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Verkostomuotoinen toiminta on yleistynyt jatkuvasti ja verkostoituminen on 

noussut keskeiseksi tutkimusaiheeksi myös laskentatoimen tutkimuksissa. 

Tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty varsin vähän horisontaalisiin verkostoihin, 

joilla tarkoitetaan arvoketjun samalla tasolla tapahtuvaa yhteistyötä. Tämä 

tutkimus avasi tutkimuskenttää ja tarkasteli horisontaalisen verkoston johdon 

laskentatoimen menetelmiä. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, jossa 

tutkimuskohteena oli suomalainen laaja horisontaalinen verkosto, joka toimi 

yhteisyrityksen kautta. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkoston molemmat 

osapuolet huomioiden. Verkoston johto haastateltiin ja osakasyrityksille 

suunnattiin kyselylomake. Tutkimusaineiston analyysi perustui kuvailuun. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että verkoston käyttämät johdon laskentatoimen 

menetelmät oli rakennettu tarveperusteisesti ja asiakaslähtöisesti. Verkoston 

kasvaessa ja monipuolistuessa tiedon tarpeet korostuivat. Kustannustiedolla ei 

ollut kuitenkaan merkittävää roolia verkostotasolla toimialan luonteen takia, vaan 

erilaisia tunnuslukuja pidettiin tärkeänä. Tutkimuksessa vahvistettiin, että 

horisontaalisessa verkostossa luottamus on edellytys toiminnalle. Keskeisin 

johdon laskentatoimen haaste oli verkoston erilaisuuden ja luottamuksen hallinta. 

Edelleen tiedonvaihto on edellytys kehittyneemmille menetelmille. Verkoston 

laajuus taas vaikutti korostavan horisontaalisen verkoston ja verkostotasoisen 

johdon laskentatoimen haasteita. 
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The networked operations have been continuously increasing and networking has 

become a major research topic in accounting research. However, research has 

focused quite a little in horizontal networks, which mean cooperation within the 

same level of the value chain. This research opened the topic and focused on 

management accounting methods in a horizontal network. The research was a 

qualitative case study. The case was a Finnish horizontal network, more 

specifically a joint venture. The empirical data had been collected from both 

parties of the network; the network management was interviewed and the network 

members were surveyed. The analysis was descriptive. 

 

The research exposed that the network had built its management accounting 

methods on needs-based and customer-oriented. The information needs were 

emphasized when the network grew and became more diverse. However, cost 

information wasn’t in a significant role in the network level due to the nature of the 

industry. Rather various indicators were considered more important. The research 

confirmed that trust is a prerequisite for the operation. The main challenge of 

management accounting was the management of diversity and trust. Further open 

information exchange was a prerequisite for more advanced methods. Again, the 

extent of the network seemed to emphasize the challenges of horizontal network 

and management accounting. 
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten välinen yhteistyö on ollut kasvussa 1970-luvulta lähtien, jolloin sitä on 

alettu tutkia eri lähtökohdista (Barringer & Harrison 2000, 370). Yhteistyön suosion 

kasvaessa ja tutkimuksien edetessä yhteistyölle on syntynyt erilaisia tunnistettavia 

muotoja ja mekanismeja. Kuitenkin vasta viime vuosina johdon laskentatoimen 

tutkimus on ottanut tarkasteluun yritysten välisen yhteistyön ja verkostot (Jakobsen 

2010, 96). Laskentatoimen tutkimus on edelleen keskittynyt hyvin vahvasti 

vertikaalisiin verkostoihin (esimerkiksi Kuitunen, Räsänen, Mikkola & Kuivanen 

1999; Suomala, Lahikainen, Lyly-Yrjänäinen & Paranko 2010; Tenhunen 2006), 

jotka ovat vain yksi verkostoitumisen muoto. Tässä tutkimuksessa selvitetään laajan 

horisontaalisen verkoston käyttämiä johdon laskentatoimen menetelmiä ja 

verkoston johdon laskentatoimen tarpeita.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Yritysten toiminta on vahvasti erilaisten yhteistyösuhteiden varassa. 

