukaan resurssiperusteista näkökulmaa 

hyödyntämällä yritys voi profiloida uusia strategiavaihtoehtoja ja luoda 

erilaisia kasvustrategioita erityyppisille resursseille.  Myös Jarillon (1988) 

mukaan yrityksen kannattaa keskittyä itse niihin toimintoihin, joissa sillä on 

suhteellinen etu ja siirtää verkostokumppanille ne toiminnot, joissa sillä ei 

itsellään ole suhteellista etua. Haastateltavien vastauksissa nousi esille 

myös tämä edellä mainittu resurssiperusteinen näkökulma 

verkostoitumiseen (eli se, että verkostoitumisen avulla voidaan keskittyä 

omaan ydinosaamiseen). Esimerkiksi erään haastateltavan mukaan 

verkostoitumalla yhtiöt voivat yhteistyön avulla toteuttaa suurempia ja 

vaativampia hankkeita ja keskittyä kukin omaan ydinosaamiseensa.  

 

S-ryhmän verkoston vahvuutena nähtiin myös hyvä talous ja hyvä 

kehittymisvire tällä hetkellä; esimerkiksi erään haastateltavan mukaan 

kohdeosuuskaupassa on investoitu paljon ja markkina-asema vahvistunut. 

Kustannustehokkuus ja volyymiedut olivat yleisimpiä vastauksia, kun 

kysyttiin mitä strategisia etuja osuuskauppa voi saada verkostoitumisen 

avulla. Haastateltavien mukaan verkostoitumisen avulla 

kohdeosuuskauppa voi saada myös paremman neuvotteluaseman 

monissa asioissa, vaikutusvaltaa ja kohdeosuuskaupan alueidentiteetti 

muotoutuu selkeämmäksi. Lisäksi verkostoitumisen avulla 

kohdeosuuskauppa voi kehittää omia liiketoimintakonseptejaan ja tehostaa 
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omaa toimintaansa. Haastateltavien vastausten perusteella 

kohdeosuuskaupan verkoston haasteena on ketjuohjausjärjestelmien 

jäykkyys S-ryhmän sisällä.  

 

Kohdeosuuskaupan verkoston mahdollisuutena nähtiin ennen kaikkea 

verkoston osapuolten välinen yhteistyö ja sen kautta saavutettavat 

taloudelliset hyödyt verkostossa. Toisaalta erään haastateltavan mukaan 

verkostossa voisivat tehdä yhteistyötä myös muutkin henkilöt kuin 

organisaatioiden ylimmät johtohenkilöt eli organisaatioiden välisessä 

yhteistyössä ja verkostoitumisessa olisi mukana myös esimerkiksi 

keskijohtoa.  

 

Kohdeosuuskaupan verkoston haasteena ja mahdollisuutena nähtiin 

tietämyksen ja tiedon hallinta sekä niiden hyväksikäyttäminen 

päätöksenteossa. Haastatteluissa nousi esille myös verkostossa toimivien 

organisaatioiden kiinnostus uusien, potentiaalisten maakunnallisten 

yhteistyöhankkeiden kehittämiselle. Verkostoituminen nähtiin 

mahdollisuutena myös siten, että organisaation niin sanottu 

vaikuttamismahdollisuus tulee verkostossa toimimisen kautta. Verkostossa 

toimiminen ja yhteistyön kehittäminen nähtiin myös kasvumahdollisuutena.  

 

Mahdollisuutena nähtiin se, että verkostoituminen parantaa verkostossa 

toimivien organisaatioiden ”näkyvyyttä” markkinoilla sekä esimerkiksi erään 

bonuspartnerin mielestä verkostoitumisen avulla saavutettu bonusetu lisää 

heidän asiakkaidensa sitoutumista kyseistä organisaatiota kohtaan. 

Haastattelujen, Neilimon (2005) ja Möllerin (2006) vastausten perusteella 

voisi kenties sanoa, että S-ryhmä on pystynyt verkostomuotoisen 

liiketoimintamallin avulla hyödyntämään sekä resurssiperusteista 

näkökulmaa (sisältä ulospäin - strategiaa) että Porterin kilpailuvoiman 

analyysiä (tapa ottaa haltuun tietyn liiketoiminnan kilpailun dynamiikka). 

