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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella arvonluontia pk-sektorin 
teknologiayrityksessä verkostoja hyödyntäen. Tutkimuksessa selvitettiin, 
mitkä ovat verkostoon kuuluvien yritysten käsitykset ja odotukset arvon-
luonnille, mitkä seikat vaikuttavat arvonluontiin, kenelle arvoa luodaan ja 
mitä arvoa luodaan. Tutkimus toteutettiin yksittäisenä tapaustutkimuksena 
ja tutkimuskohteena oli verkosto, joka toimii kärkiyritysvetoisesti ja tutki-
mus rajattiin koskemaan verkoston kolmea tiivistä yhteistyötä tekevää yri-
tystä. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin puolistrukturoituina haastat-
teluina, joista kerätty aineisto analysoitiin laadullisia tutkimusmenetelmiä 
käyttäen.  
 
Tutkimus osoitti, että yritykset odottavat saavansa verkoston avulla aikai-
seksi ensisijaisesti kannattavaa liiketoimintaa ja tuottoja, mutta myös kus-
tannustehokkuutta, kilpailuetuja sekä mahdollisuuden keskittyä omaan 
ydinosaamiseensa. Omaa puuttuvaa osaamista yritykset täydentävät ver-
kostokumppaneiden avulla. Luottamuksella ja sitoutumisella on tärkeä roo-
li verkostoyhteistyössä ja yhteiset pelisäännöt, yhteinen päämäärä ja toi-
mintamalli lisäävät luottamuksen ja sitoutumisen kehittymistä sekä verkos-
toyhteistyön sujuvuutta ja sitä kautta edistävät mahdollisuuksia kyvyk-
käämpään ja tehokkaampaan arvonluontiin. Tutkimus osoitti, että arvoa 
tuotetaan ja palautetaan verkostossa eri osapuolille. Tuotettu ja palautettu 
arvo ovat tuottoja, aineettomia hyötyjä, jotka näkyvät mm. asiakasuskolli-
suutena tai tietona esimerkiksi asiakaspalautteen muodossa.  
 
Kärkiyrityksen verkostotoiminnan kehittämisen apuvälineeksi rakennettiin 
toimintamalli, jonka tarkoituksena on ensimmäisessä vaiheessa parantaa 
verkoston toimintaa tarjousprosessin aikana. Jatkossa myös muihin pro-
sesseihin tulee kiinnittää huomiota ja hyödyntää teollisen internetin suomia 
mahdollisuuksia. Verkostossa kärkiyrityksen tehtävänä on huolehtia ver-
kostoyhteistyön rakentamisesta, toimintamallin kehittämisestä ja kumppa-
neiden sitouttamisesta yhteisiin pelisääntöihin ja päämääriin.  
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The aim of this study was to investigate value creation utilizing networks in 
the SME sector technology enterprises. The investigation obtained infor-
mation about the expectations and perceptions of the enterprises in the 
investigated network. Additionally, the investigation studied what factors 
contribute to value creation, to whom value is created and what kind of 
value is created. The study was conducted using a single case study in 
three closely involved companies in the network which functions according 
to hub firm model. The empirical study of the research was carried out as 
semi-structured interviews and the collected data was analysed using 
qualitative research methods.  
 
The survey showed that companies expected the network to provide pri-
marily a more profitable business environment and better income but also 
improved cost-efficiency, competitive advantages, as well as the ability to 
focus on their own core competencies. The companies complemented 
their own lack of know-how using a network of partners. Mutual trust and 
commitment to common goals is essential when operating in network. 
Common rules, common goals as well as common operating model in-
crease the development of mutual trust and commitment contributing in-
creased ability of the companies in network and thus a more efficient value 
creation for all partners involved. The investigation showed that the value 
is produced as well as returned to the parties concerned. Produced and 
the returned values are income, intangible benefits, which is displayed in 
the customer loyalty or information in the form of customer feedback.  
 
In the first phase a tool for development of processes of hub-enterprises 
network was created. The main purpose of this tool is to improve the ac-
tivities of the network during the bidding process. In the future, also other 
processes will be developed, especially taking advantage and exploiting 
the industrial Internet’s opportunities. Network hub company's mission is to 
take care of the network construction, development and commitment of 
partners for the common rules and goals. 



  

 
ALKUSANAT 
 
Jälleen on yksi tavoite elämässä saavutettu vaikka välillä se tuntuikin kar-

kaavan ulottumattomiin. Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut mitä 

mielenkiintoisin haaste ja innostava kokemus. Monet osapuolet ovat olleet 

mukana auttamassa minua pääsemään onnistuneesti maaliin ja nyt on 

aika esittää kiitokseni heille. 

 

Erityisesti haluan kiittää ohjaajaani professori Timo Pihkalaa erinomaisista 

ja rakentavista kommenteista ja neuvoista työn saattamiseksi loppuun se-

kä hänen innostavasta ja kannustavasta otteesta koko työn aikana. Juuri 

tällaista ohjausta ja kannustusta opiskelija kaipaa.  

 

Lisäksi haluan esittää suuret kiitokset tutkimuksen tilanneen yrityksen se-

kä tutkimukseen osallistuneiden yritysten edustajille heidän sitoutumisesta 

ja mielenkiinnosta opinnäytetyöhöni. Ilman heidän panostaan tätä työtä ei 

olisi olemassa. Erityisesti kiitän ohjaajaani työn tilanneessa yrityksessä 

mielenkiintoisista keskusteluista ja ylipäätään mahdollisuudesta tehdä tä-

mä työ.  

 

Haluan myös kiittää työnantajaani tilaisuudesta tehdä tätä työtä kokopäi-

väisen työni ohessa sekä työtovereitani kannustavasta asenteesta opiske-

luuni.  

 

Lopuksi esitän lämpimät kiitokseni rakkaimmalleni eli aviomiehelleni Ta-

panille hänen kannustavasta ja rohkaisevasta tuesta koko opiskelun aika-

na sekä mahdollisuudesta saada tämäkin opinnäytetyö tehtyä tavoitteitteni 

mukaisesti. Näin kypsällä iällä tehtynä toivon, että tämä työ kannustaa 

vasta kouluelämän alkupuolella olevia rakkaita kummilapsiani Villeä ja 

Jonnaa akateemisiin ponnistuksiin jo nuoremmalla iällä.  

 
 
Marjo Kivistö 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä tutkimus selvittää kuinka arvoa luodaan verkostoja hyödyntäen pk-

sektorin teknologiayrityksessä. Tutkimus on Lappeenrannan teknisen yliopis-

ton tuotantotalouden teknologiayrittäjyyden DI-ohjelmaan kuuluva diplomityö, 

joka tehdään kohdeyrityksen tilauksesta.  

 

Johdannon alussa esitellään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, määritellään 

tutkimuskysymykset ja -menetelmä sekä kerrotaan tutkimuksen rakenne. Tut-

kimuksen rajaus määritellään johdannon lopussa.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta  
 

Maailmantalouden kasvuvauhti on tällä hetkellä hyvin maltillista ja tulevaan 

kehitykseen liittyy paljon epävarmuutta (Teknologiateollisuus, 2016, 3). Kiris-

tyvä kilpailu ajaa yrityksiä etsimään jatkuvasti uusia keinoja menestyäkseen 

yhä globaalimmilla markkinoilla. Tämä vaatii yrityksiltä nopeita ja oikea-

aikaisia strategisia päätöksiä ja toimia (Ståhle & Laento, 2000, 20). Globaa-

lissa kilpailussa menestyäkseen yritys ei voi toimia yksin (Apilo et al., 2009, 

60) ja tästä syystä yritysten välisen yhteistyön merkitys on voimakkaasti ko-

rostunut (Supphellen, 2002, 793).  Monet pk-yritykset etsivät strategisia 

kumppaneita parantaakseen asemiaan ja siten vahvistavat kilpailukykyään 

(Currie, 2004, 126). Menestyäkseen yrityksen on uudistuttava koko ajan ja 

tämän mahdollistavat sitoutuneet verkostokumppanit yhdessä sitoutuneen 

henkilöstön kanssa (Apilo et al., 2009, 3). Verkostot ja verkostoituminen on 

tullut tänä päivänä lähes kaikkialle.  Koulut, oppilaitokset, yliopistot, vanhem-

mat, oppilaat, ystävät, yhteisöt ja yritykset muodostavat mitä erilaisimpia ver-

kostoja. Verkostoitumisella haetaan hyötyjä ja Toivolan (2006, 70) mukaan 

“verkostot ovat väylä uusiin resursseihin, arvostukseen ja vaikutusvaltaan”. 

Verkostoituminen ja liittoutuminen avaa yritykselle mahdollisuuden kehittää 
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kilpailukykyä parantavia ominaisuuksia, joita se ei yksin pystyisi kehittämään 

(Vesalainen, 2010, 150).  Ei siis ihme, että 2000-luvun tärkeimpiä keskuste-

lunaiheita yritystoiminnassa ja liiketalouden tutkimuksessa ovat olleet yritys-

verkostot ja verkostomainen liiketoiminta (Rajahonka et al., 2005, 7).  

 

”Arvontuottaminen on taloudellisen aktiviteetin perustavoite” (Vesalainen, 

2008, 23). Verkostoitumisen myötä yrityksen tulee tarkastella myös arvon-

luontia uudella tavalla. Muutokset yritysten toimintaympäristössä, kuten glo-

balisoituminen ja teknologian kehittyminen, ovat muuttaneet yritysten toimin-

taympäristöä (Möller et al., 2004,17; Tsupari et al., 2004, 7; Pulkkinen et al., 

2005, 8). Yritykset ovat pakotettuja keskittymään ydinosaamiseensa ja tämä 

on johtanut monien arvotoimintojen ulkoistamiseen ja palvelutuottajien syn-

tyyn (Möller et al., 2004, 17). Uusia toimintatapoja tarvitaan, jotta yritykset 

pystyisivät vastaamaan markkinoiden asettamiin haasteisiin (Ståhle & Laento, 

2000, 20). Yritysten on löydettävä uusia työkaluja, joilla ne voivat joko muut-

taa vanhaa toimintaansa tai kehittää jotain aivan uutta (Pulkkinen et al., 2005, 

10). Perinteisen arvoketju-mallin rinnalle ovat tulleet arvopajat ja arvoverkot 

(Stabell & Fjelstad, 1998) sekä arvotähdet (Normann & Ramírez, 1993).  

Myös asiakkaiden rooli on muuttunut ja he osallistuvat arvonluontiin yhdessä 

muiden sidosryhmien kanssa (Prahalad & Ramaswamy, 2000).   Keskuste-

luissa on nostettu esiin arvonluonnin uusi aalto, joka korostaa arvonluonnin 

aineetonta luonnetta ja sitä kuinka luodaan runsaampaa arvoa (Tikka & Gä-

vert (2014).  Muuttuvassa ympäristössä yritysten on pohdittava omaa ase-

maansa ja toimintaansa sekä tehtävä strategisia ratkaisuja, jotta ne toimisivat 

kannattavasti ja loisivat arvoa niin itselleen kuin kaikille sidosryhmille.  

 

Talouden kasvuvauhti ei ole lähtenyt toivotulla tavalla vauhtiin ja kilpailun en-

tisestään kiristyessä on jokaisen yrityksen mietittävä miten se parhaiten sel-

viytyy tilanteesta. Niin myös tutkimuksen tilanneen kohdeyrityksen on tarkas-

teltava miten tehokasta ja kannattavaa sen toiminta on ja mikä on verkostojen 

merkitys tässä kokonaisuudessa ja miten verkostoja voidaan kehittää pa-
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remman kilpailukyvyn varmistamiseksi.  Seuraavassa käsitelläänkin tutkimuk-

sen tavoitteita tarkemmin, asetetaan tutkimuskysymykset ja rajataan tutkimus.   

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää arvonluontia pk-sektorin tek-

nologiayrityksessä verkostoja hyödyntäen: Kenelle arvoa luodaan ja mitä ar-

voa luodaan ja mitkä ovat verkoston käsitykset arvonluonnista.  Arvonluontia 

tarkastellaan pelkästään liiketoiminnan näkökulmasta.   

 

Päätutkimuskysymys on: Kuinka arvoa luodaan pk-sektorin teknologiayrityk-

sessä verkostoja hyödyntäen?  Päätutkimuskysymys voidaan jakaa seuraa-

viin alikysymyksiin 

- Mitä odotuksia verkostolla on arvonluonnille? 

- Mitä käsityksiä verkostolla on arvonluonnista?  

- Mitkä seikat vaikuttavat arvonluontiin? 

- Mitkä ovat arvonluonnin keinot? 

- Kenelle arvoa luodaan? 

- Mitä arvoa luodaan? 

 

Tämän tutkimuksen viitekehys koostuu kolmesta erillisestä osasta: 1) verkos-

ton odotuksista ja käsityksistä luoda arvoa, 2) seikoista ja keinoista, jotka vai-

kuttavat arvonluontiin, 3) arvonluonnista ja arvonluonnin kautta tuotetusta ar-

vosta.    

 

Ensiksi tutkimuksen teoreettisessa osassa selvitetään aikaisemman kirjalli-

suuden ja tutkimuksen pohjalta arvon käsitettä ja sen merkitystä arvonluonnin 

eri osapuolille.   Samoin tarkastellaan teorian pohjalta erilaisia arvonluonti-

malleja ja niiden soveltuvuutta erilaisiin ympäristöihin. Koska tarkoituksena on 

tutkia arvonluontia verkostoja hyödyntäen, paneudutaan myös aikaisemman 
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kirjallisuuden pohjalta verkoston käsitteeseen ja käydään läpi erilaisia verkos-

tomalleja erityisesti tarkastellen kärkiyritysmallia, joka tässä tutkimuksessa on 

lähtökohtana johtuen tutkittavan verkoston luonteesta.  Tutkimuksessa pohdi-

taan myös mitä aiempi tutkimus kertoo siitä, miksi yritykset haluavat verkos-

toitua ja mikä ajaa yrityksiä ylipäätään verkostoitumaan.  Lisäksi esitetään, 

mitä teoria kertoo arvonluonnin keinoista ja arvonluonnista verkostossa. Ku-

viossa 1 havainnollistetaan tutkimuksen viitekehys.  

 

 
Kuvio 1. Arvonluonti verkostoja hyödyntäen 
 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tapaustutkimusta käyttäen analysoidaan 

arvonluontia pk-sektorin teknologiayrityksessä verkostoja hyödyntäen. Tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää mitä käsityksiä ja odotuksia tutkittavalla 

verkostolla on arvonluonnista, mitkä seikat vaikuttavat arvonluontiin ja mitkä 

ovat keinot arvon tuottamiseen verkostoja hyödyntäen. Lisäksi selvitään tu-

losten analyysin perusteella mitä arvoa tuotetaan ja kenelle. Tutkimuksesta 
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saatuja havaintoja peilataan jo tehtyihin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tutki-

muksen tavoitteena on myös antaa apuvälineitä kohdeyrityksen verkostotoi-

minnan kehittämiseksi.  

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 
 

Tämä tutkimus rajataan käsittelemään arvonluontia ja siihen vaikuttavia teki-

jöitä verkostoituneessa pk-sektorin teknologiayrityksessä liiketoiminnan näkö-

kulmasta tarkasteltuna. Kohdeyrityksen tavoitteena on kehittää nykyistä ver-

kosto- ja liiketoimintaansa ja suuntautua jatkossa myös entistä enemmän 

kansainvälisille markkinoille. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ar-

vonluontia verkostossa, verkostoon kuuluvien yritysten käsityksiä arvonluon-

nista verkostossa ja yritysten odotuksia arvonluomisesta verkostossa liiketoi-

minnan näkökulmasta katsottuna.   

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkemmin tutkittava verkosto käsittää kär-

kiyrityksenä toimivan kohdeyrityksen lisäksi kaksi muuta samaan verkostoon 

kuuluvaa yritystä. Aineisto kerättiin avainhenkilöitä haastattelemalla ja se 

analysoitiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.  Tutkittava verkosto 

rajattiin käsittelemään vain näitä kolmea yritystä, koska niiden välinen yhteis-

työ on ollut tiivistä jo pidemmän aikaa ja ne yhdessä voidaan katsoa muodos-

tavan perusverkoston. Perusverkostoon kuuluu neljäskin yritys, mutta sitä ei 

otettu mukaan tutkimukseen, koska ko. yritys ei ole riippuvuussuhteessa ver-

koston muihin jäseniin nähden. Lisäksi verkostoon projektikohtaisesti liittyy tai 

liitetään tarvittavia voimavaroja eri osa-alueilta. Näitä ei ole tässä tutkimuk-

sessa otettu mukaan.  
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1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus rakentuu seuraavasti: Luku 1 koostuu johdannosta, jossa kuvataan 

tutkimuksen tausta, esitellään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

sekä tehdään tutkimuksen rajaus ja kerrotaan tutkimuksen rakenne. Kirjalli-

suuskatsaus ja käsitteet liittyen arvoon, arvonluontiin, verkostoihin ja verkos-

toitumiseen esitellään luvuissa 2 ja 3. Luvussa 4 käydään läpi tutkimusmene-

telmä ja aineisto. Tutkimustulokset esitellään, analysoidaan ja pohditaan lu-

vussa 5. Tutkimus vedetään yhteen ja tutkimuksen johtopäätökset kerrotaan 

luvussa 6.  Tutkimuksen rakenne on esitetty kuviossa 2.  

 

 
Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne 
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2 ARVO JA ARVONLUONTI  
 

Tämän luvun tavoitteena on esitellä arvon ja arvonluonnin teoreettista taus-

taa.  Luvun alussa pohditaan arvon käsitettä erilaisista teoreettisista lähesty-

mistavoista tarkasteltuna sekä keskustellaan arvonluonnista liiketaloustieteen 

näkökulmasta. Lopuksi esitellään arvonluonnin mallit ja pohditaan sitä, kenel-

le arvoa tuotetaan ja mitä arvoa tuotetaan.  

 

2.1 Arvo 
 
Arvon käsitteellä on pitkä historia (Ramírez, 1999, 50; Vargo et al. 2008, 

146). Arvolla on monia merkityksiä riippuen käsiteltävästä asiayhteydestä 

(Zeithaml, 1988, 17; Woodruff, 1997, 140; Ramírez, 1999, 50).  Käsitteenä 

arvo ei ole staattinen vaan dynaaminen, joten se siis voi muuttua koko ajan 

(Parasuraman & Grewal, 2000; Slater & Narver, 2000).  Arvo voidaan liittää 

positiivisena, negatiivisena tai neutraalina olemiseen (Zimmerman, 2001, 3). 

Arvo voi merkitä mm. standardeja, uskomuksia, odotuksia tai tarpeita (Pauls, 

1990, 4).  Arvo voidaan määritellä myös hyötynä, hyvinvointina, etuna tai laa-

tuna (Woodruff, 1997, 141).   

 

Arvokäsitettä on tieteellisessä keskustelussa lähestytty monen eri tieteenhaa-

ran näkökulmasta kuten esimerkiksi liiketalouden, filosofian, sosiologian, psy-

kologian ja markkinoinnin näkökulmasta (Ramírez, 1999, 59). Graeberin mu-

kaan (2001) arvokäsitettä voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: 

1) Arvo sosiologisessa merkityksessä, jolloin se liittyy johonkin äärimmäisen 

hyvään ja toivottuun asiaan inhimillisessä elämässä. 

2) Arvo liiketaloudellisessa merkityksessä, jolloin se liittyy asioihin, jotka ovat 

haluttuja niiden saamiseksi ja joita mitataan sillä, kuinka paljon niistä ol-

laan valmiita maksamaan saadakseen ne. 
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3) Arvo lingvistisessä merkityksessä, jolloin se liittyy sisällön ja merkitykselli-

syyden eroihin.  

 

Monet liiketaloustieteen tutkijat tarkastelevat arvoa ’halu maksaa’ näkökul-

masta (Pauls, 1990, 56). Porter (1985, 38) määrittelee arvon summana, jonka 

ostajat ovat halukkaita maksamaan yrityksen tuotteesta.  Liiketaloustieteissä 

yleisesti käytetään arvolle määritelmiä käyttöarvo (value-in-use) ja vaihdanta-

arvo (value-in-exchange) (ks. esim. Grönroos, 2008, 299; Vargo et al., 2008, 

146).  Käyttöarvo viittaa asiakkaan kokemaan tuotteen hyötyyn, kun taas 

vaihdanta-arvo liittyy arvoon, joka syntyy vaihdannan lopputuloksena (Bow-

man & Ambrosini, 2000, 4).  Vargo kumppaneineen (2008, 148) tuo käyttöar-

von rinnalle vaihtoehtoisena käsitteenä kontekstiarvon (value-in-context). 