Tilastokeskuksen selvityksessä todettiin, että yritykset hyödyntävät laajasti uusia 

liiketoimintamuotoja ja 73 prosentilla suomalaisyrityksistä oli kiinteitä 

liiketoimintasuhteita muihin yrityksiin (Tsupari, Sisto, Godenhjelm, Oksanen & Urrila 

2004, 46). Samalla kansainväliset verkostot ovat yleistyneet Suomessa 

(Tilastokeskus 2008). Verkostot ja yritysten välinen yhteistyö ovatkin todettu 

tärkeiksi kilpailukyvyn lähteiksi (Meira, Kartalis, Tsamenyi & Cullen 2010, 149). 

Verkostonäkökulma on noussut esille myös laskentatoimen tutkimuskentällä. 

Laskentatoimen tutkimuksissa on keskitytty tutkimaan erilaisia organisaatiomuotoja 

ja johdon laskentatoimea näiden organisaatiomuotojen hallitsemisessa (Tsamenyi 

& Cullen 2010, 6).  

 

Johdon laskentatoimen tärkeimpinä tehtävinä verkostojen johtamisessa on 

toiminnan ohjaus sekä luottamuksen rakentaminen (Bardy 2006, 177). Johdon 

laskentatoimi on nähty keinona pienentää monimutkaisuudesta ja 

moniulotteisuudesta aiheituvia riskejä, kuten heikkoa laatua, kontrollin 

menettämistä, työntekijöiden vaihtuvuutta ja maariskiä (Tsamenyi & Cullen 2010, 

7). Johdon laskentatoimella on siis merkittävä rooli verkostoissa. Johdon 

laskentatoimen ohjausjärjestelmät ja organisaatioiden välinen kustannuslaskenta 
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ovatkin olleet laskentatoimen tutkimuskentän keskeisiä aiheita (Harris & Durden 

2012, 23, 28).  

 

Keskeisessä asemassa on ollut erityisesti organisaatioiden välinen 

kustannuslaskenta sekä avoimet kirjat -menetelmä, joiden käytännön 

hyödyntäminen verkostoissa on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle (Suomala 

et al. 2010, 71-72). Suomala et al. (2010, 93-94) esittävät, että avoimet kirjat -

menetelmää tulisi tutkia syvemmin sen erilaisten käyttötarkoitusten kautta. Myös 

Tenhunen (2006, 237-238) toteaa, että tarvitaan lisää tietoa yritysverkostojen 

laskentatarpeista ja käytössä olevista sekä kehitettävistä mittausjärjestelmistä. 

Edelleen Taipaleenmäki ja Ikäheimo (2013, 345) nostavat tärkeäksi 

tutkimuskohteeksi verkostojen raportointimallin kehittämisen, jolla pystyttäisiin 

arvioimaan verkoston kannattavuutta ja arvoa suhteessa verkoston jäseniin tai 

osakkaisiin. Lisäksi Håkansson ja Lind (2004, 68) nostavat esille tarpeen tutkia 

verkostojen johdon laskentatoimea tarkemmin, koska nykyinen tutkimus ei riitä 

antamaan riittävää kuvaa monimutkaisista yhteistyön muodosta ja niiden 

käytettävistä koordinaation keinoista. 

 

Yhtenä verkostojen pääjaotteluna voidaan pitää Kulmalan (2006) jaottelua 

vertikaalisiin ja horisontaalisiin verkostoihin (Valkokari, Airola, Hakanen, 

Hyötyläinen, Ilomäki & Salkari 2006, 9). Vertikaalisissa verkostoissa yhteistyö 

tapahtuu arvonketjun eri vaiheiden välillä, kun taas horisontaalisissa verkostoissa 

kyse on yhdellä arvoketjun tasolla tapahtuvasta yhteistyöstä (Birru 2011, 807). 

Koska aikaisempi tutkimus on keskittynyt erityisesti vertikaalisiin verkostoihin 

(esimerkiksi Kuitunen et al. 1999; Suomala et al. 2010; Tenhunen 2006), 

horisontaaliset verkostot ovat jääneet vähemmälle huomiolle ja tarve 

lisätutkimukselle on perusteltu. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään 

toistensa kanssa kilpailevista yrityksistä koostuvan laajan horisontaalisen verkoston 

käyttämiä johdon laskentatoimen menetelmiä ja verkoston johdon laskentatoimen 

tarpeita. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia johdon laskentatoimen menetelmiä laajassa 

horisontaalisessa verkostossa. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että erilaisten 
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yhteistyömuotojen välillä on selviä eroja, mikä vaatii monipuolista tutkimustietoa eri 

yhteistyön muodoista (Håkansson & Lind 2004, 68). Tutkimuksessa tutkitaan 

horisontaalisen verkoston johdon laskentatoimen menetelmiä suhteessa aiempaan 

tutkimukseen verkostoista ja avataan näin tutkimuskenttää horisontaalisten 

verkostojen osalta. 