Seuraava kuva tiivistää vielä ne tärkeimmät alueosuuskaupan verkoston 
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vahvuudet ja mahdollisuudet (kilpailuedut), joita kilpailijat eivät voi nopeasti 

ja helposti kopioida: 

 

Vahvuudet: Mahdollisuudet: 

- Alueellisuus, paikallisuus 

- Kilpailijoita parempi 

toiminnallinen tehokkuus ja 

joustavuus 

- Verkoston avulla 

saavutettavat volyymiedut, 

kustannustehokkuus 

- Iso verkosto             Parempi  

neuvotteluasema 

- Laaja verkosto mahdollistaa 

asiakastarjooman kehittämisen 

- Tiedon ja tietämyksen hallinta 

verkostossa 

- Verkostossa toimiminen tuo 

vaikuttamis- ja 

kasvumahdollisuuden 

- Bonuspartnerit: lisää 

asiakasuskollisuutta 

- Yhteistyön avulla 

saavutettavat taloudelliset 

hyödyt 

 

Taulukko 7. Verkoston vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

Barneyn (1991) mukaan kilpailuetujen tulisi olla vaikeasti kopioitavissa tai 

jäljiteltävissä. Edellä mainitut vahvuudet ja mahdollisuudet voidaankin 

nähdä alueosuuskaupan verkoston kilpailuetuina, joita kilpailevien yritysten 

on vaikea kopioida ainakin nopeasti. Kilpailevien yritysten on vaikea 

jäljitellä nopeasti edellä mainittuja kilpailuetuja, koska sekä osuuskaupan 

epämuodollinen (paikallinen) että muodollinen (S-ryhmä) verkosto on 

muotoutunut nykyiseen muotoonsa pitkäjänteisen, vuosia tai 

vuosikymmeniä kestäneen yhteistyön tuloksena. Alueosuuskaupan 

verkoston vahvuudeksi voidaan haastattelujen perusteella luokitella vielä 

proaktiivisuuden ja innovatiivisuuden. Nämä eivät kuitenkaan vielä 

yksistään tarjoa kilpailuetua alueosuuskaupalle, koska ne ovat vielä melko 

helposti kilpailijoiden jäljiteltävissä.  



87 

4.4.2 Verkoston tulevaisuuden haasteet 
 

Haastateltavat näkevät verkoston haasteena muun muassa verkoston 

johtamisen, rakentamisen ja kehittämisen tulevaisuudessa. Haastateltavien 

mukaan verkoston jäsenille tulee entistä selkeämpiä rooleja ja 

vuorovaikutusosaamisen merkitys kasvaa verkostossa. Toisaalta 

haastatteluissa nousi esille myös se, että verkostomuotoinen 

liiketoimintamalli saattaa tuoda joitakin yritystoiminnan tehokkuuteen 

liittyviä haasteita.  Esimerkiksi eräs haastateltavista esitti huolensa siitä, 

että keskittämisen etu ei jostain syystä toteutuisikaan, vaan volyymi 

hajaantuisi, joka puolestaan johtaisi tehottomuuden kierteeseen. 

 

Haasteena nähtiin myös SOK:n voiman kasvaminen, mikä tarkoittaisi sitä, 

että ”herkkyys” maakuntaan ja paikalliselle tasolle häviäisi. Haastateltavien 

mukaan haasteena on myös se, että verkoston jäsenet ovat 

tulevaisuudessa entistä enemmän riippuvaisia toisistaan, jolloin jokainen 

verkoston osapuoli on kriittinen tekijä verkoston toiminta-ajatuksen 

toteuttamisen kannalta. Tämän perusteella voidaan myös olettaa, että 

luottamuksen merkitys on entistä tärkeämmässä roolissa verkostossa 

toimivien yhteistyökumppaneiden keskuudessa.  

 

Myös S-ryhmän mahdolliset uudet organisatoriset järjestelyt nähtiin 

haasteena tulevaisuudessa. Esimerkiksi eräs sidosryhmien edustajista oli 

huolissaan siitä, mitä S-ryhmän mahdollinen uudelleen organisoituminen 

tarkoittaisi alueellisuuden kannalta. Lisäksi alueosuuskaupassa tapahtuvat 

johtohenkilön vaihdokset nähtiin myös mahdollisena haasteena 

tulevaisuudessa. Esimerkiksi tällä hetkellä kohdeosuuskaupan johto on 

hyvin laajasti verkostoitunut maakunnallisiin organisaatioihin ja mikäli 

tulevat johtohenkilöt eivät näkisikään verkostoitumista tärkeänä, niin se 

voisi olla haaste verkostoitumiselle ja yhteistyölle tulevaisuudessa.  
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Verkoston haasteet: 

- Ketjuohjausjärjestelmien jäykkyys 

- Korkeat tietojärjestelmäkustannukset 

- Iso verkosto           Hidas päätöksenteko? 