Kontekstiarvo laajentaa käyttöarvokäsitettä tuomalla mukaan ajan ja paikan 

ulottuvuuden sekä verkoston suhteet (Vargo & Akaka, 2009, 39).    Tieteelli-

seen keskusteluun on tullut myös uusi käsite jaettu arvo (shared value). Jae-

tulla arvolla luodaan taloudellista arvoa ja myös arvoa yhteiskunnalle osoitta-

malla sen tarpeet ja haasteet. (Porter & Kramer, 2011.) Arvo määritellään 

tässä tutkimuksessa seuraavasti: Arvo on jotakin aineellista tai aineetonta, 

joka on sen saajalle haluttavaa tai hyödyllistä (mukaillen Allee, 2000a, 28).  

 

2.2 Arvonluonti  
 
Arvonluontia on käsitelty paljon erilaisissa liiketaloustieteen tutkimuksissa. 

Arvonluonnin merkitystä liiketoiminnan näkökulmasta kuvaa Woiceshynin ja 

Falkenbergin (2008, 85) toteamus, että arvonluonti on yrityksen olemassa 

olon oikeutus (raison d’etre). Kuten arvon käsitettä, niin myös arvonluontia 

voidaan tarkastella eri teorioiden kautta. Resurssi-, transaktio- ja innovaa-

tioperusteisia teorioita käytetään tutkimuksissa selittämään arvonluontia (Amit 

& Zott, 2001).  Arvonluontia pohditaan myös liiketoimintamallien avulla (ks. 

esim. Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Rappa, 2000; Zott & Amit, 2007).  
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Monet tutkijat lähestyvät arvonluontia strategian näkökulmasta (ks. esim. Por-

ter, 2001; Hackney et al., 2004; Möller & Rajala, 2007). Myös Normann ja 

Ramínez (1993, 63) painottavat strategian merkitystä arvonluonnissa ja he 

toteavatkin, että strategia on arvonluonnin taidetta (”strategy is the art of va-

lue creation”), koska strategian avulla yrityksen on mahdollista tunnistaa asi-

akkaalle tuotettavan arvon mahdollisuudet yrityksen kannalta tuottavasti. Por-

ter (2001) keskustelee arvosta ja arvonluonnista käyttäen käsitteitä strategia 

ja kilpailuetu (competitive-advantage). Resurssiperustaisen näkemyksen mu-

kaan resurssit, jotka ovat arvokkaita, harvinaisia ja joita ei voi täysin korvata, 

luovat arvoa ja tuottavat yritykselle kilpailuetua (Barney, 1991, 115).  Transak-

tioperusteissa näkemyksessä arvoa luodaan kontrolloimalla transaktiokus-

tannuksia: transaktiokustannuksien kasvaessa transaktion tehokkuus vähe-

nee (Williamson, 1991).  Seuraavassa alaluvussa esitellään erilaisia arvon-

luonnin malleja tarkemmin.   

 

2.3 Arvonluonnin mallit 
  

Porterin (1985) arvoketjumalli (value chain) on yleisin käytössä oleva malli, 

jolla analysoidaan yrityksen arvonluontia. Liikkeenjohdon kirjallisuudesta jopa 

90 % keskittyy käsittelemään arvoketjua (Pulkkinen et al., 2005, 24). Porterin 

arvoketju malli lähtee siitä, että saavuttaakseen kilpailuetua on yrityksen toi-

minnot jaettava pienempiin osiin, jotta voidaan paremmin analysoida kustan-

nusten syntymistä ja arvioida yrityksessä olevaa erilaistamisen potentiaalia.  

Yrityksen on tunnettava myös koko arvosysteemi (value system), jotta se pys-

tyy toimimaan mahdollisimman kannattavasti ja saavuttamaan kilpailukykyä. 

(Porter, 1985, 33 – 36.)     Arvoketjun logiikan mukaan jokaisella yrityksellä on 

paikkansa arvoketjussa ja jokainen yritys lisää arvoa tuotokseen (palvelu tai 

tuote) ennen sen siirtämistä seuraavalle toimijalle (Normann & Ramìrez, 

1993, 65).   Arvonluontia arvoketjussa selittää kuvio 3. 
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Kuvio 3. Arvoketju ja arvosysteemi (Porter, 1985) 
 

Arvoketju on saanut osakseen paljon arvostelua ja sitä pidetään perinteisenä 

tapana tarkastella arvonluontia. Arvoketju perustuu peräkkäisiin prosesseihin, 

joissa jokainen toimija lisää oma panoksensa lopulliseen arvonluontiin asiak-

kaalle (Pulkkien et al., 2005, 25). Arvostelusta huolimatta monet tutkijat ovat 

sitä mieltä, että arvoketjumalli sopii tuotannollisille ja valmistaville yrityksille 

(ks. esim. Stabell & Fjeldstad, 1998; Ramírez, 1999; Woiceshyn & Falken-

berg, 2008).  Markkinoiden ja kilpailun muuttuminen yhä globaalimmaksi ja 

teknologian kehitys ovat avanneet uusia mahdollisuuksia arvonluonnin kei-

noihin (Normann & Ramírez, 1993, 65).  Toimintaympäristössä, jossa arvoa ei 

vain lisätä eri toimijoiden toimesta, vaan sitä lisäksi luodaan yhdessä, tulee 

arvonluontia tarkastella uusista näkökulmista (Normann & Ramínez, 1993, 

66; Ramírez, 1999, 50).  
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Arvonluontia voi tarkastella arvotähtenä (value constellation), jossa eri toimijat 

esimerkiksi liikekumppanit ja asiakkaat tuottavat yhdessä arvoa (Normann & 

Ramírez, 1993, 66).  Stabell & Fjeldstad (1998) esittelevät arvonluontimallin, 

jossa arvoketjun rinnalle on tuotu vaihtoehtoisina arvopaja (value shop) ja ar-

voverkko (value network). Kun perinteisessä arvoketjussa painotetaan teho-

kasta tuotantoprosessia, niin arvopaja perustuu osaamiseen, tietoon ja rat-

kaisujen tarjoamiseen asiakkaalle. Arvoverkossa arvoa luodaan mahdollista-

malla tiedon ja resurssien vaihto asiakkaiden välillä. (Stabell & Fjelstad, 

1998.)  Taulukossa 1 on luotu yleiskatsaus vaihtoehtoisiin arvonluontimallei-

hin.  

 
Taulukko 1. Vaihtoehtoiset arvonluontimallit (Stabe ll & Fjelstad, 1998) 
 Chain  Shop  Network  
Value creation 
logic 

Transformation 
of inputs into 
products 

(Re)solving custom-
er problems 

Linking customers 

Primary tech-
nology 

Long-linked Intensive Mediating 

Primary activity 
categories 

 - Inbound 
   logistics 
 - Operations 
 - Outbound 
  logistics 
 - Marketing 
 - Services 

- Problem-finding 
  and acquisition 
- Problem-solving 
- Choice 
- Execution 
- Control/evolution 
 

- Network promotion 
  and contract 
  management 
- Service  
  provisioning 
- Infrastructure 
  operation 

Main interactivity 
relation logic 

Sequential Cyclical, spiralling Simultaneous, paral-
lel 

Primary activity 
interdependence 

- Pooled 
- Sequential 
 

- Pooled 
- Sequential 
- Reciprocal 

- Pooled 
- Reciprocal 

Key cost drivers - Scale 
- Capacity 
  utilization 

 - Scale 
- Capacity utilization 

Key value drives  - Reputation - Scale 
  Capacity utilization 

Business value 
system structure 

- Interlinked 
  chains 

- Referred shops 
 

- Layered and 
  interconnected 
  networks 
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Kaupankäynnissä on siirrytty aineellisten tuotosten (tavaroiden) sijasta ai-

neettomien tuotosten (palvelujen ja tiedon) myyntiin (Vargo & Lusch, 2000, 2; 

Allee, 2000b, 39). Samalla myös asiakkaiden ja muiden toimijoiden rooli on 

muuttunut (ks. esim. Normann & Ramírez, 1993, 66). Vargon & Luschin 

(2004, 2) mukaan kaupankäynnissä on siirrytty tuotekeskeisestä ajattelusta 

(goods-dominant view) palvelukeskeiseen ajatteluun (service-dominant view). 

Tuotekeskeisen näkemyksen mukaan asiakkaat vain käyttävät tai tuhoavat 

yrityksen luoman arvon. Arvon päätarkoitus on ainoastaan kasvattaa yrityk-

sen varakkuutta. Sen sijaan palvelukeskeisessä näkemyksessä kyvykkyydellä 

ja tiedolla on päärooli vaihdannassa ja arvoa luodaan yhdessä useiden osa-

puolten kanssa kuten yritysten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Arvo on aina edunsaajan määriteltävissä. (Vargo & Lusch, 2004; Vargo & 

Lusch, 2008.)  Taulukossa 2 vertaillaan tuote- ja palvelukeskeisen ajattelun 

eroja arvonluonnin näkökulmasta tarkasteltuna.  

 

Taulukko 2. Palvelu- ja tuotekeskeisen ajattelun er ot (Vargo & Lusch, 2004) 
 Goods -dominant lo gic Service -dominant logic  
Value driver Value-in-exchange Value-in-use or value-in-context 
Creator of value Firm, often with input 

from firms in a supply 
chain 

Firm purpose value through market 
offerings, customers continue value-
creation process through use 

Purpose of val-
ue 

Increase wealth for the 
firm 

Increase adaptability, survivability, 
and system wellbeing through service 
(applied knowledge and skills) of oth-
ers 

Measurement 
of value 

The amount of nominal 
value, price received in 
exchange 

Primarily operant resources, some-
times transferred by embedding them 
in operand resources-goods 

Role of firm Produce and distribute 
value 

Propose and co-create value, provide 
service 

Role of goods Units of output, operand 
resources that are em-
bedded with value 

Vehicle for operant resources, ena-
bles access to benefits of firm com-
petences  

Role of cus-
tomers 

To ‘use up’ or ‘destroy’ 
value created by the 
firm 

Co-create value through the integra-
tion of firm-provided resources with 
other private and public resources 
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Liike-elämä ja yhteiskunta muuttuvat kokoajan ja samalla myös tarkastelu-

kulmat arvonluontiin muuttuvat. Tieteelliseen keskusteluun on tullut mukaan 

uuden aallon arvonluonti (Tikka & Gävert, 2014). Porter & Kramer (2011) 

ovatkin tuoneet arvonluontikeskusteluun uuden näkökulman: jaetun arvon 

ajattelutavan (shared value). Jaetun arvon konsepti sisältää linjauksia ja käy-

täntöjä, jotka parantavat yrityksen kilpailukykyä siten, että se samalla edistää 

taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita yhteisössä, jossa yritys toimii. Jokaisen 

yrityksen tulee tarkastella päätöksiä ja mahdollisuuksia jaetun arvon näkö-

kulmasta. Tämä johtaa uusiin keinoihin luoda parempia innovaatioita ja kas-

vua yrityksille sekä samalla myös isompia hyötyjä yhteiskunnalle. (Porter & 

Kramer, 3 – 4.) Uuden aallon arvonluonti ei perustu perinteisiin taloustieteen 

käsityksiin vaan arvonluonti perustuu jatkuvasti muuttuvaan moninaiseen ih-

miskuvaan, jossa arvonluonnin tuloksena syntyy muiden arvojen lisäksi run-

sasta kulttuurista ja sosiaalista arvoa (Tikka & Gävert, 2014, 65).  

 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, on perinteisesti ajateltu, että arvoa luodaan 

pelkästään kasvattamaan yrityksen kannattavuutta. Sen lisäksi, että ajatel-

laan vain osakkeenomistajien arvon maksimointia, niin yhtälailla tärkeää on 

luoda arvoa asiakkaille ja työntekijöille (Reichheld, 1994) ja myös yhteiskun-

nalle, koska yrityksillä on myös yhteiskunnallisia vastuita (Barsky et al., 1999, 

586).   Useat osapuolet osallistuvat arvonluontiin ja eri asiat ovat arvokkaita 

eri sidosryhmille riippuen heidän kokemuksista, toiveista, tarpeista ja odotuk-

sista (Bowman & Ambrosini, 2000, 2).  Sitä, kenelle arvoa luodaan ja minkä-

laista arvoa luodaan, voidaan lähestyä tarkastelemalla arvonluontia arvon 

maksuvälineinä ja vaihdantana. Tavarat, palvelut, tuotot, tieto ja aineettomat 

hyödyt ovat arvon maksuvälineitä, joita vaihdetaan verkostosta eri osapuolen 

välillä. (Allee, 2000b, 37.) Taulukossa 3 on kuvattu tätä vaihdantaa esimerk-

kinä keskusteluryhmä on-line palvelussa.  Tässä tutkimuksessa hyödynne-

tään Alleen (2000b) lähestymistapaa. Arvonluonti verkostoja hyödyntäen on 

arvojen kokonaissumma, joka luodaan prosessissa verkoston eri osissa (mu-

kaillen Ritala & Hurmelinna-Laukkanen (2009)). Arvonluonti viittaa niihin toi-
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miin ja toimintoihin, joilla luodaan arvoa verkostossa. Tuotettu arvo viittaa ar-

voon, joka luodaan verkoston sidosryhmille ja asiakkaille ja palautettu arvo 

liittyy arvoon, joka luodaan verkostolle ja verkoston yrityksille (mukaillen Allee, 

2000b).   

   

Taulukko 3. Arvon vaihdannat (Allee, 2000b) 
Mechanism  Provides value  Returns value  
Interacti ve on -line 
discussion group 

GOODS, SERVICES 
- Moderated discussions 
- Responses to questions 

REVENUE 
- Subscription fee 

 KNOWLEDGE 
- Personally targeted news 
  offerings based on users 
  preferences 

KNOWLEDGE 
- Feedback for product 
  development  
- Customer usage data 

 INTANGIBLE BENEFITS 
- Sense of community 

INTANGIBLE BENEFITS 
- Customer loyalty 

 

2.4 Yhteenveto 
 
Arvoa ja arvonluontia voidaan tarkastella monista eri näkökulmista ja niitä on-

kin lähestytty erilaisista tieteenhaarojen tarkastelukulmista. Niinpä on olemas-

sa myös useita erilaisia arvon määritelmiä. Konteksti, jossa arvoa tutkitaan, 

vaikuttaa arvokäsitteen määrittelyyn. Kuten jo aikaisemmin on mainittu, niin 

tässä tutkimuksessa arvo on jotakin aineellista tai aineetonta, joka on sen 

saajalle haluttavaa tai hyödyllistä (mukaillen Allee, 2000a, 28). Erilaiset ar-

vonluontimallit luovat hyvän perustan tutkia arvonluontia ja siihen liittyviä 

seikkoja tarkemmin.  Tässä tutkimuksessa arvonluontia tarkastellaan arvoket-

ju-, arvopaja- ja arvoverkkomallien kautta.  

 

Koska tämä tutkimus keskittyy käsittelemään arvonluontia verkostoja hyödyn-

täen, niin seuraavaksi keskustellaan tarkemmin verkostoista.  
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3 VERKOSTOT JA VERKOSTOITUMINEN 
 

Tässä luvussa paneudutaan tarkemmin verkostoihin ja verkostoitumiseen. 

Verkostomaista organisaatiomallia on pidetty 1980-luvun puolesta välistä al-

kaen ratkaisuna globaalin kilpailun haasteisiin (Starkey et al., 2000, 299). 

Niinpä 1980-luvulta lähtien verkostoitumista onkin tutkittu intensiivisemmin 

liikkeenjohdollisesta näkökulmasta tarkasteltuna (Jarillo, 1988, 31). Vesalai-

nen (2006, 9) toteaakin, että ”verkostojen vallankumous voidaan katsoa alka-

neeksi oikeastaan 1980-luvulla”.  Suomessa yritysten verkostoitumisen tutki-

minen alkoi 1980-luvun lopulla (Möller et al., 2004, 12).  Etenkin 1990-luvun 

puolestavälistä lähtien verkostoja on käsitelty suomalaisessa tutkimuksessa 

ja keskustelussa entistä intensiivisemmin (Valkokari et al., 2009, 9 – 10).  Ku-

ten edellisistä voi havaita, yritysverkostot ja verkostomainen liiketoiminta ovat 

herättäneet paljon keskustelua liiketalouden ja yritystoiminnan tutkimuksessa.  

 

Seuraavaksi pohditaan verkostoja yleisesti, esitellään erilaisia teoreettisia nä-

kökulmia verkostoihin ja keskustellaan verkostotyypeistä, verkoston raken-

teesta, yrityksen roolista verkostossa ja käydään läpi kärkiyritysmallia. Luvun 

lopussa pohditaan sitä, miksi yritykset verkostoituvat ja mitkä ovat verkostoi-

tumisen edellytykset ja riskit.  

 

3.1 Verkostot 
 
Verkosto käsitteenä on monimuotoinen (Möller et al., 2004, 8).  Kirjallisuu-

dessa kuvataan kahden tai useamman itsenäisen yrityksen liittoumia käyttäen 

termejä verkosto (Larson, 1992, 98), konsortio (Pidduck, 2006, 262- 263) tai 

kollaboraatio (Hoffman & Schlosser, 2001, 357).  Keskusteluissa ei aina vält-

tämättä edes käytetä verkostokäsitettä vaan voidaan viitata kumppanuuksiin, 

strategisiin alliansseihin, yrityksien välisiin suhteisiin, koalitioihin ja erilaisiin 

yhteistyösopimuksiin (Provan et al., 2007, 480). Håkanssonin ja Fordin (2002, 
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133) mukaan abstraktein verkoston muoto on rakenne, jossa joukko solmuja 

liittyy toisiinsa tietyin säikein. Tämän suuntainen on myös Borgattin ja Halgi-

nin (2011, 2) määritelmä, jonka mukaan verkosto koostuu joukosta toimijoita 

tai solmuja, jotka linkittyvät toisiinsa erityisin sitein joko suorasti tai epäsuo-

rasti solmujen kautta.  Möller kumppaneineen (2004, 10) määrittelee verkos-

ton yritysten ja muiden organisaatioiden välisten suhteiden toimialat ylittävänä 

verkostokudoksena, kun taas verkolla käsitetään yritysten ja toimijoiden muo-

dostamaa strategista verkkoa, jota rakennetaan ja kehitetään tavoitehakui-

sesti. Niemelän mukaan (2002, 13) on syytä erottaa käsitteenä verkottuminen 

ja verkostoituminen. Verkostoituminen nähdään yritysten välisenä monenkes-

keisenä yhteistyönä ja verkottuminen on verkkoliiketoiminnan sekä tietoteknii-

kan että tietoverkkojen käyttöä. Verkko käsitetään teknisenä ja verkosto sosi-

aalisena ja kumpikaan yksin ei ole toimiva verkostotaloudessa. (Niemelä, 

2002, 13 – 14.) Verkostoja voidaan tarkastella kahdenvälisten suhteiden kaut-

ta, yhden organisaation kaikkien kahdenvälisten suhteiden kautta tai monen-

keskeisinä suhteina (Vesalainen, 2006, 11).  

 

Verkostojen avulla yritykset voivat asemoida itsensä kilpailullisesti vahvem-

paan asemaan (Jarillo, 1988, 32). Verkostot voidaankin käsittää taloudellisen 

toiminnan organisoitumistapana markkinoiden ja hierarkian välissä (Powell, 

1990; Vesalainen, 2006, 22 – 24), jota kuviossa 4 havainnollistetaan.  Perin-

teisesti yritykset ovat organisoituneet joko markkinaehtoisesti tai hierarkkises-

ti. Markkinaehtoisessa mallissa yritykset toimivat yhteisillä markkinoilla vält-

tämättä tuntematta toisiaan. Hierarkkisessa mallissa yritys itse hallitsee koko 

toimitusketjua. (Smelund et al., 2003, 15.)    
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Kuvio 4. Markkinat, verkostot ja hierarkia (mukaill en Möller et al., 2004; Powell, 
1990; Vesalainen, 2006) 
 

Markkinaehtoisissa suhteissa pyritään tuotantokustannusten minimoimiseen 

ja kilpailu pakottaa toimittajat äärimmäiseen kustannustehokkuuteen (Vesa-

lainen, 2006, 23).  Näissä suhteissa luottamus ei ole tärkeässä asemassa ja 

sopimukset perustuvat juridisiin sopimuksiin (Powell, 1990, 301).  Kun ky-

seessä on pitkälle standardoidut tuotteet ja palvelut, niin markkinaehtoiset 

suhteet ovat tehokkaita (Möller et al., 2004, 16). Vertikaalisesti integroituneis-

sa liiketoimintasuhteissa pyritään minimoimaan liiketoiminnan vaihtokustan-

nukset (esim. kilpailuttaminen, toimittajien etsintä) (Vesalainen, 2006, 23). 