 

Tutkimuksen kohteena olevan verkoston keskipisteessä on osakeomistukseen 

perustuva yhteisyritys, jonka laajuus on myös tutkimuskentälle poikkeuksellinen. 

Yhteisyritys voidaan määritellä kahden tai useamman yhteistyötä tekevän yrityksen 

perustamaksi uudeksi yhtiöksi, jonka osakkaina verkoston yritykset ovat (Pfeffer & 

Nowak 1976, 399-400). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu selviä eroja kahden ja 

useamman osakkaan yhteisyrityksien välillä (Geringer & Hebert 1989, 236, García-

Canal, Valdés-Llaneza & Ariño 2003, 743), mutta pääsääntöisesti yhteisyritysten 

tutkimus on keskittynyt kahden osakkaan yhteisyrityksiin (García-Canal et al. 2003, 

743; Griffith & Chen 1998, 171-172). Tämä tutkimus tuo lisätietoa myös tältä 

näkökulmalta. Tutkimuksen tuloksena odotetaan, että verkoston laajuudella on 

selvä merkitys johdon laskentatoimeen ja käytetyt menetelmät eroavat 

kahdenkeskisen yhteisyrityksen tai pienen verkoston johdon laskentatoimen 

menetelmistä. 

  

Päätutkimuskysymys muodostui seuraavasti: 

 

- Millaisia johdon ohjausjärjestelmiä ja laskentatoimen menetelmiä 

hyödynnetään laajassa horisontaalisessa verkostossa? 

  

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella johdon laskentatoimen menetelmiä laajasti, 

joten päätutkimuskysymyksen lisäksi käytetään seuraavia apututkimuskysymyksiä: 

 

- Millaista tietoa tarvitaan horisontaalisessa verkostossa johtamisen tukena 

ja mitä tietoa jaetaan? 

- Millaisia haasteita laaja horisontaalinen verkosto asettaa johdon 

laskentatoimelle? 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tai korjata aiempia 

käsityksiä tutkimusongelmasta (Koskinen, Alasuutari, Peltonen 2005, 47), joka 

tässä tutkimuksessa on johdon laskentatoimen hyödyntäminen laajassa 

horisontaalisessa verkostossa. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan yhtä 

verkostoa laadullisen tutkimuksen menetelmin. Laadullisen tutkimusmenetelmän 

avulla tutkittavasta kohteesta pyritään muodostamaan kokonaiskuva ja lisäämään 

ymmärrystä tutkimuksen kohteesta (Koskinen et al. 2005, 30-33). 

 

Tätä tutkimusta voidaan tarkastella myös tapaustutkimuksena, joka ei ole 

varsinainen tutkimusmenetelmä vaan pikemminkin tutkimusote (Koskinen et al. 

2005, 154; Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9-10). Tutkimuksessa on valittu 

kohteeksi yksi verkosto, koska tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan verkostoa 

syvällisesti. Yhden kohteen tapaustutkimus on todettu hyväksi tutkimustavaksi, kun 

tutkimus keskittyy juuri vahvistamaan ja laajentamaan tunnettua teoriaa sekä 

perustuu monimuotoisen organisaation tutkimiseen (Koskinen et al. 2005, 160-162). 

Verkosto sisältää myös itsessään useita analyysiyksiköitä, mikä tuo tutkimukselle 

riittävää laajuutta.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto voidaan hankkia useilla eri tavoilla ja 

tutkimuksissa on yleensä käytetty haastatteluaineistoja ja kirjallisia aineistoja 

(Koskinen et al. 2005, 157-158). Tässä tutkimuksessa noudatetaan yleisesti 

käytettyjä menetelmiä ja tutkimusaineisto kerätään puolistrukturoiduilla 

teemahaastatteluilla sekä strukturoidulla kyselylomakkeella, joilla tutkimukseen 

tuodaan laadulliselle tutkimukselle tyypillistä syvyyttä. Tarkemmin tutkimuksen 

metodologiaan ja aineistoon perehdytään neljännessä luvussa. 

 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään 

tutkimuksen taustaa ja määritellään lähtökohdat tutkimukselle: tutkimuskysymykset, 

tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rajaukset sekä tutkimuksen viitekehys. 