- Verkoston johtaminen ja kehittäminen 

- Keskittymisen etu ei toteudukaan, vaan volyymi hajaantuu 

(uhka?) 

- Verkoston jäsenten riippuvuus toisista kasvaa 

- SOK:n voiman kasvaminen (”herkkyys” maakuntaan häviäisi) 

 

Taulukko 8.  Verkoston haasteet 
 

Yhteenvetona voidaan vielä todeta, että kohdeosuuskaupan verkostossa 

on enemmän vahvuuksia ja mahdollisuuksia kuin haasteita. Tällä hetkellä 

näyttää myös siltä, että verkosto kasvaa ja yhteistyö verkostossa toimivien 

osapuolten välillä tulee entistä tiiviimmäksi. Esimerkiksi asiakastarjooman 

kehittämisestä (ks. verkoston vahvuus) on tällä hetkellä käyty keskustelua 

varsin laajasti eri tiedotusvälineissä ja mediassa. Muun muassa ikääntyvän 

väestön tarpeisiin liittyvistä hyvinvointipalveluista on keskusteltu viime 

aikoina mediassa.  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkielman johtopäätökset esitetään kolmessa eri osassa; ensiksi 

esitetään tutkielman empiirisestä aineistosta esiin nousseet keskeisimmät 

tutkimustulokset, jonka jälkeen ne liitetään aikaisempaan keskusteluun 

osuuskuntien menestystekijöistä liiketaloustieteissä. Viimeiseksi esitetään 

tutkimuksen aikana esiin nousseita jatkotutkimustarpeita ja 

kehitysehdotuksia kohdeosuuskaupan johdolle.  
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5.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää ja kuvata, minkälainen on 

alueosuuskaupan verkosto ja verkostoituminen sekä mikä on niiden 

merkitys alueosuuskaupan toiminnassa. Päätutkimuskysymyksenä oli, 

”Mikä on verkoston ja verkostoitumisen merkitys alueosuuskaupan 

toiminnassa?” Tutkimustuloksissa korostui näytenäkökulma (Koskinen ym., 

2005), koska tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan verkostoa ja 

verkostoitumista haastateltavien näkökulmasta katsottuna (minkälaisena 

he näkevät verkoston ja verkostoitumisen). Tutkimuksen alakysymyksiä 

olivat; 1) Minkälainen on verkoston rakenne?, 2) Miten verkosto toimii? 

sekä 3) Mikä on verkoston strateginen merkitys alueosuuskaupalle? 

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kohdeosuuskaupan 

verkoston rakenne koostuu useista paikallisista ja alueellisista 

organisaatioista, kuten lähimmistä kunnista, kauppakamarista, yliopistosta 

ja maakuntaliitosta. Suurin osa kohdeosuuskaupan verkoston toimijoista 

on näitä paikallisia organisaatioita, mutta toisaalta toimitusjohtajan ja 

hallintoneuvoston vastauksissa ilmenee, että SOK ja S-ryhmä 

muodostavat niin sanotun ydinverkoston, jossa osuuskauppa toimii. 

Voidaankin sanoa, että osuuskaupan verkostolla on 1) muodollisiin 

rakenteisiin perustuva verkosto, joka koostuu S-ryhmään kuuluvista 

organisaatioista. Tällöin kukin verkoston osapuoli voi erikoistua omaan 

ydinosaamiseensa (esimerkiksi SOK tuottaa erilaiset tukipalvelut 

alueosuuskaupoille ja hankintayhtiöt hoitavat S-ryhmän hankinnan ja 

logistiikan).  

 

Toisaalta kohdeosuuskaupan verkosto voidaan nähdä myös niin sanottuna 

epämuodollisena verkostona (2), jossa organisaatioita eivät yhdistäneet 

yhteinen toiminta-ajatus tai muodolliset organisaatiorakenteet, vaan jokin 

muu yhteinen hyöty. Tällaista epämuodollista verkostoa määrittävät pitkälti 
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maantieteelliset rajat (eivät muodolliset, organisaatiorajat). Esimerkiksi 

kaikki kohdeosuuskaupan ”epämuodollisessa verkostossa” toimivat 

organisaatiot sijaitsevat samassa maakunnassa kuin kohdeosuuskauppa. 