Organisaation sisäisillä suhteilla on merkitystä ja vaihdanta on riippuvainen 

kunkin henkilön asemasta virallisessa hierarkkisessa auktoriteettijärjestel-

mässä (Powell, 1990, 302).  Pitkälle viety vertikaalinen integraatio on sopiva 

yritykselle, joka itse pystyy jalostamaan tarvittavat raaka-aineet ja tuottamaan 

komponentit tehokkaammin kuin yksittäiseen osaan arvoketjussa erikoistu-
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neet yritykset (Möller et al., 2004, 17).  Verkostomaisessa toimintamallissa 

pyritään optimoimaan markkinaehtoista ja hierarkkista mallia. Se, mikä malli 

on yrityksen kannalta paras, riippuu toimialan arvoketjusta. (Vesalainen, 

2006, 22 – 24.)  Verkostolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa useamman or-

ganisaation välistä organisoitua toimintaa. 

 

3.2 Teoreettiset näkökulmat verkostoihin  
 
Möller kumppaneineen (Möller et al., 2004, 215) on todennut, että ”verkostoi-

tuminen on ilmiönä moniulotteinen ja monitasoinen”. Vastaavasti Vesalainen 

(2006) korostaa verkostoitumisilmiön teoreettista monimuotoisuutta. Tieteelli-

sessä kirjallisuudessa onkin esitetty erilaisia näkökulmia ja tutkimussuuntia 

verkostojen tarkasteluun, joista keskustelemme seuraavassa tarkemmin.  

 

Tarkasteltaessa yritysten välisiä suhteita Vesalainen (2006, 29) jakaa tieteel-

liseen kirjallisuuteen pohjautuen teoreettiset näkökulmat verkostoitumiseen 

kolmeen pääryhmään: 1) sosiaalipsykologisiin, 2) talousteoreettisiin ja 3) liik-

keenjohdollisiin tarkastelutapoihin.  Näitä kolmea tarkastelutapaa Vesalainen 

(2006, 29 - 35) lähestyy kirjallisuuteen pohjautuen yhdeksän eri teorialähes-

tymistavan kautta, jotka on esitetty kuviossa 5. Vesalaisen (2006, 34) mukaan 

verkostonäkökulmat pääsääntöisesti perustuvat sosiaalipsykologiseen ja ta-

lousteoreettiseen lähestymistapaan. Sosiaalipsykologisessa lähestymistavas-

sa päähuomio on ihmisessä ja siinä keskitytään tarkastelemaan sosiaalista 

vaihdantaa, sosiaalista pääomaa ja oppimista. Talousteoreettisesta näkökul-

masta katsottuna pureudutaan kysymyksiin, jotka liittyvät resursseihin, kus-

tannuksiin ja hyödyn jakamiseen. Liikkeenjohdollisessa näkökulmassa tarkas-

tellaan yrityksen ydinosaamista ja kompetensseja, eri toimijoiden toimintastra-

tegioita kahdenvälisissä suhteissa ja kilpailua verkostojen välillä. (Vesalainen, 

2006, 29 – 34.) 
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Kuvio 5. Teoreettiset lähestymistavat verkostoihin (Vesalainen, 2006) 
 

 

Valkokari (2009, 54) lisää näihin liikkeenjohdollisiin näkökulmiin tietoperustei-

sen lähestymistavan ja arvonluonnin näkökulman erillisinä tarkastelukulmina. 

Möller kumppaneineen (2004, 215 – 216) hyödyntää tätä Vesalaisen esittä-

mää eri teorioihin perustuvaa lähestymistapaa ja kuvaa eri teoreettiset tutki-

mussuunnat peilaten niitä kirjallisuudesta löytyviin verkostoitumisen tasoihin 

(ks. kuvio 6).     
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Kuvio 6. Teoreettiset tutkimussuunnat ja verkostoit umisen tasot (Möller et al., 
2004) 
   

Taulukossa 4 esitellään tiivistelmä tästä Möllerin ja kumppaneiden esittämäs-

tä tutkimussuuntaryhmittelystä huomioiden Valkokarin (2009) tutkimus ja mu-

kaillen Rajahongan ja kumppaneiden (2006, 10) esitystä. 
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Taulukko 4. Verkostotutkimuksen tutkimussuuntia (so veltaen Möller et al., 
2004; Rajahonka et al., 2006; Vesalainen, 2006; Val kokari, 2009) 
Verkostotutkimuksen tutkimusnäkökulmia    

Verkostoitumisen taso  Tutkimussuunta    

Yritysten väliset suhteet 
(yritys , kahdenvälinen 
vaihdanta) 

Riippuvuusteoria  
Pferrer & Salancik, 1978 

Erityisesti niukat resurssit aiheuttavat 
riippuvuutta; yhteistyökumppanin vaih-
dosta aiheutuu vaihtokustannuksia. 

  Transaktiokustannusteoria  
Coase, 1937; Williamson, 1985 

Vaihdantakustannukset aiheutuvat 
vaihdannan toteuttamisesta - niiden 
pohjalta tehdään 'ostaa' tai ’valmistaa' -
päätökset. 

  Sosiaalisen vaihdannan lähestymistapa  
Dwyer et al., 1987; Emerson, 1976 

Keskeisiä käsitteitä ovat vastavuoroi-
suus, luottamus, sopeutuminen, sitou-
tuminen - nämä ovat kuitenkin vaikeasti 
mitattavia.  

  Vuorovaikutus - eli i nteraktiolähest y-
mistapa  
Möller & Wilson, 1995 

Pohjautuu resurssiriippuvuusteoriaan ja 
sosiaalisen vaihdannan käsitteistölle. 
Liikekumppanin eritysosaaminen edel-
lyttää sopeutumista ja investointeja. 
 

Makroverkostot  (makro-
verkosto, klusteri, toimiala, 
paikallinen verkosto / koh-
deverkosto, strateginen 
verkko) 

Sosiaalisten verkostojen ja yritysve r-
kostojen taloussosiaalinen tutkimus  
Grannovetter, 1985 

Yrityksen asema verkostossa vaikuttaa 
sen menestykseen. Ydinkäsitteitä ovat 
verkoston rakenne, toimijoiden asema, 
sidosten luonne.  

  Sosiaalisen pääoman koulukunta  
Nahapiet & Choshal, 1998 

Henkilöstön sosiaaliset suhteet vaikut-
tavat yrityksen menestykseen. 

  Teollisten verkostojen lähestymistapa  
Håkansson & Ford, 2002 

Yrityksen identiteetti muodostuu verkos-
tosuhteiden kautta.  

  Strategisten arvoverkkojen näkökulma  
Jarillo, 1988; Möller & Svahn, 2003; Möller 
et al., 2004; Vesalainen, 2006 

Hyödyntää verkostojen yleistä tutkimus-
ta, vuorovaikutusteoriaa, voimavara- ja 
kyvykkyyslähestymistapaa sekä strate-
gisten allianssien tutkimusta.  Verkot 
ovat malli toteuttaa liiketoimintaa. Ko-
rostetaan arvotoimintojen analyysiä, 
kyvykkyyksien kehittämistä sekä verkon 
jäsenten roolien määrittelyä.  

 Tietoperusteinen lähestymistapa  
Grant, 1996; Grant & Baden-Fuller, 1995, 
2004 

Yrityksen strategisesti merkittävin re-
surssi on tieto.  Tietoperusteinen lähes-
tymistapa on läheinen resurssiperustei-
selle näkemykselle.  

 Arvonluonnin näkökulma                               
Stabell & Fjeldstad, 1998; Möller & Svahn, 
2003 

Arvoketjun, arvopajan ja arvoverkon 
toimintamallit. Erilaisia riippuvuussuhtei-
ta varten tarvitaan erilaiset koordinoin-
timekanismit.  

Yritystaso  (strateginen 
verkko, kahden välinen 
vaihdanta, yritys) 

Resurssiperustainen näkemys  
Barney, 1991; Wernerfeldt, 1984;  Teece 
et al., 1997; Zollo & Winter, 2002; Möller & 
Svahn, 2003; Vesalainen, 2006 

Yrityksen kilpailukyky perustuu toimin-
tahistorian aikana luotuihin kyvykkyyk-
siin ja voimavaroihin. Viimeaikoina 
kiinnostuksen kohteena on ollut se, 
miten uusia kyvykkyyksiä luodaan 
(dynaamiset kyvykkyydet).  

  Organisaation oppimisen tutkimus  
Vesalainen, 2006; Möller & Svahn, 2003 

Kiinnostuksen kohteena on se, millai-
sen oppimisfoorumin organisaatio ja 
sen kulttuuri muodostaa. Liittyy resurs-
siperustaiseen näkemykseen dynaa-
misten kyvykkyyksien tutkimiseen. Tätä 
vahvasti yksilöön ja organisaatioon 
kohdistuvaa ajattelua on alettu soveltaa 
myös verkkoihin ja sen tarkasteluun, 
miten verkko toimii oppijana / oppimis-
foorumina.  
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3.3 Verkostotyypit ja verkostojen rakenne 
 
Monissa verkostoja käsittelevissä tutkimuksissa verkostot jaotellaan kolmeen 

perustyyppiin: 1) tuottajaverkostoon, 2) kehittäjäverkostoon ja 3) innovaa-

tioverkostoon.  Tuottajaverkosto on rakenteeltaan hierarkkinen verkosto, jos-

sa toimijat eivät välttämättä edes tiedä toisistaan. Raha ja tuotteet liikkuvat 

toimijoiden välillä ja verkostoa voi dominoida yksi vahva toimittaja tai ulkopuo-

linen välittäjä.  Kehittäjäverkosto on puolestaan rakenteeltaan horisontaali-

nen. Kilpailijat voivat kuulua samaan verkostoon. Kehittäjäverkoston tavoit-

teena on luoda hyödyllisiä prosesseja kaikille verkoston toimijoille.  Innovaa-

tioverkosto voidaan nähdä uutta luovana yhteenliittymänä. Innovaatioverkosto 

pyrkii jatkuvaan innovaatioon, jolloin verkoston suhteet ovat epämuodollisia ja 

toiminta verkostossa perustuu nopeaan tiedon siirtoon toimijoiden välillä ja 

verkoston monimuotoiseen osaamiseen.  (Smedlund et al., 2003, 45 – 57.)  

Kuviossa 7 on esitetty tuottaja-, kehittäjä- ja innovaatioverkostojen yhteenve-

to.  
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Kuvio 7. Perusverkostotyypit (mukaillen Smelund et al., 2003) 
 

 

Yrityksen näkökulmasta verkostoja voidaan tarkastella huomioiden verkosto-

jen luonne ja lukumäärä, joissa yritys on osallisena. Tällöin voidaan verkostot 

jakaa 1) keskitettyyn verkostoon, 2) monikeskeiseen verkostoon ja 3) ha-

jautettuun verkostoon. (Möller et al., 2004, 137.), ks. kuvio 8.  
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Kuvio 8. Verkostot huomioiden verkostojen luonne ja  lukumäärä (Möller et al., 
2004) 
 

Keskitetty verkosto muistuttaa hierarkkista tuottajaverkkoa. Verkostossa on 

paljon samanlaista tietoa ja näin ollen tiedonvaihtoa ei synny toimijoiden välil-

lä. Keskusyrityksellä on voimakas rooli verkoston tuotokseen. Yksittäiset ver-

koston toimijat ovat erikoistuneita roolinsa osaajia.  Monikeskeinen verkosto 

koostuu monista alaverkoista, joita yhdistää kunkin alaverkon ydinorganisaa-

tioiden väliset linkit. Monikeskisessä verkostossa on keskitettyä verkostoa 

enemmän tietämystä, osaamista ja kyvykkyyksiä ja mahdollisuuksia vaihdan-

nan ja yhteisen oppimisen kautta innovaatioihin. Yksittäisen toimijan mahdol-

lisuudet riippuvat sen verkostoasemasta ja roolista. Hajautetussa verkostossa 

on monia keskenään samantasoisia toimijoita, jotka ovat rajoittamattomassa 

yhteydessä keskenään.  Verkosto mahdollistaa joustavan ideoinnin ja tiedon 

vaihdon mikä johtaa uuden tiedon luontiin.  (Möller et al., 2004, 138 – 139.)   
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3.4 Yrityksen verkostoroolit ja kärkiyritysmalli 
 
Verkostoissa yritykset kytkeytyvät toisiinsa vaikutusvallan ja riippuvuuden 

kautta (Toivola, 2006, 84).  Yrityksillä on erilaisia rooleja toimiessaan verkos-

tossa. Yritys voi olla verkoston veturiyritys, tasa-arvoinen kumppani, järjes-

telmätoimittaja, komponenttitoimittaja tai osavalmistaja. Yrityksen verkosto-

rooli -menetelmä on strateginen työkalu yrityksen verkostonsuhteiden hallin-

taa ja yrityksen asemointia varten.  Menetelmä jaottelee yritykset verkos-

tosuhteiden laajuuden, innovatiivisuuden ja toimintaympäristön turbulentti-

suuden perusteella veturiyritykseksi, erikoisosaajaksi, vahvaksi päämieheksi 

tai perustoimijaksi. (Valkokari et al., 2006, 29 - 30.)  Kuviossa 9 esitellään yri-

tyksen verkostoroolit ko. menetelmään pohjautuen.  

 

 
Kuvio 9. Yrityksen verkostoroolit (Valkokari et al. , 2006) 
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Koska tutkimuksen kohteena oleva verkosto toimii kärkiyritysvetoisesti, pa-

neudumme seuraavassa tarkemmin siihen, mitä aiempi kirjallisuus ja tutkimus 

ovat siitä keskustelleet.  

 

Kärkiyrityskäsitteeseen voidaan kirjallisuudesta liittää mm. seuraavat termit 

strateginen keskus (strategic center), keskusyritys (center firm) (ks. esim. Lo-

renzoni & Baden-Fuller, 1995), keskiöyritys (hub firm) (ks. esim. Dhanaraj & 

Parkhe, 2006), polttopisteyritys (focal firm) (ks. esim. Harland et al., 2001), 

ydinyritys (core firm) (ks. esim. Miles & Snow, 1992) ja välittäjä (broker) (ks. 

esim. Miles & Snow, 1986).  Niemelä (2002) käyttää käsitettä verkostoveturi, 

kun hän pohtii kilpailukykyistä verkostoa ja verkostonrakentajan roolia. Vesa-

lainen (2006, 141) lähestyy asiaa käyttäen kärkiyrityskäsitettä. Kärkiyritys voi-

daan määritellä olevan verkoston veturiyritys. Rugman ja D’Cruz (1997) pu-

huvat lippulaivayrityksestä (flagship) ja viittaavat sillä monikansalliseen yrityk-

seen, jolla on strateginen johtajuus verkostossa. Seuraavassa tarkastellaan 

hiukan tarkemmin tätä Rugmanin ja D’Cruzin (1997) lippulaivateoriaa.  

 

Tutkiessaan kansainvälistä yritysstrategiaa Rugman ja D´Cruz (1997, 403) 

määrittelevät lippulaivayrityksen yhtiöksi, joka on ottanut yritysverkoston stra-

tegisen johtajuuden muihin partnereihin nähden, joita ovat avaintoimittajat, 

avainasiakkaat, valitut kilpailijat ja ei-liiketoiminnalliset instituutiot kuten esi-

merkiksi opetuslaitokset ja valtiovalta. Lippulaivamallissa pitkäkestoista kilpai-

lukykyistä toimintaa luodaan yhteistyössä tärkeimpien osapuolien kanssa.  

Lippulaivayritys kokoaa verkoston yhteen ja huolehtii strategisesta johtami-

sesta. Konseptissa on tärkeää, että on olemassa yritykset, jotka ovat avain-

suhteessa lippulaivayritykseen. Lippulaivayrityksen on vahvistettava ja kehi-

tettävä yhteistyötä avainpartnereiden kanssa.  (Rugman & D´Gruz, 1997.)  

Kuviossa 10 kuvataan lippulaivamallia ja siellä vallitsevia suhteita.  
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Kuvio 10. Lippulaiva suhteet (Rugman & D’Cruz, 1997 ) 
 

Myös muutkin tutkijat korostavat kärkiyrityksen merkittävää roolia verkostos-

sa. Kärkiyritys nähdään johtajana, sääntöjen asettajana, kyvykkyyksien ra-

kentajana, arvonluojana eri osapuolille ja strategian laatijana (Lorenzoni & 

Baden-Fuller, 1995, 147). Ernst ja Kim (2001) painottavat tutkimuksessaan 

kärkiyrityksen roolia verkostossa eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon siirtäjänä 

virallisten ja epävirallisten mekanismien avulla. Kärkiyrityksen tehtävänä on 

varmistaa, että kaikki kumppanit, niin uudet kuin vanhatkin, jakavat yhteisen 

hyödyn ja sitä kautta vahvistavat positiivista kilpailua (Pihkala et al., 1999, 

339).  Yksi tärkeimmistä asioista, mistä kärkiyrityksen on huolehtiva, on luot-

tamuksen ja vastavuoroisuuden rakentaminen (ks. esim. Lorenzoni & Baden-

Fuller, 1995, 154 – 155).  Verkoston toiminnan kannalta asiakkaiden merkitys 

on tärkeä ja kärkiyrityksen katse on asiakkaissa ja markkinoissa (Niemelä, 

2002, 43 - 46). Kärkiyritys kokoaa verkoston ja huolehtii sen toimivuudesta ja 

kehittämisestä (Toivola, 2006, 85 – 86). Kärkiyrityksen tehtävä on jakaa ver-
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kosto-organisaation visio eri osapuolten kanssa ja orkestroida osapuolet to-

teuttamaan liikeideaa (Lorenzoni & Baden-Fuller, 1995, 153).  Kuvio 11 kuvaa 

kärkiyritysmallia karkealla tasolla.   

 

 
Kuvio 11. Verkostoveturimalli (mukaillen Niemelä, 2 002; Toivola, 2006) 
 

3.5  Verkostoitumisen ajurit, mahdollisuudet ja ris kit 
 

Valkokari kumppaneineen (2014, 12 – 13) puhuu verkostoyhteistyön ajureis-

ta, mahdollistajista ja edistäjistä. Ajurit ovat tekijöitä, jotka ajavat yrityksiä ha-

kemaan yhteistyökumppaneita. Mahdollistajat ovat niitä konkreettisia asioita, 

jotka saavat yhteistyön aikaan ja edistäjät taas tukevat yhteistyötä. (Valkokari 

et al., 2014, 12 – 13.)  Liiketoiminnan kansainvälistymisen ja teknologian ke-

hityksen myötä yritykset ovat joutuneet hakemaan kilpailuetua kumppaneiden 

ja yhteistyön avulla (Möller et al., 2004, 16). Yritykset näkevät siis monia syitä 

verkostoitua menestyäkseen kiristyvässä kilpailutilanteessa ja yhä globaa-
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limmilla markkinoilla. Etenkin pk-sektorilla nopeat teknologiset muutokset aja-

vat kumppanin hakemiseen (Hoffman & Schlosser, 2001, 358). Möller kump-

paneineen (Möller et al. 2004, 18 – 20) toteaa, että verkostoitumisen ajureina 

toimivat 1) liiketoimintaympäristön jatkuva monimutkaistuminen, 2) teknolo-

gia- ja kulutussyklien muutosnopeus sekä 3) liiketoiminnan globalisaatio ja 

nopeutuminen. Yritykset hakevat verkostoitumisen kautta taloudellista hyötyä 

(Alvarez & Barney, 2001, 139), liiketoiminnan kasvua, kustannusetuja, infor-

maation saamista, oppimista, reagointivalmiutta sekä myös oman arvon nos-

tamista (Vesalainen, 2006, 16 – 18). Pieniä ja keskisuuria yrityksiä ajaa ver-

kostoitumiseen osaamisen puute ja tarve etenkin markkinointiin ja asiakas-

suhteisiin liittyen (Toivola, 2006, 13). Verkostoitumalla yritykset käyttävät ver-

koston resursseja ja toimintoja siten, että he itse voivat keskittyä omaan ydin-

osaamiseensa (Grant & Baden-Fuller, 2004, 61).  Verkosto lisää joustavuutta 

ja yrityksen ei tarvitse sitoutua kiinteästi toimintoihin, jotka eivät ole sille itsel-

leen olennaisia (Jarillo, 1988, 35).  Jotta verkostoyhteistyö olisi hedelmällistä, 

on yhteistyön tarjottava resursseja, mahdollisuuksia ja hyötyjä yhteistyöhön 

osallistuvien kesken. Tarvitaan yhteistä näkemystä ja verkoston kannalta ar-

vokasta tiedon vaihtoa osapuolten kesken. Nämä luovat myös edellytyksen 

luottamuksen ja sitoutumisen kehittymiseen kumppaneiden kesken, joka puo-

lestaan edistää yhteistyötä. (Morgan & Hunt, 1994, 34.)  Verkostossa luotta-

musta luodaan kiinnittämällä huomiota proaktiiviseen kommunikointiin, jous-

tavaan yritysten välisten käytäntöjen sovittamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja 

hallittuun riskinottokykyyn sekä huolehtimalla ohjausmekanismeista kuten yh-

teisten tavoitteiden asettelusta, ohjeiden ja käytäntöjen rakentamisesta sekä 

yritysten kulttuuristen tapojen yhdistämisestä (Das & Teng, 1998, 497). Kuvi-

ossa 12 on tarkemmin kuvattu yhteistyön ajureita, mahdollistajia ja edistäjiä. 
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Kuvio 12. Verkostoitumisen ajurit, mahdollistajat j a edistäjät (Valkokari et al. 
2014) 
 

Verkostoitumisessa voidaan nähdä sekä hyviä että huonoja puolia. Se voi olla 

samanaikaisesti mahdollisuus tai rajoite.  (Gulati et al., 2000, 203 – 204.) 