Tutkimuksen luvuissa kaksi ja kolme keskitytään tutkimuksen teoreettisen pohjan 

luomiseen eli kokonaiskuvan muodostamiseen aikaisemman tutkimuksen pohjalta 

horisontaalisesta verkostosta, yhteisyritysten erityispiirteistä ja johdon 

laskentatoimesta yritysverkostoissa. Neljännessä luvussa esitellään tarkemmin 
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tutkimuksen metodologia. Tutkimusmetodologiassa avataan tutkimusmenetelmänä 

käytettävä puolistrukturoitu teemahaastattelu sekä strukturoitu kyselylomake. 

Metodologiassa käsitellään myös empiiristä aineistoa ja sen keräämistä. 

Tutkimusmetodologian jälkeen keskitytään empiirisen aineiston analysointiin ja 

tutkimuksen tuloksiin. Viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksen tulosten 

yhteenveto, johtopäätökset ja jatkotutkimusmahdollisuudet. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan horisontaalista verkostoa, jonka 

keskiössä on yhteisyritys. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, johon tässä 

tutkimuksessa rajataan kuuluvaksi yhteisyritys ja yhteisyrityksen osakasyritykset. 

Tutkimuksessa keskitytään tässä rajatussa verkostossa käytettyihin johdon 

laskentatoimen menetelmiin, tarpeisiin ja johdon laskentatoimen mahdollistaviin 

tekijöihin. Laskentatoimen menetelmät voidaan hahmottaa suurena joukkona 

erilaisia menetelmiä, jotka voidaan edelleen jakaa yleiseen ja johdon 

laskentatoimeen (Tenhunen 2006, 91). Tässä tutkimuksessa ei tehdä rajausta 

tarkasteltavista menetelmistä, vaan tarkastelu suoritetaan yleisellä tasolla. 

Tutkimuksissa tunnistetut verkostoissa hyödynnettävät johdon laskentatoimen 

menetelmät ovat kuitenkin pohjana tarkastelulle, mutta verkostossa käytetyt 

menetelmät rajaavat tutkimuksen tarkastelua ja tutkimuksen tuloksista tehtäviä 

johtopäätöksiä. 

 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kohdetta verkostona, vaikka yhteisyritys 

onkin verkoston ydin. Verkostomaisella lähtökohdalla voidaan huomioida paremmin 

osakasyritysten näkemyksiä laskentatoimen menetelmiin liittyen, koska heillä on 

merkittävä vaikutus käytettävissä oleviin johdon laskentatoimen vaihtoehtoihin. 

Tutkimuksessa keskitytään yhteisyrityksen ja sen osakasyritysten johdon 

näkemyksiin. Keskittyminen johdon näkemyksiin on luontevaa, koska pienissä 

yrityksissä, joista tutkimuskohde pääsääntöisesti koostuu, johdolla on merkittävä 

rooli verkoston ja suhteiden hallinnassa (Ding, Dekker & Groot 2010, 22). 

Tutkimukseen ei sisällytetä mahdollisia muita verkoston osapuolia, kuten muita 

verkostoja, toimittajia tai rahoittajia. 
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Tutkimuksessa kuvataan verkoston toimintaa lyhyesti ja yleisellä tasolla, mutta 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää syitä miksi kilpailevat yritykset tekevät 

yhteistyötä horisontaalisessa verkostossa yhteisyrityksen muodossa tai miten 

yhteistyö on kehittynyt nykymuotoonsa. Tutkittavalla verkostolla on myös lisäksi 

yhteinen laatujärjestelmä. Tenhunen (2006, 20) totesi, että verkostossa kehitetyt 

laatujärjestelmät voivat antaa viitettä verkoston kyvystä rakentaa laskentatoimen 

menetelmiä. Tässäkin tutkimuksessa huomioidaan verkoston laatujärjestelmä, 

vaikka sen ei katsota liittyvän suoranaisesti johdon laskentatoimen menetelmiin. 