Epämuodollisessa tai sosiaalisessa verkostossa toimittaessa tärkeiksi 

asioiksi nousivat henkilökohtaiset suhteet verkoston jäseniin ja luottamus.  

Kohdeosuuskaupan verkoston rakenteessa voidaan nähdä eri tasoja; 1) 

SOK:n ja S-ryhmän taso, 2) Yksittäisen alueosuuskaupan taso ja 3) 

Henkilökohtainen taso.  

 

Kohdeosuuskaupan verkoston toiminnassa keskeisiä teemoja ovat muun 

muassa suhteet, valta ja luottamus. Kohdeosuuskaupan suhteet verkoston 

muihin jäseniin perustuvat taloudelliseen yhteistyöhön tai informaation 

vaihdantaan. Paikallisten organisaatioiden kanssa verkostoitumisen ja 

yhteistyön taustalla on usein ollut joidenkin maakunnallisten hankkeiden 

toteuttaminen yhdessä (esimerkiksi oman maakunnan matkailukeskuksen 

tukeminen). Kohdeosuuskaupan verkostossa valta on melko tasaisesti 

jakautunut, koska yhteistyön perustana on jokin yhteinen synergia, jota 

suhteen osapuolet hakevat toiminnallaan (joten suhteen molemmat 

osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan). Haastattelujen perusteella voidaan 

todeta, että verkostossa toimivilla paikallisilla organisaatioilla on 

esimerkiksi SOK:ta enemmän valtaa, sillä osuuskauppa on riippuvainen 

monista paikallisista organisaatioista (esim. kaupunki, maakuntaliitto). Sen 

sijaan SOK ei omista alueosuuskauppaa, vaan alueosuuskaupat omistavat 

SOK:n, joten muodollinen valta on pikemminkin alueosuuskaupoilla kuin 

SOK:lla.  

 

Kaikkien haastateltavien mukaan luottamus on erityisen tärkeää 

verkostoitumisessa ja yhteistyössä. Luottamuksen kehittymiseen 

vaikuttavat muun muassa kokemus, yhteiset arvot sekä avoin informaation 

vaihto osapuolten välillä verkostossa. Haastateltavat näkevät luottamuksen 

erityisen tärkeänä silloin, kun osapuolten välinen yhteistyö ei perustu 
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muodollisiin, juridisiin sopimuksiin. Sekä kohdeosuuskaupan muodollinen 

että epämuodollinen verkosto voidaan nähdä omana instituutiona, joka on 

muotoutunut historian kuluessa ”itsestään selväksi”.  

 

Lisäksi kohdeosuuskaupan verkosto nähdään yhteisten intressien 

toteuttajana (eli verkoston osapuolia yhdistävät esimerkiksi yhteiset arvot, 

toiminta-ajatus tai tavoitteet) sekä informaation välittämiskanavana. 

Esimerkiksi alueosuuskauppa ja hankintayhtiöt antavat toisilleen palautetta 

toiminnastaan, jonka pohjalta alueosuuskauppa voi kehittää toimintaansa.  

 

S-ryhmän sisällä informaatiota kerätään erilaisiin tietojärjestelmiin, jota 

verkoston osapuolet (esimerkiksi alueosuuskauppa) voi hyödyntää 

toiminnassaan. S-ryhmässä kerätään informaatiota yhteisiin 

tietojärjestelmiin esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvista 

muutoksista. Epämuodollisessa verkostossa toimiessaan alueosuus-

kauppa voi saada arvokasta informaatiota esimerkiksi alueelle tulevista 

uusista potentiaalisista tonttipaikoista. Verkostoituminen onkin tärkeää 

alueosuuskaupan toiminnassa muun muassa siksi, että alueosuuskauppa 

saa käyttöönsä arvokasta informaatiota toimiessaan verkostossa. Lisäksi 

haastateltavat näkevät, että verkostoituminen on tärkeää muun muassa 

siksi, että organisaation niin sanottu ”vaikuttamismahdollisuus” tulee 

verkostossa toimimisen kautta. 