Verkostoituminen ei siis automaattisesti merkitse kasvua, kansainvälisyyttä tai 

kannattavuutta (Hyötyläinen & Valkokari, 2009, 94). Niinpä voidaankin todeta, 

että verkostojen hyödyllisyyttä on vaikea todistaa. Ratkaisevaa verkostoitumi-

sen mahdollisuuksien kannalta on se, missä kohtaa toimialan arvoketjua ver-

koston osapuolet ovat ja mikä on heidän strateginen merkitys ko. arvoketjus-

sa. (Vesalainen, 2006, 20 – 21.)  Puhuttaessa keskisuurten yritysten liiketoi-

minnan kehittämisestä, niin verkostojen hyödyntämisen edellytyksinä voidaan 

pitää seuraavia asioita (Hyötyläinen & Valkokari, 2009, 95 – 96):  

- Erilaiset yhteistyömuodot eri tavoitteille. 

- Yrityksen verkostovalmiuksien parantaminen ja strategisten tavoitteiden 

kirkastaminen. 
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- Ymmärrys yhteistoiminnan hyödystä ja merkityksestä kaikille osapuolille.  

- Hyväksyntä yhteistyökumppaneiden toimintatapojen ja – kulttuurin eroista. 

-  Kyvykkyys toimia moniverkostoympäristössä, jossa voidaan olla myös 

kilpailijoita keskenään. 

 

Niin kuin yleensäkin kaikkeen toimintaan liittyy riskejä ja niinpä verkostoyh-

teistyöhön liittyy hyötyjen lisäksi riskejä. Riskit liittyvät yrityksen tavoitteisiin ja 

kumpuavat epävarmuudesta, mutta riskit ovat erilaisia eri yrityksillä riippuen 

verkoston olosuhteista, tilanteesta ja yrityksen asemasta verkostossa (Halli-

kas et al., 2004, 51).   Huono oman yrityksen tuntemus, yhteistyöstä puuttuva 

me-henki ja riittämätön sitoutuminen yhteistyöhön, selkeän vetäjäyrityksen 

puuttuminen, rahoituspohjan riittämättömyys, epämääräiset tavoitteet ja stra-

tegiat sekä henkiset että asenteelliset esteet ovat selkeitä verkostoyhteistyön 

uhkia (Nurmi et al., 1998). Hallikas kumppaneineen (2004) on tutkimukses-

saan tunnistanut yhteistyön riskien liittyvän liian alhaisen kysynnän ongelmiin, 

ongelmiin toteuttaa asiakkaan toimitukset, kustannusten hallintaan ja hinnoit-

teluun, resurssien heikkouksiin, kehitykseen ja joustavuuteen.  

 

3.6 Yhteenveto 
 
Menestyäkseen yritysten on jatkuvasti etsittävä uusia keinoja selviytyäkseen 

kiristyvästä kilpailusta etenkin, mitä globaalimmaksi markkinakenttä kehittyy.  

Verkostoituminen nähdään yhtenä keinoa tähän ja etenkin pk-sektorin yrityk-

set nimenomaan hakevat verkostoitumisen avulla täydennystä oman osaami-

sensa puutteisiin sekä toisaalta mahdollisuutta keskittyä täysipainoisesti 

ydinosaamiseensa.  Kuten aiemmin on jo mainittu, niin käsitteenä verkosto on 

monitahoinen. Tieteellisessä tutkimuksessa onkin esitelty monia erilaisia nä-

kökulmia ja tutkimussuuntia verkostoihin. Verkostot voidaan nähdä organisoi-

tumistapana ja erilaisia verkostotyyppejä ja verkostoitumisen tasoja on ole-

massa. Kaikki yritykset eivät ole samassa asemassa verkostossa vaan yrityk-

sillä voidaan nähdä olevan erilaisia rooleja verkostossa. Kärkiyritysmallissa 
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painottuu kärkiyrityksen rooli verkostoyhteistyön mahdollistajana, edistäjänä 

ja verkostoa ylläpitävänä voimana.  
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA JA AINEISTO 
 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksessa käytetty tutkimusmene-

telmä. Ensiksi keskustellaan tutkimusstrategiasta, aineiston keräyksestä ja 

analysoinnista. Luvun lopussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja pä-

tevyyttä.  

 

4.1 Tapaustutkimus 
 
Tutkija joutuu aina tekemään valintoja ja päätöksiä tutkielmaa tehdessään.  

Tutkija tekee valintoja liittyen ongelman asetteluun, tieteenfilosofiaan, tutki-

musstrategiaan ja teoreettiseen ymmärtämiseen. (Hirsjärvi et al., 2009, 123 – 

124). Ilmiöitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä voidaan tutkia käyttäen joko kvalita-

tiivista tai kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia mene-

telmiä voidaan käyttää myös rinnakkain, kvantitatiivinen vaihe voi edeltää 

kvalitatiivista vaihdetta tai kvalitatiivista vaihdetta voidaan käyttää kvantitatiivi-

sen tutkimuksen esikokeena. (Hirsjärvi et al., 2009 123 – 139.) Mitään erityi-

siä ohjeita ei ole olemassa tutkimusmenetelmän valintaan (Patton, 2002, 12). 

Laadullista tutkimusotetta käytetään silloin, kun halutaan lisätä ymmärtämystä 

ilmiöön (Wilson & Natale, 2001, 6; Auerbach & Silverstein, 2003, 1 – 2).  Ta-

paustutkimusta käytetään, kun tutkimuskohteena on yksilö, ryhmä, yhteisö ja 

niiden prosessit (Hirsjärvi et al. 2009, 134 - 135) ja tapaustutkimuksen keski-

össä on ”tutkittava tapaus tai tapaukset” (Eriksson & Koistinen, 2014, 1).   

 

Tapaustutkimus on kokonaisvaltainen tutkimusstrategia (Yin, 2003, 14). Ta-

paustutkimuksella halutaan tutkittavasta yksittäisestä tapauksesta tai pienes-

tä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista kerätä intensiivistä ja yksi-

tyiskohtaista tietoa ilmiön ymmärtämiseen (Hirsjärvi et al., 2009, 134).  
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Tapaustutkimus voi perustua yksittäiseen (single-case) tai useampaan (multi-

ple-case) tapaukseen, yksittäiseen tapaukseen, joka sisältää sisäkkäisiä yksi-

köitä (embedded single-case) tai useampaan tapaukseen, joka sisältää si-

säkkäisiä yksiköitä (embedded multiple-case).  Yksittäistä tapaustutkimusta 

on perusteltua käyttää silloin, kun tapaus edustaa kriittistä tapausta ja halu-

taan testata hyvin määriteltyä teoriaa.  Samoin, jos tapaus on luonteeltaan 

ainutlaatuinen, tyypillinen, paljastava (uusi ilmiö tieteellisessä tutkimuksessa) 

tai pitkittäinen (sama tapaus eri ajankohdissa), on perusteita käyttää yksittäis-

tä tapaustutkimusta. (Yin, 2003, 39 – 40.) Jos halutaan tuottaa uusia teoreet-

tisia määrityksiä, luoda uutta teoriaa tai tuoda tuoreita näkemyksiä tutkimuk-

sen alkuvaiheissa, niin silloin useampaan tapaukseen pohjautuva tapaustut-

kimus on luontevaa (Eisenhardt 1989; 1991). Eisenhardtin ja Graebnerin 

(2007, 27) mukaan useampaan tapaukseen perustuva tapaustutkimus on pa-

remmin testattavissa ja yleistettävissä oleva kuin yksittäiseen tapaukseen pe-

rustuva.   

  

Tämä tutkimus toteutettiin yksittäisenä tapaustutkimuksena, johon liittyi use-

ampia analysoitavia yksiköitä ja tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimus-

otetta. Lähestymistavaltaan tapaustutkimus on usein kontekstuaalista eli ”tut-

kittavaa tapausta halutaan ymmärtää osana tiettyä ympäristöä” (Eriksson & 

Koistinen, 2014, 7).  Tutkittava tapaus oli arvonluonti verkostoja hyödyntäen 

pk-sektorin teknologiayrityksessä. Tutkimuksen kontekstin muodostivat tutki-

muskohteiden odotukset ja käsitykset verkostosta ja arvonluonnista. Tutki-

muskohteina olivat kolme samaan verkostoon kuuluvaa yritystä. Yritys A on 

Etelä-Suomessa sijaitseva pk-sektorin teknologiayritys, joka suunnittelee ja 

myy halleja asiakkaiden tarpeisiin. Yritys toimii pääasiassa kotimaassa, mutta 

toimituksia on tehty myös ulkomaille. Yritys toimii verkostossa kärkiyrityksenä. 

Lisäksi tutkittavaan verkostoon kuuluvat 

- yritys B, joka valmistaa hallien kantavat rakenteet.  

- yritys C, joka suorittaa hallien asennustyön. 
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Yrityksien liikevaihtoa vertaillessa, niin suurin yritys liikevaihdoltaan on yritys 

A. Yritys B:n liikevaihto on hiukan alle puolet yritys A:n liikevaihdosta. Yritys C 

on selkeästi pienin liikevaihdoltaan.  

 

4.2 Aineiston kerääminen 
 
Tapaustutkimuksessa on mahdollista käyttää useita aineistolähteitä, kuten 

erilaiset haastattelut, tilastot, dokumentit ja havainnointi (Eriksson & Koisti-

nen, 2014, 30). Aineiston keruumenetelmistä haastattelu on käytetyin. Se so-

pii joustavuutensa puolesta moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastatte-

lua käytetään mm. silloin, kun halutaan syventää saatavia tietoja. Haastattelu 

on sopiva vaihtoehto myös silloin, kun alue on tuntematon, vähän kartoitettu 

tai haastateltavan puhe halutaan sijoittaa laajempaan kontekstiin. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001, 34 – 35.)  Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin puolistruktu-

roituna teemahaastatteluna.  Haastatteluopasta käytettiin varmistamaan se, 

että jokainen haastattelu sisälsi samat teemat, avainkysymykset ja -aiheet 

(Patton, 2002, 343). Yinin (2003, 79) ohjeiden mukaan ensin tehtiin pilotti-

haastattelu ja sen jälkeen suoritettiin varsinaiset haastattelut. Pilottihaastatte-

lun perusteella viimeisteltiin haastatteluopas.  Haastatteluopas koostui tee-

moista ja niihin liittyvistä kysymyksistä (ks. liite 1). Ensimmäinen teema kes-

kittyi yrityksen ja haastateltavan taustoihin.  Toinen teema keskittyi verkoston 

perustietoihin kuten millaiseen verkostoon yritys kuuluu, kuinka kauan yhteis-

työtä on tehty, mikä on yrityksen rooli verkostossa. Kolmas teema keskittyi 

arvonluontiin ja verkostoon liittyviin odotuksiin ja käsityksiin.   

 

Taulukossa 5 kerrotaan tutkittavien kohdeyritysten haastateltavat.  Jokaisesta 

yrityksestä haastateltiin vain yksi avainhenkilö, koska kohdeyritykset ovat 

henkilöstömäärältään pieniä. Haastattelut olivat kestoltaan 30 - 45 minuuttia 

ja ne nauhoitettiin haastateltavan luvalla.  Haastattelut litteroitiin ja ne sisältä-

vät tekstiä noin 20 sivua.  
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Taulukko 5. Haastattelut 
Yritys  Haastateltava  
Yritys A Tekninen johtaja, vastaa suunnittelusta 
Yritys B Toimitusjohtaja, vastaa tuotannosta 

 
Yritys C Toimitusjohtaja, vastaa työmaasta 

 

4.3 Aineiston analysointi 
 
Laadullisen tutkimuksen analysointiin on olemassa useita vaihtoehtoja, mutta 

tavallisimmat analyysimenetelmät ovat teemoittelu, tyypittely, sisällön erittely, 

diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi (Hirsjärvi et al. , 2009, 224).  Seuraa-

vassa tarkastelemme lähemmin teemoittelua ja tyypittelyä. Teemoittelussa 

aineistosta nostetaan tutkimusongelmaan liittyviä teemoja ja verrataan tee-

mojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Kun aineisto on teemoiteltu, 

niin sen jälkeen tyypittelyllä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia. (Eskola 

& Suoranta, 1998, 174 – 181.) Patton (2002, 435) toteaa, että tutkimuksen 

tarkoitus ohjaa analyysia. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ar-

von luontia pk-sektorin teknologiayrityksessä verkostoja hyödyntäen: Mitkä 

ovat verkoston odotukset ja käsitykset arvonluonnista, mitkä seikat ja keinot 

vaikuttavat arvonluontiin, kenelle arvoa luodaan ja mitä arvoa luodaan. 

 

Aineistojen analysointia varten luotiin teemakortisto (vrt. Eskola & Suoranta, 

1998, 152) teoreettisen viitekehyksen ja haastatteluoppaan pohjalta. Aineisto-

jen analysointi aloitettiin käymällä läpi haastatteluista laaditut litteroinnit. En-

siksi haastatteluista etsittiin verkoston odotuksia ja käsityksiä arvonluonnille. 

Tämän jälkeen etsittiin haastatteluaineistosta keinoja, joilla arvoa luodaan. 

Kolmanneksi kiinnitettiin huomiota siihen, löytyikö haastatteluaineistosta min-

kälaisia selityksiä siitä, kenelle arvoa luodaan ja mitä arvoa luodaan. Näiden 

jälkeen haastatteluaineisto käytiin läpi ja tutkittiin, että nouseeko joitakin uusia 

teemoja. Lopuksi aineisto tyypiteltiin ja etsittiin samankaltaisuuksia.   
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4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 
 
Erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu kiinnittämään huomiota 

tutkimuksensa luotettavuuteen ja pätevyyteen (Eskola & Suoranta, 1998, 

208). Puhutaan myös tutkimuksen reliaabeliudesta / reliabiliteetista ja validiu-

desta / validiteetista.  Reaalibelius viittaa tutkimustulosten toistettavuuteen ja 

validius tutkimusmenetelmän kykyyn mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata 

(Hirsjärvi et al., 2009, 231). Tässä tutkimuksessa haastattelut järjestettiin si-

ten, että ulkoisia häiriötekijöitä ei ollut. Eri haastattelujen välillä ei ollut pitkää 

aikaväliä, joten haastattelut tehtiin samasta lähtötilanteesta. Tutkijalla on 

myös pidempi aikaista kokemusta ja tietoa tutkittavasta verkostosta ja siihen 

liittyvistä seikoista. Tutkimustulokset vastasivat ja vahvistivat näitä kokemuk-

sia. Laadullisessa tutkimuksessa sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuk-

sen käsitteellisten ja teoreettisten määrittelyjen sopusointua (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 213). Tähän tutkimuksen valitut käsitteet kuvaavat tutkittavaa 

asiaa ja toimivat tutkimuskohteen kanssa sopusoinnussa tutkimusongelmaan 

nähden. Ulkoinen validiteetti viittaa tehtyjen johtopäätösten ja tulkintojen sekä 

aineiston välisen suhteen pätevyyteen (Eskola & Suoranta, 1998, 213). Tut-

kimuksen tulokset käytiin läpi kärkiyrityksen edustajan kanssa, joka toimi 

myös tutkimuksen ohjaajana tilaajayrityksen puolelta. Läpikäynnissä kärkiyri-

tyksen edustaja arvioi ja testaisi toimintamallin käytettävyyttä. Hän oli sitä 

mieltä, että esitetty malli on toimiva ja käyttökelpoinen.  
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5 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI JA POHDINTA 
 

Tässä luvussa suoritetaan empiirisen aineiston kuvailu, analysointi ja pohdin-

ta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia arvonluontia pk-sektorin teknolo-

giayrityksessä verkostoja hyödyntäen. Päätutkimusaiheet olivat: 1) mitkä ovat 

verkostoon kuuluvien yritysten käsitykset ja odotukset arvonluonnille, 2) mitkä 

seikat vaikuttavat arvonluontiin ja mitkä ovat arvonluonnin keinot, 3) kenelle 

arvoa luodaan ja mitä arvoa luodaan. 

 

Ensin esitellään tutkittava verkosto. Sen jälkeen tuloksia analysoidaan ja 

pohditaan peilaamalla niitä esitettyihin tutkimusongelmiin ja vertaamalla löy-

döksiä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Analyysin ja pohdin-

nan pohjalta ehdotetaan toimintamalli verkoston toiminnan kehittämiseksi. 

Lopuksi kuvataan analyysiin nojautuen, kuinka arvoa luodaan verkostoja 

hyödyntäen. 

 

5.1 Tutkittava verkosto 
 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin arvonluontia pk-sektorin teknologiayrityksessä 

verkostoja hyödyntäen. Toimiala, jossa verkosto toimii, on hyvin viranomais-

säänneltyä ja kilpailtua. Tutkimuskohteina olivat samaan verkostoon kuuluvat 

kolme yritystä. Yritys A on Etelä-Suomessa sijaitseva pk-sektorin teknolo-

giayritys, joka suunnittelee ja myy halleja asiakkaiden tarpeisiin. Yritys toimii 

pääasiassa Suomessa, mutta joitakin toimituksia on myös tehty ulkomaille. 

Yritys A on tutkittavan verkoston kärkiyritys.  Yritys B valmistaa hallien kanta-

vat rakenteet.  Yritys A ja B ovat tehneet yhteistyötä yritys A:n perustamisesta 

lähtien eli yli 20 vuotta. Yritys C vastaa hallien rakennustyöstä kohteessa. Yri-

tys C on tullut mukaan yhteistyöhön yritys A:n luovuttua omasta asennustoi-

minnastaan ja yhteistyötä on tehty lähes kymmenen vuotta. Yritys A valmisti 

toimintansa alussa myös hallien katteet itse, mutta siitä on sitten luovuttu ja 



              39 

toiminta on ulkoistettu alihankkijalle.  Yritys A, B ja C tuntevat toistensa toi-

minnan erittäin hyvin.  

 

Yritykset muodostavat monikeskeisen verkoston. Yritys A:n perusverkoston 

muodostaa kantavien rakenteiden valmistaja (yritys B), hallien asentaja (yritys 

C) ja halleissa käytettävien katteiden toimittaja (yritys D). Lisäksi yritys A:n 

verkostoon kuuluvat suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat, jotka huolehtivat 

hallien lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköratkaisuista.  Tapauksissa, joissa 

yritys A ei itse hoida kohteen työmaavalvontaa, käytetään tiettyä ulkopuolista 

työmaavalvojaa, joka myös huolehtii viranomaisraportoinnista omalta osal-

taan.  Koska toiminta on vahvasti viranomaissäänneltyä, niin jokainen halli-

toimitus vaatii yhteydenpitoa viranomaisten kanssa prosessin eri vaiheissa. 