 

1.5 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen viitekehys rakentuu verkostojen tutkimuksen ja johdon laskentatoimen 

tutkimuksen kautta (Kuva 1). Yritysten yhteistyön erilaisia rakenteita ja muotoja on 

lähestytty usealta näkökulmalta. Oliver ja Ebers (1998, 553) tutkivat yritysten 

yhteistyötä ja verkostoja käsitteleviä tutkimuksia ja ottivat tutkimukseensa mukaan 

158 artikkelia neljästä eri tieteellisestä julkaisusta. Tutkimuksista pystyttiin 

rajaamaan 17 erilaista teoriaa yritysten yhteistyölle ja yritysverkostoille, joista 

resurssiperusteinen teoria, poliittinen näkökulma ja verkostonäkökulma 

osoittautuivat käytetyimmiksi sekä linkittyivät parhaiten muihin teorioihin (Oliver & 

Eber 1998, 558-565). Oliverin ja Ebersin luokittelu tarjoaa hyvän lähtökohdan 

verkostojen tarkastelulle. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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Vastaavasti myös tutkimukseen olennaisesti liittyviin yhteisyrityksiin on kohdistunut 

huomattava määrä tutkimusta. Robson, Leonidou ja Katsikeas (2002, 389-390) 

keräsivät tutkimuksessaan yhteen kansainvälisten yritysten yhteistyötä selittäviä 

teorioita erityisesti yhteisyritysten suorituskyvyn näkökulmasta ja tunnistivat 

seitsemän erilaista teoriaa. Näistä teorioista tunnetuin ja käytetyin on 

transaktiokustannusteoria (Robson et al. 2002, 387). Sekä Oliverin ja Ebersin 

(1998) että Robson et al. (2002) tutkimuksissa tunnistettiin useita teorioita. Jokainen 

teoria korostaa tiettyjä näkökulmia ja samalla jättää huomioimatta muiden teorioiden 

tunnistamia näkökulmia (Fowler & Reisenwitz 2013, 56). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään tarkastelemaan verkostoa ja yhteisyritystä transaktiokustannusteorian, 

resurssiperusteisen teorian ja strategisten verkostojen näkökulmista. 

 

Keskeisimpänä joskin rajatuimpana teoriana voidaan pitää 

transaktiokustannusteoriaa. Transaktiokustannusteoria perustuu Coasen (1937) 

kehittämään teoriaan yritysten olemassaololle. Coasen (1937, 390-401) teoria 

perustuu toiminnan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista ja hän esittää, että 

yritystoiminnan kautta voidaan hallita eri toimintoja, joiden järjestämisestä yksistään 

aiheutuisi lisäkustannuksia. Yritystoiminta on siis keino pienentää kustannuksia. 

Williamson (1981, 557) jatkoi transaktiokustannusteoriaa ja tiivisti sen ”osta tai 

valmista itse” -ajatukseen. Transaktiokustannusteoriaa on jalostettu eteenpäin ja 

muun muassa Hennart (1988) tarkastelee transaktiokustannusteoriaa 

yhteisyritysten selittäjänä. Hennart (1988, 363-364, 372) selittää yhteisyritysten 

toimintaa sen tavoitteiden kautta; yhteisyrityksen tavoitteina on skaala-edut, riskin 

jakaminen, uusille markkinoille laajentuminen, yhteisen hyödyn hankkiminen, jotka 

kannattaa tehdä yhdessä, koska yksittäiselle yritykselle aiheutuisi ylimääräisiä 

kustannuksia verrattuna yhteistyöhön. Transaktiokustannusteorian mukaan yritys 

valitsee yhteisyrityksen, koska se pystyy sen avulla minimoimaan omia 

kustannuksiaan (Kogut 1988, 320).  

 

Transaktiokustannukset ovat transaktiokustannusteorian keskiössä. 

Transaktiokustannuksia voidaan pienentää parantamalla luottamusta osapuolten 

välillä (Tomkins 2001, 161). Luottamus näkökulma korostuu yritysten välistä 

yhteistyötä ja verkostoja tarkasteltaessa (Tomkins 2001, 167). Tarkasteltaessa 

yhteistyötä transaktiokustannusteorian näkökulmasta ongelmiksi muodostuu myös 
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arvonmääritys ja koordinointi (Dekker 2004, 27). Transaktiokustannusteoria ei 

yksinään riitä selittämään yhteistyön hallintaa kokonaiskuvan näkökulmasta 

(Dekker 2004, 46). Transaktiokustannusteoria on ollut kuitenkin tehokas teoria 

selittämään vertikaalista integroitumista (Fowler & Reisenwitz 2013, 55). 

 

Resurssiperusteinen teoria on nostettu keskeisimmäksi strategisten verkostojen 

selittäjäksi ja sen merkitys on huomioitu myös yhteisyritysten kohdalla. 