 

Erityisesti muodollisessa verkostossa (S-ryhmään kuuluvat organisaatiot) 

tärkeiksi asioiksi nousevat organisaatioiden liiketoiminnan kannalta 

strategisesti tärkeät edut, joita organisaatiot voivat saavuttaa toimimalla 

yhdessä, verkostomuotoisesti. Verkostoituminen on strategisesti tärkeää 

kohdeosuuskaupalle, koska se on saavuttanut verkostoitumisen avulla 

useita strategisia kilpailuetuja, joita ovat olleet muun muassa; 

 

• Alueellisuus ja paikallisuus 
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• Parempi toiminnallinen tehokkuus, joustavuus 

• Verkostossa toimiminen on parantanut neuvotteluasemaa  

• Volyymiedut, kustannustehokkuus 

• Markkinavoiman laajentaminen 

• Laaja verkosto on mahdollistanut asiakastarjooman laajentamisen  

ja kehittämisen 

 

Haastatteluissa korostui erityisesti se, että S-ryhmän verkostomuotoinen 

liiketoimintatapa on mahdollistanut alueellisuuden ja paikallisuuden 

hyödyntämisen liiketoiminnassa. Tällöin on pystytty palvelemaan 

asiakkaita kilpailijoita paremmin (eli toimitaan paikallisesti, 

”kuluttajarajapinnassa”), sillä asiakkaiden preferenssit usein eroavat eri 

alueilla. Kenties voisikin sanoa, että S-ryhmä on onnistunut toimimaan 

samalla keskitetysti (eli SOK ja hankintayhtiöt tuottavat tietyt palvelut 

keskitetysti), mutta samalla myös hajautetusti (alueosuuskaupat toimivat 

kuitenkin paikallisesti, omalla alueellaan).  

 

Edellä mainitut strategiset kilpailuedut ovat myös verkoston vahvuuksia ja 

mahdollisuuksia. Edellä mainitut vahvuudet ovat alueosuuskaupan 

kilpailuetuja, koska niitä kilpailevien yritysten on vaikea kopioida tai jäljitellä 

ainakin nopeasti. Alueosuuskaupan verkoston vahvuudeksi voidaan 

haastattelujen ja Ässä – lehtien perusteella luokitella vielä proaktiivisuuden 

ja innovatiivisuuden. Nämä eivät kuitenkaan vielä yksistään tarjoa 

kilpailuetua osuuskaupalle, koska ne ovat vielä melko helposti kilpailijoiden 

jäljiteltävissä.  

 

Verkoston mahdollisuuksina haastateltavat näkevät muun muassa 

erilaisten maakunnallisten yhteistyöhankkeiden kehittämisen tai 

laajentamisen sekä tiedon ja tietämyksen hallinnan verkostossa. Lisäksi 

verkostoitumisen haasteina haastateltavat näkevät muun muassa 
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verkoston johtamisen, SOK:n voiman kasvamisen verkostossa, uudet 

organisatoriset järjestelyt, johtohenkilöiden vaihtumisen sekä sen, että 

verkoston jäsenten riippuvuus toisista kasvaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, 

että verkosto kasvaa ja yhteistyö verkostossa toimivien osapuolten välillä 

tulee entistä tiiviimmäksi.  

 

5.2 Tutkimustulosten suhde aikaisempaan keskusteluun 

 
Tutkimus osallistuu liiketaloustieteelliseen keskusteluun osuuskuntien 

menestystekijöistä. Akateemisissa tutkimuksissa osuuskuntien 

verkostoitumista on tutkittu vielä melko vähän. Muun muassa Normarkin 

(1996) sekä Nilssonin (1994) tutkimukset ovat käsitelleet osuuskuntien 

verkostoitumista.  

 

Verkostoitumista on tutkittu erityisesti sosiaalisen verkostoteorian 

näkökulmista (esim. Keast ym., 2004; Gnyawali & Madhavan, 2001; 

Insead, 2000; Dacin yms. 1999; Jones ym., 1997). Näiden tutkimusten 

mukaan verkostoja tulisi tarkastella niissä sosiaalisissa ja 

institutionaalisissa konteksteissa, joissa taloudellinen vaihdanta tapahtuu. 

Sosiaalisen verkostoteorian tutkimuksissa on korostettu suhteiden 

merkitystä, sillä verkoston jäsenten välisten suhteiden ymmärtäminen on 

keskeistä, jotta pystytään ymmärtämään verkostoja (Brass ym. 1998; 

Holmlund 1997). Haastateltavien vastauksissa nousivat esille edellä 

mainitut sosiaalisen verkostoteorian argumentteja tukevat vastaukset. 