Yritys A on lisäksi mukana toimialan eri asiantuntijayhdistyksien toiminnassa 

seuratakseen alan ja lainsäädännön kehitystä ja varmistaakseen, että viimei-

sin tieto on yrityksen käytettävissä.  Yritys B:n perusverkostoon kuuluvat yri-

tys A:n ja C:n lisäksi eri materiaalien toimittajat, rakenteen pintakäsittelystä 

vastaava yritys ja rahdin toimittaja. Yritys C:n perusverkosto koostuu yritys 

A:sta, yritys B:stä ja nosturipalvelutuottajista.  Tässä tutkimuksessa tarkem-

min tutkittavaksi verkoston kohdeyrityksiksi rajattiin kuuluvaksi vain kolme yri-

tystä A, B ja C, jotka ovat tiukimmin riippuvuussuhteessa toisiinsa. Kuviossa 

13 on esitetty tutkimuksen verkosto.  
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Kuvio 13. Tutkittava verkosto 
 

Verkostossa kärkiyritys A huolehtii pääsääntöisesti kanssakäynnin loppu-

asiakkaiden kanssa. Se saa tarjouspyynnöt ja tilaukset asiakkailta ja yritys A 

lopullisesti hinnoittelee ja tarjoaa ratkaisut loppuasiakkaille.   Yritys A siis hoi-

taa asiakassuhdetta ja on vastuussa kokonaistoimituksesta.  Yritys A saa 

toimituksesta maksut ja myös asiakaspalaute tulee heille. Asiakkaalta saatu 

palaute välitetään tarpeen mukaan myös eteenpäin kumppaneille. Yritys C:n 

vastuulla on toimitettavan ratkaisun asennus loppuasiakkaan osoittamalle 

paikalle ja näin ollen myös yritys C:n kautta tulee osa asiakaspalautteesta 

yritys A:lle. Kun ratkaisua ollaan tarjoamassa loppuasiakkaalle, yritys A on 

yhteydessä yritys B:hen ja C:hen tarjouspyynnön merkeissä ja pyytää heiltä 

tarjoukset. Samassa yhteydessä tarjouspyynnöt lähetetään myös laitetoimitta-

jille. Työmaavalvojalta tilataan tarvittaessa työ. Yritys B ja C pystyäkseen an-

tamaan tarjouksen yritys A:lle pyytävät tarjoukset omilta kumppaneiltaan ja 
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tekevät päätöksensä ketä kumppaneita he käyttävät.  Kuviossa 14 kuvataan 

osapuolten välillä tapahtuvia tapahtumien virtoja ja niiden suuntia. 

 

Kuvio 14. Verkoston tapahtumat virrat ja niiden suu nnat 
 

Seuraavaksi käydään läpi mitä nämä verkoston kohdeyritykset tutkimustulos-

ten perusteella ajattelevat arvonluonnista verkostoja hyödyntäen. Ensiksi 

analysoidaan ja pohditaan, mitä odotuksia ja käsityksiä yrityksillä on arvon-

luonnista.  

 

5.2 Odotukset ja käsitykset arvonluonnista 
 
Yrityksillä on erilaisia odotuksia ja käsityksiä arvonluonnista ja monet seikat 

ajavat yrityksiä verkostoitumaan. Kuten on jo aikaisemmin mainittu, niin yri-

tykset hakevat verkostoimisen kautta kilpailukykyä ja -etuja (ks. esim. Gulati 

et al., 2000). Niin tämänkin tutkimuksen piiriin kuuluneet yritykset kokivat ver-
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kostoitumisen tärkeäksi asiaksi, vaikka käsitykset verkoston hyödyistä erosi-

vatkin hiukan toisistaan. Kaikille oli kuitenkin tärkeää, että verkoston avulla 

yritys voi tehdä kannattavaa tulosta osakkeen omistajien näkökulmasta kat-

sottuna ja varmistaa työn saatavuus sekä yrittäjälle itselleen että yrityksen 

työntekijöille huomioiden myös kumppanit. Tämä havainto on linjassa aikai-

sempiin tutkimuksiin, joiden mukaan yritykset hakevat verkoston avulla mm. 

taloudellista hyötyä (Alvarez & Barney, 2001, 139), liiketoiminnan kasvua ja 

kustannusetuja (Vesalainen, 2006, 16 – 18). Etenkin pienet ja teknologiaval-

taiset yritykset hakevat kumppaneita, jotka täydentävät yrityksen omia resurs-

seja ja kyvykkyyksiä (Varis et al., 2004, 117 – 120). Myös yrityksen koolla ja 

toimialalla on merkitystä kumppanin valinnassa (Das & He, 2006, 134).  

 

“Pitäisi saada jatkuvasti työtä ja toimeentuloa ja tietysti vielä voittoa 

osakkeenomistajille.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”Verkoston avulla halutaan saavuttaa tietysti, että se on järkevää ja 

tuottavaa liiketoimintaa eihän siinä muuta oikein ole.” (Tekninen johta-

ja, yritys A) 

 

”No sehän on se valmistaa riittävän hyvä tuote, että asiakas on tyyty-

väinen ja tulee uudestaankin, kääntyy meidän puoleen ja tulee toiste-

kin. Se on musta se tärkein tavoite ja tietysti ja siinä aina se tavoite, et-

tä sä tulet toimeen ja yrittämisellä pitäis jonkinlaista tulostakin tehdä 

kuitenkin.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Se toivon mukaan tuo vähän työtä ja toimeentuloa myös meille.” 

(Toimitusjohtaja, yritys B). 

 

”Pysyä hengissä alalla ja kehittyä eteenpäin.” (Toimitusjohtaja, yritys 

C) 
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”Verkoston päämäärä, että saadaan koko verkostolle töitä ja tietysti si-

tä tulosta. Kuitenkin jonkinlaista tulosta kaikki yritykset haluavat oli se 

sitten hyvä tai vähemmän hyvä.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

Strategian merkitystä arvonluonnissa on korostettu liiketaloustieteissä (ks. 

esim. Normann & Ramínez, 1993, 63; Porter, 2001). Verkostoituminen voi-

daan nähdä strategisena ratkaisuna, jolla yritys parantaa omia kilpailuasemi-

aan. Etenkin pienet yritykset eivät itse omista tarpeeksi resursseja vaan ha-

kevat verkoston kautta itseltään puuttuvia tietoja ja taitoja (Larson, 1992, 100 

-101). Etenkin yritys A:ta on alusta lähtien ajanut verkostoitumiseen se, että 

verkoston kautta he saavat konseptiinsa sitä osaamista, joka heiltä itsellään 

puuttuu. Verkostoituminen on ollut heille strateginen valinta alusta lähtien ja 

toiminnan edellytys, jolla he toteuttavat yrityksen perustajien kehittämää lii-

keideaa.  

 

“Verkosto on strateginen lähtökohta alusta lähtien. Voidaan ajatella 

jonkun toimijan sulautumista kokonaisuuteen, mutta lähtökohtana on 

tuo verkostoituminen, niin se on kaikessa meidän toimialalla.” (Tekni-

nen johtaja, yritys A) 

 

“Perusverkosto lähti siitä, koska yrityksen perustajilla ei ollut osaamista 

suunnittelusta ja rungon valmistuksesta, niin nää kaksi osiota piti ottaa 

mukaan.” (Tekninen johtaja, yritys A)  

 

Yritykset joutuvat toiminnassaan aina miettimään mitä kannattaa ulkoistaa ja 

mitä pitää itsellään ja tällöin yrityksen tulee tarkastella ydinosaamisen arvoa 

itselleen (Arnold, 2000). Yritys C koki, että verkostoitumalla he pystyvät kehit-

tymään ja täysin keskittymään ydinosaamiseensa sekä panostamaan voima-

varat heidän kannalta kannattavaan toimintaan hukkaamatta resursseja toi-

saalle. Myös Grant ja Baden-Fuller (2004, 61) ovat todenneet, että verkosto-

jen avulla yrityksen panokset voidaan keskittää yrityksen omaan ydinosaami-
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seen. Transaktioperusteisen näkemyksen mukaan yritykset luovat arvoa kont-

rolloimalla transaktiokustannuksia (Williamson, 1998). Yritys A näki, että ver-

kostoitumisen kautta saadaan kustannustehokkuutta aikaiseksi. Ensinnäkin 

heidän ei tarvitse pitää resursseja ns. tyhjän panttina, vaan he voivat ostaa 

panoksen juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Myös kokemuksen kautta miellettiin 

ulkoistaminen tehokkaammaksi verrattuna oman organisaation ylläpitämään 

toimintaan. Yritys A:ssa koettiin, että kumppanit suhtautuvat tekemisiinsä yrit-

täjämäisemmällä otteella kuin oma henkilökunta. Kumppanillekin on tärkeää 

toimia kannattavasti ja kustannustehokkaasti sekä ylläpitää suhdettaan kär-

kiyritykseen. Ylipäätään verkostoitumiseen suhtauduttiin yrityksissä positiivi-

sesti eikä verkostoon kuulumisella nähty olevan haittoja yrityksen toiminnalle.  

 

”Mun mielestä tässä on se hyvä puoli, että jokainen joutuu sen omaan 

alaansa keskittyy siihen ydinosaamiseensa. Mun mielestä se on siinä 

mielessä parempi kuin saman katon alla. Siinä äkkiä sitten voi siellä 

nurkissa roikkua jotakin mikä ei ole kannattavaa.” (Toimitusjohtaja, yri-

tys C) 

 

“Asennusporukasta voi kyllä sanoa, että kun se oli omaa porukkaa, niin 

se oli tehottomampaa. Se on juuri se ongelma, että ne kokee olevansa 

meillä töissä ja ei tehdä työtä yrittäjänä.”  (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”On siinä se hyvä, että on osa sitä ja siinä on silloin, me kannetaan 

osamme kortemme kekoon ja  onhan siinä se, että luo jonkinlaista tur-

vallisuutta, että sä kuulut johonkin verkostoon.” (Toimitusjohtaja, yritys 

B).  

 

”Verkostosta ei ole haittaa toiminnalle. Se on vaan positiivista. Eihän 

se meitä ole vielä silleen mihinkään sitonnu, en mä näe siitä mitään 

haittaa.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 
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Ostaja-myyjäsuhteissa verkostojen merkitys on kasvanut ja painopiste arvon 

luomisessa loppuasiakkaalle onkin siirtynyt itsenäisistä yrityksistä arvoa luo-

viin verkostoihin. Resursseja mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämällä luo-

daan loppuasiakkaalle parempaa arvoa kuin mihin kilpailijat pystyvät. (Kot-

handaraman & Wilson, 379 – 380.) Tutkittu verkosto toimii hyvin kilpailulla 

toimialalla ja tällöin on tärkeää pystyä reagoimaan mahdollisimman nopeasti 

myös markkinoiden tarpeisiin ja innovoimaan uusia ratkaisuja asiakastarpei-

siin. Yritys A on kokenut, että verkosto antaa joustavan mahdollisuuden no-

peasti lisätä uutta osaamista, jolla vastataan loppuasiakkaiden vaateisiin 

vaikka osaamista heillä itsellään ei olisikaan. 

 

”Pystyttiin ottamaan nopeasti verkostoon mukaan se yksi avaintoimija 

siihen verkostoon lisää ja saatiin nopeasti tehtyä kilpailukykyinen tai 

ainut, koska kukaan ei uskaltanut tarjota sitten, muut tarjosivat vain 

osaratkaisuja.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

Kuten edellisestä kommentista käy ilmi, yritykset joutuvat tekemään nopeita 

ratkaisuja ja miettimään uusia vaihtoehtoja entisten tilalle. Yritysten ympäris-

töt muuttuvat entistä haastavimmiksi ja arvaamattomimmiksi ja tällöin on tär-

keää, että verkosto on avoin uusille jäsenille ja sitä kautta luodaan menestyk-

sen edellytyksiä verkoston yrityksille (Eisingerich et al., 2010, 250 – 251).  

 

Yritys A on tässä verkostossa se toimija (kärkiyritys), joka on kasvot ja raja-

pinta loppuasiakkaaseen päin. Yritys A:n edustajat neuvottelevat loppuasiak-

kaan kanssa ratkaisuvaihtoehdoista, tarjoavat heille ratkaisumallin ja yritys A 

on kokonaisvastuussa toimituksessa. Käytännössä jokaisen hallin suunnitte-

lu, toteutus ja toimitus suoritetaan loppuasiakkaan tarpeet ja vaateet huomi-

oiden yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa loppuasiakas mukaan lukien 

optimaalisen lopputuloksen aikaan saamiseksi. Yritys A koki, että verkosto 

antaa heille mahdollisuuden kilpailukykyiseen ja toimitusvarmuudeltaan luo-

tettavaan asiakassuhteeseen. Samoin verkoston avulla pyritään joustavaan 
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toimintaan loppuasiakkaan suuntaan ja hakemaan nopeasti ratkaisuja loppu-

asiakkaan tarpeisiin.  Tämä havainto on linjassa Stabellin ja Fjelststadin 

(1998) käsitykseen arvonluonnista arvopajassa, jossa osaamisen ja tiedon 

perusteella pystytään tarjoamaan loppuasiakkaalle ratkaisuja.  

 

“Kaikkein tärkein on se, että ollaan kilpailukykyisiä ja toimitusvarmoja. 

Kilpailukykyisyyttä me pystytään koko ajan jollain tavalla kontrolloi-

maan seuraamalla alihankkijoiden taseita, että voitto ei kasva liian suu-

reksi.  Ja sitten on se toimitusvarmuus, että me tiedetään, että saa-

daan suoritteet oli se sitten suunnittelua tai asennustyötä tai ulkopuo-

lista valvontaa, että se toimii oikein. Se on se tärkein.” (Tekninen johta-

ja, yritys A).  

 

 ”Loppuasiakkaan kannalta se on varmasti se, mitä me aina myynnissä 

yritetään tarjota tätä verkostoituneen pk-yrityksen joustavuutta. Ei olla 

iso ja kankea vaan helposti sopeutuva eli amebamainen malli. Jos jo-

tain tulee, niin kyllä me nopeasti pystytään vastaamaan.” (Tekninen 

johtaja, yritys A) 

 

Pienet yritykset toivovat saavansa kumppanuuden kautta isommalta yrityksel-

tä markkinoinnillisia resursseja ja pyrkivät hyötymään isomman yrityksen val-

miista markkinoista (Das & He, 2006, 120). Yritykset B ja C eivät mainosta ja 

markkinoi itseään juuri mitenkään. Etenkin yritys C:n mielestä yritys A ei pa-

nosta riittävästi markkinointiin, jolla saataisiin näkyvyyttä ja tunnettavuutta po-

tentiaalisessa asiakaskunnassa. Yritys A:ssa tämä on tiedostettu, mutta voi-

mavarojen puutteessa tähän ei ole panostettu. Julkisen kilpailutuksen eli han-

kintailmoitusten kautta haetaan uusia myyntimahdollisuuksia. Tarjouspyyntöjä 

saadaan myös sähköpostitse ja kotisivujen kautta, mutta varsinaista suora-

markkinointia ei juurikaan harrasteta. Tavoitteena yritys A:lla on saada pitkä-

kestoisia sopimuksia, jotka takaisivat usean hallin toimittamisen tietyllä aika-



              47 

välillä. Tämä oli myös yritys B:n toive, koska se takaa työllisyyden pidemmällä 

aikavälillä ja helpottaa töiden suunnittelua.  

   

”Mun mielestä suurin ongelma Yritys A:lla on markkinointi, se ei näy 

missään käytännössä Me asutaan toisella puolella Suomea, joka on 

kilpailijan aluetta. Jos meiltä on kysytty kenelle me hallia asennetaan ja  

kerrotaan, että yritys A:lle tehdään, niin kysyvät mikä se on. Kukaan ei 

tiedä siitä mitään.” (Toimitusjohtaja, yritys C) 

 

”Verkoston potentiaalihan on justiinsa siinä, että jos kapasiteettiahan 

meiltä löytyy aivan valtavasti, niin me voitaisiin nostaa sitä kapasiteet-

tia markkinoinnilla.” (Toimitusjohtaja, yritys C) 

 

“Meidän markkinointiongelma on se, miten me saadaan itsemme nä-

kyviin kilpailijan ohella Suomessa. Se on iso ja näkyvämpi ja heillä on 

brändikin.” (Tekninen johtaja, yritys A).  

 

Vaikka yrityksillä on paljon odotuksia verkoston suhteen ja verkostoon kuulu-

minen nähtiin positiivisena asia, niin koettiin, että hyötyjä on toisaalta vaikea 

arvioida.  Tieteellisessä kirjallisuudessa on nostettu usein esiin juuri tämä yri-

tyksen itsensä tekemisen tai ostamisen (make-or-buy) vaihtoehtojen proble-

matiikka (Gulati et al., 2000, 209), kuten seuraavassa haastatteluesimerkissä 

pohditaan.  

 

“Hyötyä on tietysti vaikea arvioida. Pitäisi verrata, että jos nää kaikki 

toiminnot olisi meillä, ei meillä voi olla missään nimessä kaikki saman 

katon alla. Jos tuosta vaikka sulautettas kantavien rakenteiden osuus 

ja asennustyö meihin niin ei sitä nähtäs, että se hyöty mikä tulee tästä 

verkostosta, että asennus ja kantavien rakenteiden tuotanto on erilli-

sen katon alla ja selvästi kilpailtua ja ne tietää, että ne joutuu kilpailuun 

muittenkin kanssa. Jos olisivat saman katon alla, niin se ei anna sa-
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maa, minkä tämä verkosto antaa, vaikka verkostoitumisessa on se, et-

tä kaikki ottaa omat katteet. Voidaan kuitenkin ajatella, että se on liike-

toiminnallisesti tehokasta, että jos me pärjätään isolle kilpailijalle, jolla 

nämä kaikki on itsellään”.  (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

Seuraavaksi tarkastelemme ja pohdimme tarkemmin, mitä arvonluotiin vaikut-

tavia seikkoja ja arvonluonnin keinoja tämä tutkimus löysi tutkimustulosten 

analyysin perusteella. 

 

5.3 Arvonluontiin vaikuttavat seikat ja arvonluonni n keinot 
 
Haastateltavat osapuolet olivat selvästi miettineet ja pohtineet arvonluontiin 

vaikuttavia seikkoja ja keinoja jo pidempään ja näistä on keskusteltu yritysten 

kesken yhteisten projektihankkeiden yhteydessä.  Vaikka verkoston toimin-

taan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, monia kehityskohteita on löytynyt ar-

vonluontiin vaikuttavien seikkojen ja keinojen pohdinnan yhteydessä. Kärkiyri-

tyksenä toimivan yritys A:n tavoitteena on kehittää verkoston toimintaa entistä 

tehokkaammaksi ja sujuvammaksi. Yritys A kokikin, että yhteistä päämäärää 

tulee kirkastaa ja painotti koko ketjun yhdessä tuottamaa tulosta loppuasiak-

kaalle.  

  

“Näen asian silleen, että eivät nää juurikaan aina ajattele, mikä se lop-

putuote ja lopputulos on. Jos ajatellaan päämääräksi se, että saadaan 

asiakkaalle toimiva ja käyttökelpoinen kateratkaisu, jonka pitäisi kestää 

vuosikymmeniä paikallaan. Se on jonkunmoinen ongelmakin, sitä pitäi-

si vähän enemmän korostaa, yhteistä tavoitetta ja saada se heille.”  

(Tekninen johtaja, yritys A) 

 

Kuten edellisestä yritys A:n edustajan pohdinnasta käy ilmi, niin kärkiyrityksel-

le on tärkeää, että myös muut verkoston jäsenet jakavat yhteisen vision. Lo-

renzoni ja Baden-Fuller (1995, 153) toteavat, että yhteinen visio on tie pa-



              49 

rempaan menestykseen ja kyvykkäät kärkiyritykset luovat partnereille mah-

dollisuuksia kasvuun, parempaan tulokseen ja sitä kautta helpottavat myös 

heitä jakamaan verkoston yhteisen päämäärän.  

 

Jokaisen yrityksen edustaja painotti yhteisten pelisääntöjen tarpeellisuutta. 

Yritykset kokivat, että toiminnan sujuvuuden kannalta on erittäin merkityksel-

listä olla selkeät yhteiset toimintamallit. Yhteinen ymmärrys pelisäännöistä ja 

niistä sopiminen on yksi arvonluonnin keino (Valkokari et al., 2014). Verkosto, 

jolla on yhteistyösäännöt, saa kilpailuetua mahdollistamalla tehokkaan tiedon 

siirron ja uuden tiedon luonnin (Dyer & Nobeoka, 2004, 345).   Yritysten edus-

tajat totesivat, että on olemassa asioita, joista tulee sopia jo prosessin alku-

vaiheessa. He painottivat, että on tärkeää tietää, kuka vastaa mistäkin ja mitä 

kultakin odotetaan. Lisäksi nähtiin tärkeäksi sopia vastuuhenkilöt ja heidän 

varahenkilönsä, joihin voidaan ottaa yhteyttä tarvittaessa. Tiedostettiin, että 

tämä vaatii yrityksiltä myös sisäisen organisaation hallintaa ja vastuiden sel-

keyttä.  Seuraavat haastattelujen lainaukset kuvaavat yhteisten pelisääntöjen 

ja toimintamallien tärkeyttä verkoston jäsenille.  