Resurssiperusteinen teorian taustalla on Wernefeltin (1984, 172) tutkimus, jonka 

mukaan kaikki organisaation heikkoudet ja vahvuudet nähdään resursseina. Grantin 

(1996, 110) mukaan resurssiperusteinen näkökulma selittää yrityksen resursseja 

joukkona, jota yrityksen johdon tulee hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. 

Verkosto tulee ymmärtää keinona maksimoida yrityksen arvoa yhdistämällä ja 

hyödyntämällä osapuolien harvinaisia resursseja (Das & Teng 2000, 36). Dasin ja 

Tengin (2000, 36) mukaan resurssien yhdistäminen ja hyödyntäminen ovat 

strategisia päätöksiä ja niiden muoto riippuu aina tapauksesta. Resurssiperusteisen 

teorian kautta voidaan verkostojen kohdalla selittää transaktiokustannusteoriaa 

paremmin strategisia ja sosiaalisia tekijöitä, organisaation muotoa ja sen tarpeita 

sekä mahdollisuuksia (Eisenhardt & Schoonhoven 1996, 146-147). 

Resurssiperusteinen näkemys korostaa siis verkostojen resurssien koordinoimista 

kilpailukyvyn saavuttamiseksi. 

 

Tarkasteltaessa tarkemmin strategiaa osana resurssien hallintaa liikutaan kohti 

strategisten verkostojen näkökulmaa. Jarillon (1988, 32) mukaan strateginen 

verkosto on pitkällä tähtäimellä suunniteltu organisaatio, joka tavoittelee voittoa 

kilpailemalla verkoston ulkopuolisia toimijoita vastaan. Strategisen verkoston 

näkökulma viittaa siis selvästi tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön 

yritysten välillä ja usein jopa yhteistyöhön suoranaisten kilpailijoiden välillä. 

Tutkimuksessa on tunnistettu muun muassa, että strategiset allianssit ovat tärkeitä 

kilpailukyvyn lähteitä, koska niissä pyritään yhdistämään resursseja ja oppimaan 

uutta yhdessä (Ireland, Hitt & Vaidyanath 2002, 413-414). Voitaneen todeta, että 

myös verkostot, joilla on strategisia tavoitteita, ovat tärkeitä kilpailukyvyn lähteitä.  

 

Yritysverkostojen tutkimuksessa on tunnistettu lisäksi useita erilaisia 

organisaatiomuotoja, joista on tehty useita jaotteluita. Yksi näistä yhteistyön 

muodoista on muun muassa aiemmin mainittu yhteisyritys. Pääjaotteluna voidaan 
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kuitenkin pitää Kulmalan (2006) jaottelua, jonka mukaan verkostot voidaan jakaa 

rakenteen mukaan hierarkkisiin kärkiyritysverkostoihin ja horisontaalisiin 

tasavertaisiin verkostoihin (Valkokari et al. 2006, 9). Rakenteen perusteella 

verkostot jaetaan siis vertikaalisiin verkostoihin, joita voivat olla muun muassa 

toimittajaverkostot, ja horisontaalisiin verkostoihin, joita voivat olla muun muassa 

yhteiset myyntiorganisaatiot. Edelleen verkostoja voidaan jaotella alueellisisiin ja 

operatiivisiin verkostoihin (Pfohl & Buse 2000, 391-394). Verkostoista on tunnistettu 

myös viisi rajatumpaa yhteistyön muotoa: kehittämisrengas, yhteistyörengas, 

projektiryhmä, yhteisyritys ja yhteisyksikkö (Vesalainen 1996, 18). Tunnistetuista 

yhteistyön muodosta tiiveimpiä ovat yhteisyritys ja yhteisyksikkö, joissa toimitaan 

yhteisen rakenteen alla (Vesalainen 1996, 35-39). 