Suurin osa kohdeosuuskaupan verkoston toimijoista on paikallisia 

organisaatioita, jotka muodostivat niin sanotun epämuodollisen tai 

sosiaalisen verkoston, jossa organisaatioita eivät yhdistäneet yhteinen 

toiminta-ajatus tai muodolliset organisaatiorakenteet, vaan jokin muu 

yhteinen hyöty. Yhteistä näille toimijoille on, että ne kaikki sijaitsevat 

samassa maakunnassa.  
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Sosiaalisessa verkostossa toimittaessa tärkeiksi asioiksi nousivat 

henkilökohtaiset suhteet ja luottamus. Tutkimustulokset ovat 

samankaltaisia Jonesin & Georgen (1998) tutkimuksen kanssa, jonka 

mukaan osapuolten yhteiset arvot ja kokemus vaikuttavat luottamuksen 

kehittymiseen. Tutkimustulokset ovat samankaltaisia myös Ollilan (1994) 

tutkimuksen kanssa, jonka mukaan osuuskunnat voidaan nähdä 

instituutioina, sillä haastateltavat näkivät alueosuuskaupan verkoston 

instituutiona, joka on kehittynyt vuosikymmenien kuluessa ”itsestään 

selväksi”.  

 

Tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia Gnyawalin & Madhavanin (2001) 

tutkimustulosten kanssa siinä mielessä, että heidän mukaan yritys voi 

saada sille tärkeitä resursseja sen niin sanotusta ulkopuolisesta 

verkostosta. Yrityksen ”ulkopuolisella verkostolla” tarkoitetaan tässä 

tapauksessa niitä organisaatioita, jotka eivät kuulu S-ryhmään (eli S-

ryhmään kuulumattomat yhteistyökumppanit). Kohdeosuuskauppa saa 

”ulkopuolisesta verkostosta” eli S-ryhmään kuulumattomilta organisaatioilta 

arvokasta informaatiota toimintaympäristön muutoksista; esimerkiksi 

alueelle tulevista mahdollisista uusista kauppapaikoista. Lisäksi 

osuuskaupan alueellinen identiteetti asiakkaiden silmissä kehittyy 

selkeämmäksi kun se tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.  

 

Kohdeosuuskauppa toimii kuitenkin S-ryhmän verkostossa, joka 

muodostaa ”muodollisen verkoston”, jossa jokainen osapuoli on 

erikoistunut omaan ydinosaamiseen. Tutkimustulokset ovat tässä mielessä 

yhdenmukaisia strategisen johtamisen ja resurssiperusteisen näkökulman 

tutkimusten (esim. Barney 2001; Smith ym., 1996; Jarillo, 1988; Wernerfelt 

1984) kanssa. Edellä mainittujen tutkimusten mukaan yrityksen kannattaa 

keskittyä itse niihin toimintoihin, joissa sillä on suhteellinen etu ja siirtää 
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verkostokumppanille ne toiminnot, joissa sillä ei itsellään ole suhteellista 

etua.  

 

Santalaisen (2005) mukaan yrityksellä on kaksi vaihtoehtoista strategiaa, 

joita se voi noudattaa liiketoiminnassaan; 1) ”ulkoa sisäänpäin” – strategia, 

jolloin yritys asemoituu toimintaympäristön muutoksiin tai pyrkii itse 

muuttamaan sitä tai 2) ”sisältä ulospäin” – strategia, jolloin yritys 

puolestaan keskittyy omiin resursseihin ja luo niiden avulla kilpailuetunsa 

markkinoilla. Smithin ym. (1996) mukaan strateginen resurssi on mikä 

tahansa resurssi, joka voi tarjota kilpailuetua yritykselle. Barneyn (1991) 

mukaan kestävän kilpailuedun tarjoavien resurssien tulisi olla muun 

muassa vaikeasti kilpailijoiden jäljiteltävissä. Haastattelujen ja kirjallisen 

aineiston perusteella voidaan todeta, että S-ryhmä ja kohdeosuuskauppa 

ovat toteuttaneet molempia edellä mainittuja strategioita verkostoitumisen 

avulla. Esimerkiksi S-ryhmä on pyrkinyt ennakoimaan 

toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia toimimalla proaktiivisesti 

(muun muassa hyvinvointi- ja mukavuuspalveluiden käyttöönotto osaksi 

tarjontaa), jolloin se on hyödyntänyt niin sanottua ”ulkoa sisäänpäin” – 

strategiaa.  