 

”Ja vähän tarkemmin niitä sovittuja tai niitä asioita, joita voisi sopia. Nii-

tä ei vain tällä hetkellä ole.  Yhteisiä pelisääntöjä ei ole, yhteistyö on 

muodostunut jonkinlaiseksi, mutta mitään ei ole sovittu.” (Toimitusjoh-

taja, yritys B) 

 

”Me istuttaisiin tässä pöydän ääressä ja katotaan koko verkosto orga-

nisaatio tai ne henkilöt, jotka tarjouksen tekoon osallistuvat ja katsot-

taisiin mitkä ne meidän kustannukset ovat ja pohdittaisiin sitä yhdessä. 

Sehän olisi mun mielestä täydellistä.” (Toimitusjohtaja, yritys B). 

 

”Se on aina tässä verkostossa se, että aina pitäisi sopia se, miten me 

toimitaan, mitä asioita kuuluu, mitä meiltä odotetaan ja mitä me heiltä 

saadaan. Nämä pitäisi ehdottomasti olla sovittu, mitä nyt ei ole tehty 
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syystä tai toisesta. Se on varmaan se tärkein asia. Sitten siihen ver-

kostoon voi vasta luottaa, muutenhan sitä luottamusta ei koskaan tule.” 

(Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Se pitäisi olla ihan selvää, mistä mä saan sen nopeimman ja tarkim-

man vastauksen ongelmaani. Sitä pitäisi silleen hioa ja tarkentaa ver-

kostossa, muuten se toimii vähän huonosti. Siellä toisessa päässä on 

yhtä epätietoista kuin on tässä meidänkin päässä verkostoitumisessa. 

Jos verkoston laatijalla ei ole omassa päässä asiat järjestyksessä, niin 

miten se osaa sitä verkostoa laatia.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

Kyllähän sitä voisi aina kehittää. Esimerkiksi pitäisi olla yksi henkilö, 

jolle asennuspäästä otetaan yhteyttä ja sanotaan asioista. On selvät 

kuka on mikä toimiala on kellekin.  Mun mielestä se toimenpide mikä 

pitäisi tehdä on se vastuualueiden jakaminen, mikä kuuluu kellekin. Ja 

jos on ongelmia tietää suoraan kuka se henkilö on kenelle soittaa. 

(Toimitusjohtaja, yritys C) 

 

Yritykset kommunikoivat keskenään hyvin paljon puhelimitse ja sähköpostitse 

jopa faksin välityksellä. Haastatteluissa tuli esiin, että yrityksien edustajat toi-

voivat muutakin kommunikointia kuin pelkkä puhelin tai sähköposti, jotta pys-

tytään paneutumaan syvällisemmin käsittelyssä oleviin asioihin ja haasteisiin. 

Yritykset kaipasivat enemmän yhteisiä palavereita ja neuvotteluita, joilla var-

mennetaan yhteisiin tavoitteisiin pääsyä ja ehkäistään väärinkäsityksien syn-

tyä. Myös aikaisemmat tutkimukset ovat painottaneet kommunikoinnin (ks.  

Das & Teng, 1998) ja yhteisten säännöllisten tapaamisten (ks. Valokari et al., 

2014) merkitystä verkoston menestyksekkäässä yhteistyössä. Näiden kautta 

voidaan parantaa ja edistää arvonluontia ja yhteistyötä verkostosta.  

 

”Verkostosta on se haitta, kun ei olla saman katon alla. Jatkuva tiedon 

vaihtaminen ja kommunikointi on paljon vaivalloisempaa kuin, jos oltai-
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siin saman katon alla. Sehän se on kaikkein suurin ongelma verkos-

toissa, se yhteisten neuvottelujen määrä on erittäin pieni ja jokainen 

toimii tavallaan itsenäisesti ja yhteensovittaminen on paljon vaativam-

paa.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”Varmistaa tiedonkulku ja prosessien toimivuus, joka aina hankalam-

paa kuin ei olla fyysisesti saman katon alla. Paljon ollaan puhelimessa, 

sähköpostitse ja faksilla yhteydessä. Ne on niitä kipupisteitä.” (Tekni-

nen johtaja, yritys A) 

 

Koettiin, että kommunikaation ja systemaattisen toiminnan merkitys korostuu 

etenkin silloin, kun kaikki ei etene odotuksien mukaan vaan tielle tulee estei-

tä, joihin ei ole osattu varautua tai joku toimiikin täysin suunnittelemattomasti. 

Toiminnan joustavuudella nähtiin olevan myös omat haittapuolensa, kuten 

seuraavasta pohdinnasta voidaan todeta.  

 

”Se verkoston kommunikaatio pitäisi olla paljon parempaa, aina pitäisi 

olla prosessit ja systeemit paremmin tehty kuin ne nyt ovat. Nyt se on 

liian semmoista ad hoc, step by, nopeasti.  Se on joustavaa ja help-

poa. Saattaa yhdellä puhelinsoitolla mennä joku asia tai sitten siitä yh-

destä puhelinsoitosta saattaa tulla isoja ongelmia, kun se ei ole syste-

maattista/systematisoitua koko siihen ketjuun ja verkostoon. Se huo-

nous on siinä, että suurin etu nopeus ja joustavuus on haitta siinä tilan-

teessa, kun kaikki ei osukaan kohdalleen.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

Lambert ja Cooper (2000) painottavat, että kärkiyrityksen tulee tunnistaa tär-

keimmät ja kriittisimmät liiketoimintaprosessit verkostossa ja kehittää näiden 

hallintaa ja toimivuutta. Välttämättä kaikki verkoston jäsenet eivät osallistu 

kaikkiin kärkiyrityksen liiketoimintaprosesseihin vaan eri prosessit ovat erilai-

sia toiminnoiltaan ja prosessiin osallistujiltaan (Lambert & Cooper, 2000). 

Tässä tutkimuksessa, yritykset kokivat ongelmia olevan etenkin tarjousvai-
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heessa. Kaikki tutkimuksen kohdeyritykset osallistuvat tarjousvaiheeseen ko-

konaisuuden kannalta omalla tärkeällä panoksellaan.  Tiedostettiin, että tähän 

osaan tulee panostaa, koska tarjousvaiheessa tehnyt virheet ja puutteellisuu-

det vaikuttavat myös merkittävästi lopputulokseen. Kuten edellä olevista 

kommenteista voidaan havaita, niin kärkiyritys A:n tavoite on, että prosessit ja 

toimintamallit saadaan systemaattisiksi. Systemaattisten prosessien ja toimin-

tamallien avulla varmistetaan toiminnan laatu ja sujuvuus. Tarjousvaiheen 

tärkeyttä painotti myös yritys B:n edustaja, kuten alla olevasta toisesta kom-

mentista voidaan todeta.  

 

“Meillä on kipupiste tässä prosessin alkupäässä, kun kasataan tarjous-

ta, se pitäisi saada kuntoon. Yhteistyötä ei tarvitse tiivistää, mutta saa-

taisiin tarvittavat tiedot. Tarjouspyyntö vaikuttaa ketjutukseen ja tar-

jouspään puutteet heijastuvat sitten jatkoon vaikka kauppa on saatu-

kin. Loppupuoli on meillä enemmän hanskassa, toki sielläkin on teke-

mistä, mutta nyt pitää saada kuntoon alkupää ensiksi”. (Tekninen joh-

taja, yritys A) 

 

”Sopimista tarvitaan siinä alkuvaiheessa kaikkein eniten, ei sitä voi 

tehdä jos ei saa niitä lähtötietoja.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

Kaikki yritykset korostivat sitoutumisen ja luottamuksen merkitystä yhteistyölle 

ja koko verkoston toiminnalle. Tätä tukevat myös aikaisempien tutkimuksien 

havainnot, joissa korostetaan luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä ver-

koston menestyksekkään toiminnan vaatimuksena (ks. esim. Morgan & Hunt, 

1994; Adler, 2001). Tässä tutkimuksessa yritysten sitoutumista verkoston 

toimintaan kuvaa hyvin se, että yritykset B ja C ovat lähes sataprosenttisesti 

myyneet panoksensa yritys A:n käyttöön.   

 

”On muutakin toimintaa, mutta vähemmässä määrin kuin nyt, koska 

tehdään yritys A:lle 100 %:sti.” (Toimitusjohtaja, yritys C) 
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”Niin kylhän niitä kysytään enemmän kun tehdäänkään, vanhoja tuttu-

ja, jotka soittavat ja kyselevät pystyttekö tekemään ja onko kapasiteet-

tia, mutta hyvin vähänhän sitä on ollut. Tää on sitonut aika lailla. Yritys 

A on vienyt tähän hallihommaan, ei meillä sitten riitä tilat eikä sitten tie-

tysti ole kapasiteettia tehdä.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Myöhän se tehtiin yritys A:lle se ensimmäinen hallikin. No ja nyt sitä 

yhteistyötä on jatkettu ja kai se on ollut jollain lailla hedelmällistä sitten 

molemmin puolin toivottavasti.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

Sitoutumisesta esimerkkinä on myös se, että halutaan pysyä verkostoyhteis-

työssä mukana ja nähdään positiivisena se, että yritys on saanut mahdolli-

suuden olla mukana kehittämässä yhteistyötä yhdessä muiden kanssa 

eteenpäin.  

 

“Panostettu viime vuosina tosissaan, ei haluttaisi lähteä katsomaan 

muualta.” (Toimitusjohtaja, yritys C) 

 

”Ei ole lähdetty naapurifirmoilta kyselemään. Jos tähän on lähdetty 

mukaan niin sen sitten pitää riittää se työmäärä mitä sieltä saadaan ja 

sitä työmäärää pitäisi lisätä.” (Toimitusjohtaja, yritys C) 

 

”Jos haluaa sitä kehitystyötä, niin siihen on päästy mukaan.” (Toimitus-

johtaja, yritys C) 

 

Yritys A näki tärkeäksi sitouttaa yritys B:n työntekijöitä entistä enemmän toi-

mintaan viemällä heitä katsomaan valmista halliratkaisua paikan päälle, mikä 

myös osoittaa sitoutumisen tärkeyttä kumppaneiden välisessä yhteistyössä. 
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“Loppuasiakas ei aina ole muille toimijoille näkymätön. Kantavan ra-

kenteen toimittajalle se käytännössä on. Useat näistä tekijöistä ei ole 

koskaan nähnytkään valmista hallia ja sitä, mitä ovat tehneet. Sen ta-

kia ollaan viety heitä katsomaan, jos se siinä lähellä on, että tuollainen 

siitä tuli, että näkevät sen paikallaan.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

Sen sijaan koettiin, että toimijat, joilla on paljon muitakin kumppaneita, eivät 

ole niin sitoutuneita verkoston toimintaan. Vaikka kaikilla verkoston jäsenillä 

on jokin rooli verkoston yhteistyössä, niin roolien vaikutusasteet verkoston 

toimintaan ovat erilaisia (Kothandaraman & Wilson, 2001, 384 – 385). Se, 

kuinka sitoutuneita ollaan yhteistyösuhteeseen, on riippuvainen siitä, kuinka 

paljon hyötyjä osapuoli suhteesta saa (Morgan & Hunt, 1994, 25).  

 

“Voisivat ne sitoutuneimpiakin olla. Päätoimijat ovat ilman muuta ja pal-

jon just keskustellaan miten saadaan homma hoitoon. Sitten on nää, 

joille Yritys A ei ole välttämätön, niin silloin ei sitoutuminenkaan voi olla 

kovin iso. Ei olla nähty sitä vielä ongelmana, mutta näkyy sillä lailla, 

ettei tuu niin nopeasti jokin tieto tai dokumentti, kun ei ole niin väliä, 

kun heillä kuitenkin asiakkaita on”. (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”Esimerkiksi sähkötoimittajat näkevät sen lopputuloksen. Jos sitten aja-

tellaan näitä muita laitetoimittajia, niin niille se on vain yhden laitteen 

myynti ja he eivät välttämättä halua tietää minne se menee. Ei se niitä 

pätkääkään kiinnosta”. (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

“Toiminta perustuu luottamukseen. Meillä on sähkösuunnittelu ja toimi-

tukset aina samasta ja meidän on vain luotettava, että se on kilpailuky-

kyinen ja asiansa osaava. Me emme voi kyseenalaistaa, meillä ei riitä 

osaaminen, meillä sitten pitäisi ottaa siihen joku ulkopuolinen. Me ol-

laan riippuvuussuhteessa täysin toisiimme. Se ei sinällänsä estäisi 

meitä ottamasta jotain toista sähkösuunnittelu-toimittajaa. Mutta taas 
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kerran, kun on pitkä asiakassuhde ja ollaan koettu se ja pystytään tun-

temaan, että se on kilpailukykyinen ja he ei oikeastaan tarvitse meitä 

vaan me tarvitaan heitä. Heillä on muitakin. Yritys B on myynyt tuotan-

tonsa meille lähes 100 %:sti. Ilmastointi puolella ei ole niin sidoksissa 

meihin. Asennusporukka on myös lähes 100 %:sti meille tekevä.” 

(Tekninen johtaja, yritys A) 

 

Yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä vaikka kehitettävääkin todettiin olevan paljon. 

Etenkin yhteisten pelisääntöjen rakentamisella katsottiin olevan luottamusta 

kasvattava vaikutus.  Yritykset totesivat, että ilman luottamusta ei ole olemas-

sa yhteistyötäkään. Kuten jo aiemmin on keskusteltu, luottamus on tärkeässä 

roolissa verkostoyhteistyössä. Jotta kumppanuudesta olisi sen osapuolille 

hyötyä, niin suhde on oltava luottamuksellinen (Jaouen & Gundolf, 2009, 49) 

ja etenkin pienten yrityksien on hyvä rakentaa luottamuksellisia suhteita (Al-

varez & Barney, 2001, 143).  Yhteisten arvojen luomisella varmistetaan luot-

tamuksen ja sitoutumisen kehittyminen verkostossa (Morgan & Hunt, 1994, 

25). Pelisääntöjen rakentamisella varmistetaan verkoston kilpailukykyisyys ja 

joustavuus unohtamatta kuitenkaan sitä, että sokeasti ei kannata luottaa vaan 

luottamuksen tulee olla läpinäkyvää ja avointa (Adler, 2001, 227 – 228).  Seu-

raavassa on haastateltavien mietteitä luottamuksesta ja sitoutumisesta ver-

kostoon ja sen toimintaan.   

 

”Luotan muihin verkoston toimijoihin tällä hetkellä. Alkuhan se oli sil-

loin, kun aloitettiin, niin sehän oli vähä hakusessa sähkötoimittajan 

kanssa mikä kuuluu kellekin.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Ollaan sitoutuneita, koska ei muuten tehtäisi hommia, tehdään mitä 

luvataan. Ei se muuten onnistu, jos ei sitouduta täysillä. Ei se onnistu, 

jos yritys A ei voi luottaa, että ollaan sitouduttu.” (Toimitusjohtaja B) 

 



              56 

“Kantavan rakenteen toimija tunnetaan erittäin hyvin, melkein ollaan 

samaa firmaa. Se luottamussuhde on niin ja tavallaan ollaan toistem-

me kanssa paljon sisäkkäin vaikka liiketaloudellisesti ollaankin erillään 

ja omistussuhteet on erillään.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”No sitten taas siinä tekemisessä pitäisi olla siinä verkostossa ne tietyt 

henkilöt, jotka olisi sovittu, että sä voit kysyä ne asiat häneltä suoraan. 

Että tietäisi kenen puoleen missäkin asiassa kääntyy. Tätä kautta tulee 

sitten luottamusta verkostoon.” (Toimitusjohtaja, yritys B)  

 

”Jos luottamusta ja yhteistyötä halutaan syventää ja jotta se olisi he-

delmällisempää ja reilumpaa, niin niitä yhteisiä pelisääntöjä pitäisi luo-

da ja olla ehkä yhteisessä pöydässä enemmän.” (Toimitusjohtaja, yri-

tys B) 

 

Lorenzonin ja Baden-Fullerin (1995, 155) mukaan vastavuoroisuus ja luotta-

mus ovat toisiaan täydentäviä seikkoja.  Haastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että 

kumppanit odottavat kärkiyritykseltä myös vastinetta ja tietoa siitä mitä heiltä 

odotetaan.  Lorenzoni ja Baden-Fuller (1995, 155) toteavatkin, että jos kump-

panit eivät luota verkostoon, he voivat toimillaan saada jopa tuhoa aikaiseksi.  

 

”No on se pakko jotenkin luottaa. Jos meiltä jotain tilataan, niin kyllä 

mä uskon, että se meiltä tilataan. Laskujen maksut ovat olleet ihan 

kohtuullisesti aikataulussa, että sehän yksi sellainen, että jos ne ei 

maksa, niin en mä niille tekisikään.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Jos sä et luota koko verkosto ajatukseen, se luottamuskin kasvaa jos 

on sovittu, mitä asiakas meiltä odottaa, minä tiedän mitä ne odottaa ol-

koon se tarjous tai halli ja minun myös pitää tietää mitä mä saan.” 

(Toimitusjohtaja, yritys B) 
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Luottamuksesta ja sitoutumisesta, jos me sitoudutaan ja ollaan tarjottu 

kaikki mahdollinen ja, kun me ollaan täällä ilman töitä, niin odotetaan, 

että myös saadaan sieltä töitä. Ei se voi olla yksipuolista se loppuu ly-

hyeen.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”No sitä yhteistyötähän me odotetaan, että se olisi hedelmällistä mo-

lemmin puolin.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Olisihan se hyvä, silloin voisi pohtia minkälaisia töitä on tulossa ja tar-

kastella henkilömäärää ja voisi sitä porukallakin, nyt jokainen pohtii lai-

tanko yhden miehen pois. (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Nyt ei voi suunnitella kunnolla, on niin nopea tempoista ja lyhytkes-

toista, ei voi suunnitella pitkällä tähtäimellä.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

Kumppanin tärkeyttä ja arvostamista kuvaa kärkiyrityksen suhtautuminen kil-

pailuttamiseen. Kilpailuttamalla katsottiin saatavan hinnat mahdollisimman 

oikealle tasolle, mutta kilpailuttaminen ei yritys A:n mielestä saa tarkoittaa si-

tä, että verkostokumppani joutuu tekemään toimintaansa kannattamattomasti.  

Morgan ja Hunt (1994, 34) myötäilevät tutkimuksessaan tätä katsomusta ja 

kehottavatkin kumppaneita (lähinnä kärkiyritystä) välttämään kumppaneiden 

liiallista hyödyntämistä luottamuksen ja sitoutumisen kustannuksella.   

  

“On ymmärrettävä, että ei voi henkihieveriin kilpailuttaa, etenkin kun 

toimitaan verkostossa. Tulee muita ongelmia, se luottamussuhde pitää 

olla tuommoisessa.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

Kuten jo kirjallisuuskatsauksessa todettiin, niin kärkiyrityksellä on tärkeä rooli 

verkoston toiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Tämän tutkimuksen havainnot 

vastaavat näitä aikaisempien tutkimuksien tuloksia. Myös tässä tutkimukses-

sa toiminnan koordinoiminen ja kehittäminen todettiin olevan kärkiyrityksenä 
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toimivan yritys A:n vastuulla.  Yritys A totesikin itse, että heidän on luotava 

sellaisen ympäristö, jossa tarvittavaa tietoa voidaan nopeasti ja systemaatti-

sella tavalla kerätä eri osapuolilta. Lisäksi tarvitaan yhtenäinen toimintamalli 

ja prosessit projektien eri osa-alueille. Myös yritys B korosti, että yritys A on 

se, jonka sitoutuminen verkoston kehittämiseen on kaikkein tärkein asia ver-

koston toiminnan kehittämisessä. Vaikka muilla on tahtoa kehittää toimintaa, 

niin se ei onnistu ilman kärkiyrityksen sitoutumista ja panosta asiaan.  

 

“Vetäjä ja markkinoija, itse asiassa suoraa markkinointia on aika vä-

hän. Me haetaan hankintailmoituksista se tieto, julkisia hankintoja. Ja 

sitten tulee suoraan kotisivujen kautta taikka sähköpostitse tarjous-

pyynnöt. “ (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

“Me hoidetaan myynti ja suunnittelu kantavien rakenteiden osalta, muu 

suunnittelu tulee muualta. Myynti kokonaisuudessaan, kantavien ra-

kenteiden suunnittelu ja teknisen ratkaisun yhteensovittaminen, että 

siellä ei törmäile toisiinsa asiat, on meidän vastuulla. Me ollaan julkisi-

vu ja nää muut toimii miten toimii. Osalta menee hyvin merkittävästi ai-

kaa meille, lähes 100 %:sti.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”Tahtotila pitäisi olla päämiehellä, että antaisi mahdollisuuden suunni-

tella ja toteuttaa.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Kärkiyrityksen pitää saada prosessit ja systeemit kohdalleen ja kerätä 

sellainen tieto eri toimijoilta, että voitais luoda mahdollisimman yhte-

näinen prosessi projektille ja toimituksille. Se on se kaikkein tärkein. Eli 

olis se malli, jolla aloitetaan, jolla päätetään ja pystytään seuraamaan. 

Saattaa kestää vuosikymmeniä jonkun toimituksen seuranta, ollaan 

asiakassuhteessa mukana.” (Tekninen johtaja, yritys A) 
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Harlandin ja kumppaneiden (2001) tutkimuksen mukaan kärkiyrityksen rooli 

verkoston toiminnassa on riippuvainen kärkiyrityksen vaikutusvallasta ja ver-

koston dynaamisuuden asteesta. 1) Jos kärkiyrityksellä on pieni vaikutusvalta 

verkoston osapuoliin ja kyseessä on dynaaminen verkosto, niin tämä on hyvin 

haastava ympäristö hallinnallisesti kärkiyritykselle. Voidaankin sanoa, että 

hallinnan sijaan kärkiyritys selviytyy verkostossa vaikkakaan sillä ei ole kovin 

suuria mahdollisuuksia vaikuttaa muihin. Mutta se voi motivoinnilla, riskien ja 

hyötyjen jakamisella rohkaista muita verkoston jäseniä toimimaan verkostos-

sa, osallistumaan ja investoimaan innovointiin.  2) Jos kyseessä on dynaami-

nen verkosto ja kärkiyrityksellä on vaikutusvaltaa verkostossa, niin kärkiyritys 

toimii verkoston orkestroijana ja se johtaa verkostoa. Motivointi, riskien ja hyö-

tyjen jakaminen on tässäkin tärkeää, mutta se ei ole niin suuressa roolissa 

kuin edellisessä tapauksessa.  3) Stabiili verkosto, jossa kärkiyrityksellä on 

vähän vaikutusvaltaa, niin tässäkin ympäristössä kärkiyritys on enemminkin 

verkostossa reaktiivinen kuin kontrolloiva. Tällaiset verkostot keskittyvät pro-

sesseihin innovaatioiden sijaan ja ovat pääsääntöisesti keskittyneet kilpaile-

maan kustannuksilla ja laadulla. Riskien ja hyötyjen jakaminen sekä motivointi 

ovat kärkiyrityksen toimia tällaisessa verkostossa.  4) Jos kärkiyrityksellä on 

paljon vaikutusvaltaa ja tarkastellaan stabiilia verkostoa, niin kärkiyritys on 

asemassa, jossa se voi johtaa verkostoa tehokkaasti ja tehdä päätöksiä ver-

koston puolesta. (Harland et al. 2001.) 

 

Vaikka muut yritykset painottivatkin kärkiyrityksen merkitystä verkostolle, he 

itse kokivat myös olevansa tärkeitä toimijoita verkostossa. Yritykset, jotka 

pääsevät mahdollisimman keskeiseen asemaan verkostossa, pääsevät kä-

siksi paremmin tietoon ja mahdollisuuksiin, jotka johtavat parempaan menes-

tykseen (Gulati et al., 2000, 212). Seuraava yritys B:n edustajan pohdinta ku-

vaa hyvin yrityksen roolia verkostossa.  

 

”Niin alihankintafirmana sen tietää, että jos sulla on verkosto, jossa olet 

yksi sadasta, niin silloin sillä ei ole niin suurta merkitystä, merkitys ka-
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toaa, on ihan sama kuulutaanko me siihen verkostoon vai ei. No mä 

ajattelen, että me ollaan siellä yksi tai kaksi, kolme tai neljä me ollaan 

aika tärkeä lenkki. Mutta jos niitä on sata, niin se menettää merkityk-

sensä.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

Kuten jo mainittiin yritykset pohtivat rooliansa verkostossa ja kaikki kokivat 

olevansa tärkeitä toimijoita verkostossa. Yrityksien onkin hyvä tunnistaa mis-

sä asemassa ja minkä tyyppisessä verkostossa he toimivat (Harland et al. 

2001, 26), jotta he osaavat asemoida itsensä paremmin verkostossa.  

 

”No jos nyt puhutaan tästä yritys A:n kanssa yhteistyöstä, niin uskon, 

että meillä on jonkinlainen rooli, kun ne meitä aina välillä kaipaavat ja 

aika useinkin kaiketi jotain on tehty oikein.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Molempien rooli on tärkeä, kun näin kauan on tehty yhteistyötä. Näen, 

että se yritys A:n rooli on merkittävä ja on se meille tärkeä ei sitä voi 

kieltää, sen varaan aika pitkälti laskettu ja tuotanto pyörii yritys A:n hal-

lien ympärillä.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Me ollaan heille silleen tärkeitä, että me lasketaan niille kaikki hinnat 

millä ne tekee kauppoja. No nehän sen lopullisen hinnan päättää.” 

(Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

Yritys A koki verkostoitumisen nimenomaan vahvuutena ja yritys A täydentää 

verkostolla niitä osaamisen osa-alueita, joita sillä itsellään ei ole. Sen sijaan 

yritykset B ja C painottivat osaamista ja kokemusta. Yritys B ja C kokivat, että 

verkoston avulla he voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja hyödyntää pitkän 

kokemuksen tuomaa osaamista verkostossa.   
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“Vahvuutena verkostoituminen, hyvin ohuella organisaatiolla pystytään 

tekemään nopeasti, ei välttämättä halvimmalla, mutta kilpailukykyises-

ti." (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”Kustannustehokkain ja ammattitaitoisin porukka, ainakin mun mieles-

tä.” (Toimitusjohtaja, yritys C) 

 

”Pitkäaikainen kokemus, se on mun mielestä vahvuus, mitä kaikilla fir-

moilla ei ole. Kokemusta on tullut, mutta on se jonkinlainen vahvuus, 

kertynyt osaamista ja kokemusta, tietysti kun paljon kantapään kautta 

opittu. Se on vahvuus, eihän meillä muihin verrattuna mitään erityis-

osaamista ole. Se on mitä tässä vuosien saatossa on oppinut” (Toimi-

tusjohtaja, yritys B) 

 

Osaaminen on se, ei kai se meidän puoleen kääntyisi, jos ei luottaisi, 

että me jotain osataan. Ei meille ole muutakaan antaa kuin se, ei meillä 

ole erikoiskoneita ja laitteita, kyllä se on se osaava henkilökunta ja että 

pystyy toteuttamaan jotain asioita, kyllä se on mun mielestä se syy 

miksi meillä sitä yhteistyötä näin kauan on ollut.” (Toimitusjohtaja, yri-

tys B) 

 

Aikaisemmin tuotiin jo esille, että kumppaneiden sitouttaminen verkoston toi-

mintaan on tärkeää. Myös asiakkaiden sitouttamista verkostoon pidettiin 

huomionarvoisena asiana. Etenkin yritys A:lle tämä on erityisen merkittävää, 

hehän ovat suorassa yhteydessä loppuasiakkaaseen. Myös yritys C, vaikka-

kaan se itse ei ole suoranaisesti sopimussuhteessa loppuasiakkaan kanssa, 

tunnisti loppuasiakkaan merkityksen verkostolle ja myös verkoston merkityk-

sen loppuasiakkaalle, kuten seuraavista kommenteista voidaan havaita. 

 

“Enemmän pitäisi käydä asiakkaan luona ja sitouttaa asiakasta tähän 

verkostoon. Sieltäkin tulee meille tietoa, joka on tärkeää meille. Mitä 
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siellä on tapahtunut vuosien varrella. Meillä on liian vähän asiakas-

käyntejä, niillä saataisiin enemmän niitä sitoutettua. Joitakin on kuten 

esimerkiksi yritys Z, mutta nämä ovat yksittäisiä. Tämä vaatisi henkilö-

resursseja, mutta meillä ei oikein siihen ole nyt resurssia. Usein asia-

kaskäynneillä tulee esille, että heillä on ollut sitä ja tätä, joka meille on 

todella tärkeää. Osattaisiin jo tarjousvaiheessa huomioida jatkossa.” 

(Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”Meillä ja sähkötoimittajalla sellainen ajatus, että se tuote on saatava 

valmiiksi. Loppuasiakkaalle verkostosta on varmasti hyötyä.” (Toimitus-

johtaja, yritys C) 

 

Loppuasiakkaalta saatua palautetta arvostettiin suuresti, kuten yllä olevista 

kommenteista voidaan päätellä.  Tämä vastaa aikaisempien tutkimusten ha-

vaintoja, joissa on painotettu, että useat osapuolet osallistuvat arvonluontiin 

(ks. esim. Normann & Ramírez, 1993; Stabell & Fjeldstad, 1998; Ramírez, 

1999). Yritys A koki, että he saavat asiakkailta hyvää tietoa jo projektin alku-

vaiheessa, mutta myös projektin päätyttyä rakentavan ja arvokkaan palaut-

teen merkeissä.  

 

Yritys B:lle loppuasiakas on näkymättömämpi, mutta toisaalta pidettiin hyvä-

nä, että he myös tietävät kuka se loppuasiakas on.  Kuten edellisissä kappa-

leissa on käsitelty, yritys A haluaa sitouttaa yritys B:tä toimintaan tarjoamalla 

yritys B:n edustajille mahdollisuutta käydä katsomassa loppuasiakkaan luona 

valmista yhteistä tuotosta.  

 

”Mä olen siihen niin tottunut, että me tehdään joku runko ja saadaan 

siitä sitten rahat, työtä ja toimeentuloa sen jälkeen se on ihan sama 

mihin se menee.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 
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”Se ei ole mielenkiintoista, jos me tehtäisiin halleja tietämättä minne se 

menee. Se tekee sen mielenkiintoisemmaksi, se on tässä verkostossa 

hyvä, että mulle kerrotaan minne se halli menee.  (Toimitusjohtaja, yri-

tys B) 

 

Yritykset ilmaisivat, että he mielellään jatkaisivat nykytoimintaa samalla tasol-

la.  Yritys A koki, että verkoston laajentuminen ei ole itseisarvo, mutta tarvit-

taessa verkostoon otetaan mukaan uusia toimijoita. Erityisesti yritys A toivoi 

asiakaskunnan kasvamista. Yrityksessä B pohdittiin yrityksen roolia verkoston 

laajentuessa ja yritys C oli tyytyväinen verkostoonsa, mutta toivoi sen toimin-

nan tehostamista.  

 

”Laajentuminen ei ole itseisarvo, mutta tarpeen mukaan laajennetaan. 

Jos tulee jotakin sellaista mitä asiakas tilaaja haluaa jotain sellaista mi-

kä ei ole ollut aikaisemmin, niin sitten haetaan se tieto ja otetaan lisää 

toimijoita.” (Tekninen johtaja, yritys A) 

 

”Muutamia kansainvälisiä juttuja on tehty suoraan tai välillisesti. Uusia 

asiakaspiirejä pitäisi saada, jotka eivät tyypillisesti hanki, niin pitäisi 

saada uskomaan, että ratkaisumme ovat kannattavia ja että tietynlai-

sissa tilanteissa ei kannata lähteä kalliiseen ratkaisuun.” (Tekninen joh-

taja, yritys A) 

 

”Koko ajan eletään kädestä suuhun hyvin lyhyellä tilauskannalla, jopa 

vain kuukauden päähän nähdään. Tavoite olisi saada pitkäaikaisia so-

pimuksia eli useampia halleja tietyllä aikavälillä. Ollaan niitä saatukin, 

mutta ne on harvinaisempia. Mutta vielä ei ole ollut ongelma, tuo lyhyt 

tilauskanta tarkoittaa sitä, että myös nopeasti pystytään reagoimaan. 

Harvoin on tarvinnut ei oota tarjota.” (Tekninen johtaja, yritys A) 
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”Ei ole järkeä laajentaa verkkoa, jos se ei johda mihinkään. Jos ajatel-

laankin tekijöitä, jos niitä olisi vaikka 3 – 4, joka tässä tapauksessa tun-

tuu utopistiselta.” (Toimitusjohtaja, yritys B) 

 

”Mun mielestä ei tarvitse laajentaa, meillä on jo semmonen verkosto, 

jota ei tarvi muuta kuin vain tehostaa ja saadaan siitä potentiaalia val-

tavasti lisää.” (Toimitusjohtaja, yritys C) 

 

Arvonluontiin vaikuttavien seikkojen ja arvonluonnin keinojen analyysin ja 

pohdintojen jälkeen siirrytään tarkastelemaan, mitä tutkimuksen löydökset 

kertovat siitä kenelle arvoa tuotetaan ja mitä arvoa tuotetaan.  

 

5.4 Kenelle arvoa tuotetaan ja mitä arvoa? 
 
Analyysi osoitti, että verkoston avulla pystyttiin tuottamaan arvoa useammalle 

osapuolelle sekä palauttamaan arvoa verkoston yrityksille.   Tutkimuksen löy-

döksistä voidaan todeta, että useampi osapuoli osallistuu arvonluontiin.  Ai-

kaisemmat tutkimukset vahvistavat näitä havaintoja esim. Normann & 

Ramírez (1993) ovat todenneet, että useat toimijat ovat mukana arvonluonti-

prosessissa. Bowmanin ja Ambrosinin (2000, 2) tutkimuksen mukaan eri osa-

puolilla on erilaiset odotukset arvosta, joka tuli esiin tässäkin tutkimuksessa 

vaikka myös samoja arvo-odotuksia löytyi. Kaikki yritykset pitivät tärkeänä 

saada toiminnastaan liiketaloudellisesti kannattavaa tulosta sekä kustannus-

tehokasta toimintaa.  

 

Yritys A on yritys B:lle ja C:lle asiakas. Heille on tärkeää, että tämä asiakas-

suhde jatkuu ja yritys A pystyy hankkimaan heille uusia ansaintamahdolli-

suuksia, jotta vältyttäisiin henkilökunnan lomauttamisilta. Etenkin yritys B ko-

rosti, että heidän tavoitteenaan on valmistaa riittävän hyvä tuote, jolla saavu-

tetaan asiakastyytyväisyys ja varmistetaan asiakassuhteen jatkuvuus. Yritys 

A painotti, että päämääränä on tuottaa loppuasiakkaalle toimiva, käyttökel-
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poinen ja vuosikymmeniä kestävä kateratkaisu. Yritys A piti myös tärkeänä 

luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka sisältävät useita projekteja. Monet 

tutkijat ovat korostaneet asiakkaan roolia arvonluontiprosessissa (ks. esim. 

Normann & Ramírez, 2000; Prahalad & Ramswamy, 2003) ja yritys A kokikin 

arvokkaaksi loppuasiakkailta saadut tiedot hallien toimivuudesta tai siellä ole-

vista ongelmista käyttöönoton jälkeen. Tätä tietoa yritys voi hyödyntää seu-

raavissa toimituksissa ja tarjouksen tekotilanteissa.  

 

Yritys A ja B ovat tiiviisti toistensa kanssa tekemisessä etenkin tarjousvai-

heessa, mutta myös valmistusvaiheessa. Tietoa jaetaan, jotta suunnittelu ja 

valmistus pystyisivät kehittämään toimintaansa entistä paremmaksi. Samoin 

yritys C on mukana tiiviisti tarjousvaiheessa ja hallin asennusvaiheessa.  Yri-

tys C katsoi, että ollessaan verkostossa mukana, he pystyvät kehittämään 

toimintaansa paremmin.  Jokainen hallitoimitus tarkoittaa toimitusdokumen-

taation lähettämistä viranomaisille yritys A:n toimesta.  Tutkimus osoittaa, että 

osapuolille tuotettu ja palautettu arvo ei koostu pelkästään rahallisista hyö-

dyistä vaan myös aineettomista hyödyistä ja tiedoista. Nämä tehdyt havainnot 

vastaavat Alleen (2000b) tutkimuksia. Taulukkoon 6 on vedetty yhteen tutki-

muksen löydökset eri osapuolille palautetusta ja tuotetusta arvosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              66 

Taulukko 6. Palautettu ja tuotettu arvo eri osapuol ille 
 Yritys A  Yritys B  Yritys C  

P
al

au
te

ttu
 a

rv
o 

Tuotto:  
Maksu toimituksesta 
 
Aineeton hyöty:  
Asiakasuskollisuus 
 
Tieto: 
Asiakaspalaute 
Tiedonsaanti 

Tuotto:  
Maksu toimituksesta 
 
Aineeton hyöty: 
Asiakasuskollisuus 
Työpaikkojen säilyvyys 
 

Tuotto:  
Maksu asennuksesta 
 
Aineeton hyöty:  
Asiakasuskollisuus 
Mahdollisuus kehittyä 

T
uo

te
ttu

 a
rv

o 

Tuotteet, palvelut:  
Loppuasiakkaalle: 
Toimiva suunnitelman 
mukainen lopputuote 
 
Aineeton hyöty: 
Kumppaneille: 
Yhteistyöhankkeet 
 
Tieto: 
Viranomaiset: 
Dokumentaatio 

Tuotteet, palvelut:  
Asiakkaalle: 
Suunnitelman mukainen 
rakenneratkaisu 

Tuotteet, palvelut:  
Asiakkaalle: 
Suunnitelman mukai-
nen asennusratkaisu 

 

Seuraavaksi esitellään analyysin pohjalta toimintamalli verkostoyhteistyön 

kehittämiseksi.  

5.5 Toimintamalli verkoston toiminnan kehittämiseks i 
 
Edellisissä alaluvuissa analysointiin ja pohdittiin tutkimuksen tuloksia. Tässä 

alaluvussa analyysin ja pohdinnan perustalta kuvataan toimintamalli verkos-

ton toiminnan kehittämiseksi. Kuten jo aikaisemmin on keskusteltu, verkoston 

toimintaa pidettiin tärkeänä ja verkoston toimintaan oltiin melko tyytyväisiä. 

Kuitenkin monia kehittämiskohteita nousi esille.  

 

Kärkiyrityksellä on merkittävin rooli verkoston toiminnan kehittämisessä ja 

näin ollen vastuu verkoston kehittämisestä ja toimintamallin luomisesta kuu-

luu itsestään selvästi yritys A:lle. Nyt esitettävä toimintamalli vaatii ensisijai-

sesti toimia ko. yritykseltä. Pelkkä toimintamallin luominen ei riitä, vaan toi-

mintamalli täytyy myös jalkauttaa verkostoon kuuluville yrityksille ja sitouttaa 
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eri osapuolet toimintamallin noudattamiseen. Ratkaisevaa toimintamallin ke-

hittämisessä ja käyttöönotossa on se, että yritys A:n johto on toimintamallin 

takana tukien ja kannustaen sen käyttöä niin omassa organisaatiossaan kuin 

kumppaneidenkin organisaatioissa.  

 

Keino strategian toteuttamiseen, tehokkuuteen, yhteistyöhön ja asiakastyyty-

väisyyden saavuttamiseen on toiminnan hahmottaminen ja kehittäminen pro-

sesseina. Prosessien mallintamisella voidaan havainnollistaa joko nykypro-

sessia tai tavoiteprosessia sekä osoittaa kehitystarpeet ja mahdolliset viat 

prosessissa.  (Martinsuo & Blomqvist, 2010, 3.) Yrityksen menestyksen kan-

nalta on tärkeää löytää oikeat työkalut kasvun vauhdittamiseksi ja digitaaliset 

työkalut ovat yksi keino tähän (Rikama, 2016).  Puhutaan teollisesta interne-

tistä (industrial Internet), joka tarkoittaa älykkäiden laitteiden ja sovellusten, 

tiedon edistyksellisen analytiikan sekä ihmisten töiden yhdistämistä tehok-

kaalla tavalla liike-elämässä (Evans & Annunziata, 2012).  

 

Tämä tutkimus toimii hyvänä lähtökohtana verkostoyhteistyön kehitystyölle 

tutkimuskohteen verkostossa. Seuraavaksi esitellään tarkemmin tarvittavia 

toimenpiteitä, joita yrityksen A on tehtävä luodessaan verkostoyhteistyön toi-

mintamallia.   