 

Toisaalta S-ryhmä ja alueosuuskauppa ovat saavuttaneet useita 

ainutlaatuisia kilpailuetuja ja resursseja verkostomuotoisen 

liiketoimintatavan avulla, jolloin se on hyödyntänyt myös niin sanottua 

”sisältä ulospäin” – strategiaa. Tätä kutsutaan myös resurssiperusteiseksi 

näkökulmaksi (esim. Wernerfelt, 1984). Haastatteluiden mukaan 

verkostoituminen mahdollistaa muun muassa alueellisuuden ja 

paikallisuuden hyödyntämisen liiketoiminnassa, jotka muun muassa 

Tuomisen (2005) mukaan tuovat lisäarvoa osuuskuntien liiketoiminnalle.  

 

Yhteenvetona vielä todettakoon, että tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia 

aikaisempien verkostoitumiseen liittyvien tutkimusten kanssa, mutta tässä 
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tutkielmassa integroituvat sekä strategisen johtamisen argumentteja 

tukevat tulokset sekä sosiaalisen verkostoteorian tutkimuksia tukevat 

tulokset. Näitä eri näkökulmia on tutkittu aikaisemmin vain eristyksissä 

toisistaan ja osuustoiminnallisessa kontekstissa ei lainkaan.  

 

5.3 Jatkotutkimustarpeet 
 

Verkostoituminen aiheuttaa sen lukuisista hyödyistä huolimatta joitakin 

haasteita osuuskaupan ja S-ryhmän verkoston johtamiselle. S-ryhmän 

sisäisessä verkostossa kehityskohteiksi nousivat hidas päätöksenteko, 

korkeat tietojärjestelmäkustannukset ja laajan verkoston johtaminen. 

Verkoston haasteena nähtiin myös se, että verkoston koon kasvaessa 

verkoston jäsenten riippuvuus toisista kasvaa.  

 

Haastatteluissa nousi myös esille, että informaation ja tietämyksen hallinta 

ja sen johtaminen ovat erityisen haasteellisia toimittaessa laajassa 

verkostossa. Jatkotutkimuksen aiheena voisikin olla, miten tietoa johdetaan 

ja / tai miten sitä tulisi johtaa osuuskaupan verkostossa?  

Tarkastelukohteena voisi olla sekä S-ryhmän muodostama muodollinen 

verkosto että niin sanottu sosiaalinen, paikallinen verkosto. 

Osuustoiminnan menestystekijöitä ovat myös paikallisuus ja alueellisuus 

(Tuominen, 2005), joten kenties verkostoitumista voisi tutkia juuri 

paikallisuuden ja alueellisuuden eri dimensioista (psykologinen, 

sosiokulttuurillinen sekä taloudellisinstitutionaalinen) katsottuna.  

 

Itselleni tärkeimmäksi jatkotutkimusaiheeksi nousi kuitenkin tutkimus siitä, 

mitkä edellytykset esimerkiksi omassa maakunnassani on sosiaali- ja 

hyvinvointiosuuskuntien perustamiselle. Myös tässä tutkimuksessa olisi 

lähtökohtana verkostomuotoinen osuuskunta ja se, miten tällainen 

hyvinvointialan osuuskunta tulisi organisoida, johtaa ja hallinnoida.  
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LIITTEET 
 

 Liite 1.  HAASTATTELUKYSYMYKSET  
 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto,  

Kauppatieteiden osasto, Johtaminen & Organisaatiot 

  Haastattelija: Terhi Uski 

 
    TAUSTATIEDOT: 

 

1.  Kertokaa lyhyesti taustastanne; elämän eri vaiheet, koulutus, ura ja 

työtehtävät.  

 

   VERKOSTON KÄSITE: 

 

2. Mitä Teille tarkoittaa verkosto ja verkostoituminen? Miten käsitätte 

verkoston ja verkostoitumisen liiketoiminnassa? 

 

     YHTEISTYÖ, HISTORIA JA SUHTEET PKO:N KANSSA: 

 

3.  Kuvailkaa lyhyesti organisaationne toimintaa ja suhteita Osuuskauppa 

X:ään? 

 

  4.    Minkälaista yhteistyötä teette Osuuskauppa X:ään? 

 

5. Ketkä ovat tämän yhteistyön osapuolia ja minkälaisiin linkkeihin nämä 

suhteet perustuvat? (taloudellisiin, sosiaalisiin, tietämykseen yms.) 

 

6.  Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet verkostoitumisen taustalla? 
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7. Miten pitkä historia Teillä on Osuuskauppa X:n kanssa? 

 

8. Onko yhteistyölle joitakin ulkoisia rajoitteita ja jos on, niin mitä? 

 

9. Miten tärkeänä pidätte verkostoitumista juuri Teidän organisaatiolle? 

Tuoko verkostoituminen jotain strategista lisäarvoa yritystoiminnalle? 

 

 

     VERKOSTON TOIMINTA: 

 

10.   Ketkä ovat merkittävimpiä osapuolia Teidän ja Osuuskauppa X:n 

välisessä verkostossa? Mikä on mielestänne Teidän rooli verkostossa? 

 

11. Mihin verkostoituminen Osuuskauppa X:n kanssa perustuu? 

(Sopimuksiin, suhteisiin yms. )  

 

12.   Mikä on mielestänne luottamuksen merkitys verkostoitumisessa ja 

mitkä tekijät vaikuttavat luottamuksen syntymiseen? 

 

VERKOSTON KEHITTÄMINEN JA TULEVAISUUS: 

 

13. Onko Teillä yhteistä verkostoitumisstrategiaa Osuuskauppa X:n kanssa 

vai tapahtuuko verkostoituminen pitkälti tiedostamatta? 

 

14. Miten verkostoa ja verkostoitumista pitäisi mielestänne kehittää? 

 

15. Minkälaisena näette verkoston kehittymisen tulevaisuudessa? 
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Liite 2.  HAASTATTELUKYSYMYKSET (Kandidaatin tutkielmasta)  

 

 Haastattelija: Terhi Uski 

 
1. Kertokaa lyhyesti taustastanne; elämän eri vaiheet, koulutus, ura ja 

työtehtävät. Kuvailkaa lyhyesti osuuskaupan toimintaa ja suhteita 

paikallisiin ja alueellisiin tahoihin? 

 

2. Ketkä kuuluvat Osuuskauppa X:n ”ydinverkostoon”? (Kahdeksan 

tärkeintä verkoston toimijaa?) 

 

a. Miten liikkeenjohto on verkostoitunut? 

b. Miten luottamusjohto on verkostoitunut? 

c. Miten sidosryhmät ovat verkostoituneet? 

d. Ovatko kaikki tietoisia siitä, ketkä kuuluvat tähän verkostoon? 

e. Mitkä tekijät määrittävät verkoston rajat? 

 

 

3.  Minkälaisia ”linkkejä” verkoston eri toimijoiden välillä on? (Nämä linkit 

voivat  perustua esim. teknologiaan, tietämykseen, taloudelliseen 

vaihdantaan tai  sosiaalisiin suhteisiin) 

 

4. Mikä tai mitkä tekijät määrittävät sen, ketkä kuuluvat Osuuskauppa X:n ” 

ydinverkostoon”? Mitä lisäarvoa nämä tahot tuovat osuuskaupalle ja 

verkostolle? 

 

5. Mitkä ovat ydinverkostoon kuuluvien roolit verkostossa?  
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A. Kuka tai ketkä ovat verkoston ns. keskeiset toimijat? (ne, 

jotka ovat tekemisissä useimpien toimijoiden kanssa ja sijaitsevat 

verkoston keskellä)? 

 

B. Ketkä ovat verkoston ”rajojen yhdistäjät” (yhdistävät 

paikallisen verkoston muihin verkostoihin) 

 

C.  Ketkä kontrolloivat tiedon pääsyä verkostoon? 

 

6. Miten tärkeänä pidätte verkostoitumista juuri Osuuskauppa X:lle? Tuoko 

verkostoituminen jotain lisäarvoa yritystoiminnalle ja jos tuo, niin mitä? 

 

7. Mikä tai mitkä ovat mielestänne ne syyt (motiivit), jotka ovat johtaneet   

verkostoitumiseen? 

 

8. Miten avoin verkosto on? Pystytäänkö tietämystä jakamaan eri 

toimijoiden välillä? Onko verkoston toimijoiden välillä kilpailua? 

 
9. Miten valta on jakautunut verkostossa? Mikä määrittää sen, kenellä on 

eniten valtaa ja kenellä vähiten?  

 

A. Miten SOK:n hallintoneuvosto vaikuttaa Osuuskauppa X:n verkoston 

toimintaan ja vallan jakautumiseen? 

 

10. Minkälaisena näette verkoston kehittymisen tulevaisuudessa? (uhat ja 

mahdollisuudet?) 

 

11.    Mitä sellaista aiheeseen liittyvää tulisi mielestänne ottaa huomioon, 

jota ei vielä ole käsitelty? 

 

 