 

 

Prosessien mallintaminen ja kuvaaminen 

 

Yrityksen A on kuvattava ja dokumentoiva prosessit ja liittymät eri kumppani- 

ja asiakasrajapintoihin. Prosessikuvausta voidaan sitten hyödyntää käydessä 

keskusteluja eri osapuolten kanssa ja näin varmistaa, että kaikilla osapuolilla 

on sama käsitys siitä, mitä prosessin missäkin vaiheessa tapahtuu. Tärkeää 

on tunnistaa yrityksen pääprosessit, vaikka kehitettäisiinkin vain yhtä proses-

sia (Martinsuo & Blomqvist, 2010, 8). Kullekin prosessille tulee kuvata pro-

sessin omistaja, joka on vastuussa prosessin kehittämisestä. Tutkimus osoitti, 
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että osapuolet kaipaavat selkeitä pelisääntöjä, vastuiden jakoa ja tietoa siitä, 

kuka on yhteyshenkilö missäkin asiassa. Nämä tulee kuvata ja dokumentoida 

kaikista pääprosesseista huomioiden kaikki avainosapuolet. Tutkimus osoitti, 

että tarjousprosessi koettiin erityisen haastavana. Tarjouksen tekovaiheeseen 

liittyy paljon tiedonvaihtoa eri osapuolten kesken. Tarjousprosessi tulee kuva-

ta tarkasti: mitä tietoa odotetaan ja keneltä ja ketkä ovat vastuuhenkilöitä ja 

ketkä ovat heidän varahenkilöitä.  Koska tarjousprosessi on kriittinen kaikkien 

osapuolten kannalta, niin on järkevää aloittaa toimintamallin kehittäminen tar-

jousprosessista ja sitä tukevista toimenpiteistä.  

 

Yhteiset tietovarastot tiedon jakamista varten 

 

Nykytekniikka mahdollistaa yhteisten tietovarastojen käytön tiedon jakamista 

varten. Tiedot, jotka on tarkoitettu kaikkien osapuolten käyttöön, voidaan tal-

lentaa esimerkiksi pilvipalveluun, jossa se on kaikkien saatavilla. Tällöin on 

huolehdittava siitä, että tietovarasto on rakennettu loogisesti niin, että sieltä 

helposti löytää tarvitsemansa tiedon. Huomiota tulee kiinnittää ohjeistukseen 

ja siihen, että asiakokonaisuudet rakennetaan tietovaraston hakemistoihin 

samoja periaatteita noudattaen, jotta päästään tehokkaaseen ja kaikkia osa-

puolia palvelevaan toimintaan. Yhteiseen tietovarastoon ei tule tallentaa sel-

laisia luottamuksellisia tietoja, joita ei ole tarkoitettu verkoston yhteiseen käyt-

töön. Tärkeää on, että siellä on kaikille osapuolille yhteinen tärkeä tieto ja yh-

teistyön sujuvuuden kannalta avoimuus on hyvä pitää mielessä.   

 

Kommunikointi tiedon jakamista varten  

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että kaivataan enemmän yhteisiä palavereita ja asioi-

den läpikäyntiä.  Aina ei ole helppoa järjestää kasvokkain tapaamisia jo sen-

kin vuoksi, että työskennellään eri puolilla Suomea. Nykytekniikka on tuonut 

tähänkin apuvälineitä ja etäkokoustaminen on hyvin yleistä tänä päivänä. 

Niinpä verkostoon kuuluvat yritykset voivat ottaa etäkokoukset kommunikoin-
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titavaksi kasvokkain tapaamisten, puhelinneuvottelujen ja sähköpostikeskus-

telujen rinnalle.   

 

Yksi keino parantaa tiedon jakamista on säännölliset tilannepalaverit. Tähän 

voidaan soveltaa projektimaisessa työskentelyssä hyväksi havaittuja mene-

telmiä, sillä ovathan hallien toimitukset luonteeltaan projekteja. Jäntevyyttä 

tilannepalavereihin saadaan, kun noudatetaan vakioagendaa.  

 

Tarjoustyökalun rakentaminen 

 

Tarjousvaihetta pidettiin kriittisenä koko toiminnan kannalta. Jotta tarjouksen 

tekovaiheessa ei jäisi huomioimatta oleellisia asioita, on hyvä tehdä tarkistus-

lista. Tarkistuslistassa on asioita, joita tulee tiedottaa asiakkaalle tai muille 

osapuolille tai seikkoja, joista on saatava tietoja asiakkaalta tai muilta osapuo-

lilta. Koska asiakastapaukset ovat erilaisia, niin tarkistuslistaan tulee sisällyt-

tää kattavasti erilaiset kombinaatiot. Jo olemassa olevia erilaisten toimitusten 

mukaisia tarjouspohjia kehitetään ja yhtenäistetään. Tulevaisuudessa tarjous-

työkalun keskeinen toimintatapa on teollisen internetin hyödyntäminen, joka 

tarkoittaa mm. jaettujen tietovarastojen hyödyntämistä niin tarjousvaiheessa 

kuin toteutuneen toimituksen prosessityökaluna, jossa on mukana niin asia-

kas kuin kaikki verkoston jäsenetkin.  

 

Seuranta ja asiakassuhteen jälkihoito 

 

Kun toimitusprojekti on saatu päätökseen, on hyvä tarkastella eri osapuolien 

kanssa kuinka projektissa onnistuttiin: mikä onnistui, missä on parantamisen 

varaa. Näin saadaan tietoa prosessien ja käytäntöjen toimivuudesta proses-

sien kehittämiseksi entistä sujuvimmiksi ja tehokkaimmiksi. Myös uusia ideoi-

ta suunnitteluun ja toteutukseen saadaan reflektoinnin avulla.  
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Yhteydenpito asiakkaaseen projektin kestäessä ja sen jälkeen on tärkeää. 

Kuten analyysissa todettiin, asiakkailta saadaan erittäin tärkeää informaatiota, 

jota myös tulevissa projekteissa voidaan käyttää suunnittelussa ja toteutuk-

sessa.  Asiakkaalta saatu tieto on merkittävää, jotta esiin tulleita seikkoja voi-

daan ottaa huomioon uusia tarjouksia valmisteltaessa ja tehtäessä. 

 

Toimintamallin esittelyn jälkeen kootaan yhteen analyysin tulokset, jotka esi-

tetään seuraavassa alaluvussa.  

   

5.6 Arvonluonti verkostoja hyödyntäen  
 
Yritykset odottivat saavansa verkoston avulla tuottavaa ja kannattavaa liike-

toimintaa, kustannustehokkuutta ja kilpailuetuja sekä mahdollisuuden keskit-

tyä omaan ydinosaamiseensa. Omaa puuttuvaa osaamista haettiin verkosto-

kumppanien kautta. Yhteistyön parantamiseksi ehdotettiin yhteisiä pelisääntö-

jä ja tapaamisia sekä yhteistoiminnan kehittämistä.  Yritykset kokivat, että il-

man luottamusta ja sitoutumista ei ole myöskään yhteistyön edellytyksiä. Me-

nestyksekäs yhteistyö vaatii yhteisen toimintamallin luomista, sen toimivuu-

den seuraamista ja edelleen kehittämistä.  Arvoa tuotettiin asiakkaille toimitet-

tuina ratkaisuina ja viranomaisille informaation muodossa. Arvoa saatiin yri-

tyksille maksettujen suoritteiden, saadun tiedon ja asiakasuskollisuuden 

muodossa.  

 

Kuviossa 15 on esitetty yhteenveto analyysin tuloksista.  
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Kuvio 15. Yhteenveto: Arvonluonti verkostoja hyödyn täen 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET   
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen yhteenveto, johtopäätökset ja vastataan 

tutkimuskysymyksiin. Ensin vedetään yhteen tutkimus, esitellään johtopää-

tökset sekä vastataan tutkimuskysymyksiin ja käydään läpi verkostoyhteis-

työn kehittämiseksi laaditun toimintamallin periaate. Lopuksi tutkimuksen poh-

jalta ehdotetaan jatkotutkimuskohteita.  

 

6.1 Yhteenveto 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia arvonluontia pk-sektorin teknolo-

giayrityksessä verkostoja hyödyntäen. Päätutkimuskysymys oli: Kuinka arvoa 

luodaan pk-sektorin teknologiayrityksessä verkostoja hyödyntäen?  Päätutki-

muskysymys jaettiin seuraaviin alikysymyksiin 

- Mitä odotuksia verkostolla on arvonluonnille? 

- Mitä käsityksiä verkostolla on arvonluonnista?  

- Mitkä seikat vaikuttavat arvonluontiin? 

- Mitkä ovat arvonluonnin keinot? 

- Kenelle arvoa luodaan? 

- Mitä arvoa luodaan? 

 

Tutkimuskohteina oli kolme samaan verkostoon kuluvaa yritystä, jotka toimi-

vat kärkiyritysmallin mukaisesti ja verkostossa tämän tutkimuksen tilannut yri-

tys toimii kärkiyrityksenä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös saada apuvälinei-

tä kärkiyritykselle kilpailukyvyn parantamiseksi verkostoja hyödyntämällä.   

 

Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusotetta ja aineisto kerättiin haas-

tattelemalla jokaisen kolmen yrityksen avainhenkilöä.  Heiltä tiedusteltiin 

haastateltavan ja yrityksen taustatietoja, verkoston perustietoja kuten millai-

seen verkostoon yritys kuuluu, kuinka kauan yhteistyötä on kestänyt, mikä on 
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yrityksen rooli verkostosta. Lisäksi avainhenkilöiltä kysyttiin arvonluontiin liit-

tyviä odotuksia, käsityksiä ja keinoja.  Haastattelut analysointiin ja analysoin-

nin avulla etsittiin vastauksia esitettyihin tutkimusongelmiin.  

 

Yritykset odottivat saavansa verkoston avulla tuottavaa ja kannattavaa liike-

toimintaa, kustannustehokkuutta ja kilpailuetuja sekä mahdollisuuden keskit-

tyä omaan ydinosaamiseensa. Omaa puuttuvaa osaamista haettiin verkosto-

kumppanien kautta. Yhteistyön parantamiseksi ehdotettiin yhteisiä pelisääntö-

jä ja tapaamisia sekä yhteistoiminnan kehittämistä.  Yritykset kokivat, että il-

man luottamusta ja sitoutumista ei ole myöskään yhteistyön edellytyksiä. Ar-

voa tuotettiin asiakkaille toimitettuina ratkaisuina ja viranomaisille informaati-

on muodossa. Arvoa saatiin yrityksille maksettujen suoritteiden, saadun tie-

don, asiakaspalautteen ja asiakasuskollisuuden muodossa.  

 

Kärkiyrityksellä on avainrooli verkoston toiminnan kehittämisessä. Tarjous-

prosessi nähtiin avainprosessina ja siihen liittyvien yhteisten pelisääntöjen 

luominen nousi tärkeäksi seikaksi toimintamallin rakentamisessa ja toiminnan 

tehostamisessa.  Niinpä tutkimuksen pohjalta luotu verkoston kehittämisen 

toimintamalli korostaa niitä toimia, jotka tukevat verkoston tarjoustoimintaa ja 

tehostavat kärkiyrityksen tarjousprosessia luomalla systemaattista tapaa toi-

mia. Siksi toimintamallissa pääpaino on tarjoustyökalun ja siihen liittyvien toi-

mintojen mallintamisessa, kehittämissä ja pitkällä tähtäimellä teollisen interne-

tin hyödyntämisessä verkostoyhteistyössä.  

  

6.2 Johtopäätökset 
 
Seuraavaksi kerrotaan tutkimuksen johtopäätökset peilaten niitä asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin.  Ensin esitellään johtopäätökset liittyen verkoston odo-

tuksiin ja käsityksiin arvonluonnista. Tämän jälkeen johtopäätökset arvonluon-

tiin vaikuttavista seikoista ja keinoista käydään läpi. Lopuksi esitetään johto-
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päätökset siitä, kenelle arvoa luodaan ja mitä arvoa luodaan sekä pohditaan 

verkostoyhteistyön kehittämiseksi luotua toimintamallia.  

  

Odotukset ja käsitykset arvonluonnista 

 

Yritykset odottavat verkoston avulla saavansa aikaiseksi ensisijaisesti kannat-

tavaa liiketoimintaa ja tuottoja. Verkoston avulla odotetaan myös avautuvan 

uusia työmahdollisuuksia, joilla varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuvuus ja 

työntekijöiden työpaikkojen pysyvyys.  Verkostoitumalla etsitään myös osaa-

mista, kilpailuetuja, tehokkuutta ja kustannussäästöjä kilpailijoihin nähden.  

Verkostoitumalla yritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Verkos-

toiminen voidaankin nähdä strategisena ratkaisuna, jonka avulla korvataan 

omaa osaamisen puutetta. Verkostoituminen koetaan keinona nopeasti vas-

tata markkinoiden haasteisiin.  

   

Arvonluontiin vaikuttavat seikat ja keinot  

 

Verkostossa oleva ja verkostoon kohdistuva luottamuksen määrä ja sitoutu-

misen laatu vaikuttavat arvonluontiin. Samoin kommunikaation laatu ja määrä 

ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat myös arvonluontiprosessiin. Sen sijaan 

epäselvyydet vastuissa ja tiedonvälittämisessä haittaavat tehokasta toimintaa 

ja saavat aikaan sekaannusta toimintaympäristössä ja pahimmassa tapauk-

sessa näkyvät jopa loppuasiakkaalle asti. Yhteisten pelisääntöjen laadinta ja 

toimintamallien luonti on erittäin tärkeä tekijä, jolla parannetaan yhteistyötä, 

sitoutumista ja luottamusta sekä sitä kautta päästään kyvykkäämpään ja te-

hokkaampaan arvonluontiin. Yhteisen palaverien avulla parannetaan kom-

munikaation ja tiedon jakamista verkostossa ja näin ollen ne ovat myös keino-

ja arvonluontiin. Kärkiyrityksen rooli on tärkeä verkostoyhteistyön ja sen kehit-

tämisen kannalta. Kärkiyrityksen tulee sitoutua kehittämiseen, jalkauttaa toi-

mintamalleja, sitouttaa ja motivoida kumppaneita yhteiseen päämäärään.   
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Kenelle arvoa luodaan ja mitä arvoa luodaan? 

 

Verkoston avulla tuotetaan ja palautetaan arvoa eri osapuolille. Tuotettu ja 

palautettu arvo ovat tuottoja, aineettomia hyötyjä tai tietoa. Yritykset tuottavat 

arvoa asiakkaille toimitetun ratkaisun muodossa ja viranomaisille tiedon muo-

dossa. Vastavuoroisesti yritykset saavat itselleen tuottoja eli maksut suorit-

teistaan, tietoa jatkokehitystä varten asiakaspalautteen muodossa sekä asia-

kasuskollisuutta pitkäaikaisina asiakassuhteina. Kärkiyritys luo kumppaneil-

leen uusia ansaintamahdollisuuksia yhteistyöhankkeiden (toimitusprojektien) 

muodossa.  

  

 
Toimintamalli verkostonyhteistyön kehittämiseksi 

 

Yhteiset pelisäännöt ja toimintamalli ovat keinoja, joilla parannetaan arvon-

luontia verkostossa ja sitä kautta luodaan kilpailuetuja muihin kilpaileviin ver-

kostoihin ja yrityksiin nähden. Tutkimuksen tuloksena luotiin verkostotoimin-

nan kehittämiseksi toimintamalli kärkiyrityksen apuvälineeksi. Kärkiyrityksen 

tehtävänä on kehittää toimintamalli, jalkauttaa toimintamalli kumppaneille, si-

touttaa ja motivoida kumppaneita toimintamallin käyttöön yhteisen vision ja 

päämäärän saavuttamiseksi.  Seuraavassa esitetään karkealla tasolla kär-

kiyrityksen käyttöön kehitetty toimintamalli.  

 

Toimintamallin mukaisesti pääprosessit mallinnetaan, kuvataan ja dokumen-

toidaan. Tarjousprosessi on tärkeä avainprosessi verkostoyhteistyössä ja tä-

män vuoksi toiminnan kehittäminen aloitetaan siitä. Tarjousprosessin kuvaa-

minen mahdollisimman tarkalla tasolla on edellytys toiminnan tehostamiselle.  

Verkostossa tapahtuu paljon tiedon vaihtoa eri osapuolten kesken. Yhteiset 

tietovarastot auttavat tiedon jakamista. Samoin kommunikaatiomahdollisuuk-

sien järjestäminen säännöllisten tapaamisten muodossa edistää tiedon jaka-
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mista. Koska tarjousvaihe on kriittinen koko toiminnan kannalta, niin kehittä-

misen painopiste on tarjoustyökalun rakentamisessa.  Jotta toimintaa voidaan 

kehittää, on projektien onnistumisia ja prosessien sujuvuutta seurattava ja 

analysoitava jatkuvasti. Myös asiakassuhteen jälkihoidosta on huolehdittava. 

Teollinen internet luo hyvät mahdollisuudet kärkiyritykselle tehostaa verkosto-

yhteistyötä mahdollisimman tehokkaalla tavalla.  

 

Seuraavassa alaluvussa esitetään tutkimuksen pohjalta jatkotutkimuskohtei-

ta.  

 

6.3 Jatkotutkimuskohteet 
 
Tutkimuksen aina esille tuli useista mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita liit-

tyen arvonluontiin verkostoja hyödyntäen. Tutkimuksen pohjalta esitetään 

seuraavia jatkotutkimuskohteita:  

- Verkoston yhteisen toimintamallin käyttöönotto verkostossa 

- Mitä asioita on huomioitava toimintamallin käyttöönotossa? 

- Mitkä ovat ne keinot, jolla toimintamalli saadaan jalkautettua ver-

kostoon?  

- Mitä toimenpiteitä toimintamallin käyttöönotto vaatii verkoston eri 

osapuolilta? 

- Verkoston arvonluonnin tehokkuus ja kannattavuus 

- Mitkä ovat arvonluonnin tehokkuuden mittarit? 

- Mitkä ovat arvonluonnin kannattavuuden mittarit? 

- Miten tehokkuutta mitataan? 

- Miten kannattavuutta mitataan? 

- Verkoston laajentaminen uusilla kumppaneilla 

- Mitkä seikat vaikuttavat verkoston kokoon? 

- Mitä hyötyjä on verkoston laajentamisesta? 

- Mitä haittoja on verkoston laajentamisesta? 
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- Teollisen internetin käyttö tarjousvaiheen ja projektihallinnan työvälineenä 

- Mitä hyötyjä teollisesta internetistä on tarjousvaiheessa? 

- Mitä hyötyjä teollisesta internetistä on projektihallinnassa? 

- Mitä seikkoja tulee ottaa huomioon teollisen internetin käytössä? 

- Mitä seikkoja tulee ottaa huomioon teollisen internetin käyttöön-

otossa? 
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Liite 1. Haastatteluopas 

 

Teemat 

 
Yrityksen ja haastateltavan taustat 

- Mitä tuotteita ja palveluita tarjoatte? Mitkä ovat vahvuutenne? 

- Mikä on yrityksenne tärkeimmät tavoitteet?  

- Mikä on roolisi ja tehtäväsi yrityksessä?  

 

Verkostot perustiedot 

- Millaiseen verkostoon yrityksenne kuuluu? Kuulutteko useampiin verkos-

toihin?   

- Kuinka kauan olette tehneet yhteistyötä ja miksi? 

- Mikä on yrityksenne rooli verkostossa? Mikä on muiden toimijoiden rooli 

verkostossa? 

- Miten hyvin tunnette verkoston muiden jäsenten toimintaa? Oletteko kilpai-

lijoita?  Luotatteko verkoston muihin toimijoihin yhteistyötä tehdessänne? 

 

Arvonluonti ja verkostot 

- Mitä odotatte verkostolta? Mitä hyötyjä näette verkostosta yrityksellenne? 

Onko verkostosta joitain haittaa toiminnalle? Mitä hyötyjä verkostosta on 

muille kuin verkostoon kuuluville? 

- Mikä mielestänne olisi paras malli verkoston toiminnalle? Mitkä mielestän-

ne ovat tärkeimmät asiat verkostossa? Mitä toimenpiteitä verkostoon kuu-

luvien yritysten tulisi tehdä? Mitkä ovat verkoston toiminnan kipupisteet / 

ongelmat?  Miten verkoston toimintaa pitäisi kehittää? 

- Haluatteko verkoston laajentuvan tai muuttuvan toiminnaltaan ja mihin 

suuntaan?  Mitä haluatte verkoston avulla saavuttaa? Onko verkostollan-

ne yhteistä päämäärää? Kuinka sitoutunut verkosto on toimintaan? 

- Miten verkosto vaikuttaa yrityksen strategiaan? 
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Haastattelijan tukimateriaali  

 

Tähän osaan oli listattu asioita (kysymyksiä, avain sanoja), jotka kumpuavat 

teoreettisesta näkökulmasta.  

 

Arvon luonti  

- Tuotettu arvo (Provided  value) 

- Palautettu arvo (Returned value) 

- Arvonluontimallit  

 

Liiketoimintamallit, strategia 

-  Uudet liiketoimintamallit ja ideat 

 

Verkostot  

- Verkostotyypit  

- Kumppanuus  

- Verkoston kehittäminen 