 

Yhteistyössä toimivat kumppanit ovat itsenäisiä toimijoita, mistä syystä heidän 

välillä tapahtuvat toimet tarvitsevat ohjausta, johon johdon laskentatoimen 

menetelmät tarjoavat mahdollisuuden (Jakobsen 2010, 119). Vaikka 

yhteistyötoiminta tapahtuisi tiiviissä verkostossa, tarvitaan ohjausta, jotta strategiset 

tavoitteet pystytään saavuttamaan, resurssit kohdentuvat oikein ja osapuolten 

välisiä transaktiokustannuksia voidaan laskea. Useat tutkimukset ovat päätyneet 

korostamaan johdon laskentatoimen roolia verkostojen menestyksessä (Dekker 

2004; Tomkins 2001). Tomkins (2001, 184-185) esittää, että johdon 

laskentatoimella on tärkeä merkitys uusien organisaatiomuotojen, kuten 

verkostojen, kehityksessä ja näiden hallinnassa, koska monimutkainen 

organisaatiomuoto tarvitsee ohjausta. Dekker (2004, 46-47) osoitti 

tapaustutkimuksessaan, että johdon laskentatoimen menetelmät voivat olla 

merkittävässä asemassa yhteistyön ylläpitämisessä ja koordinoinnissa. Johdon 

menetelmät ja ohjausjärjestelmät nähdään myös tärkeänä osatekijänä kilpailukyvyn 

ylläpitämisessä (Ireland et al. 2002, 439). 

 

Transaktiokustannusteorian, resurssiperusteisen teorian ja strategisen 

verkostonäkökulman kannalta oleellista on pystytä kasvattamaan luottamusta 

toimijoiden välillä sekä koordinoimaan yhteistyötä ja tehtäviä tehokkaasti. Vaikka 

verkostoja on laskentatoimen näkökulmasta tutkittu verrattain vähän, on 

tutkimuksissa nostettu esille erityisesti verkoston kustannuslaskenta ja avoimet 

kirjat -menetelmä (esimerkiksi Suomala et al. 2010). Verkoston kustannuslaskenta 

perustuu erityisesti toimittaja-ostaja-näkökulmaan (Cooper & Slagmulder 2004, 2). 
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Håkansson ja Lind (2004, 67) tutkivat myös kustannuslaskentaa verkostoissa ja 

päätyivät toteamaan, että laskentatoimen menetelmillä on tärkeä rooli yhteistyön 

muodostumisessa, mutta kollektiivinen laskentatoimi ei ole vielä saanut jalansijaa 

verkostoissa. Verkoston kustannuslaskennasta kehittyneempi menetelmä on 

avoimet kirjat -menetelmä. Avoimet kirjat -menetelmä perustuu verkostojen 

kustannuslaskentaan ja tarkoittaa, että osapuolet jakavat kustannustietonsa 

avoimesti toisilleen (Tenhunen 2006, 100-101). Kuitenkin Suomala et al. (2010, 93) 

toteavat tutkimuksessaan, että avoimet kirjat -menetelmä on enemmänkin konsepti 

kuin varsinainen menetelmä, koska se sisältää moninaisia ja toistensa kanssa jopa 

ristiriitaisia tavoitteita.  

 

Myös muihin menetelmiin on kiinnitetty huomiota verkostojen näkökulmasta. 

Jakobsen (2010, 118-119) nosti esille benchmarking-menetelmän eräänä johdon 

laskentatoimen menetelmänä. Benchmarking-menetelmä perustuu 

kustannustiedon avoimeen jakamiseen, jolloin osapuolet paljastavat tietoa ja 

vertaavat esimerkiksi valmistuskustannuksia keskenään (Jakobsen 2010, 104-109). 

Benchmarking-menetelmän tavoitteena on kehittää prosesseja vertailemalla 

kustannustietoja ja tämän kautta paljastamalla parempia käytäntöjä sekä käyttää 

tietoa neuvotteluissa (Jakobsen 2010, 110). 

 

Toisaalta on esitetty, ettei uusia laskentatoimen menetelmiä tarvita verkostojen 

johtamisessa, mutta nykyisten menetelmien on pystyttävä yhdistämään usean 

organisaation tietoja, mikä tulee vaatimaan avoimuutta (Tomkins 2001, 185-186). 

Johdon laskentatoimien menetelmiin liittyy läheisesti myös muita johtamisen 

työkaluja, kuten Grandorin ja Sodan (1995, 195-197, 205) tunnistamat kymmenen 

verkoston koordinointityökalua, joita olivat muun muassa erilaiset suunnittelu- ja 

kontrollijärjestelmät, palkitsemisjärjestelmät, valinta- ja tietojärjestelmät. 
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2 HORISONTAALISET VERKOSTOT 

 

Verkostot voidaan nähdä liiketoiminnan organisointimuotona, jossa yritysten välinen 

yhteistyö ja koordinointi ovat avainasemassa (Grandori & Soda 1995, 184). 

Tutkimuksissa on tunnistettu useita eri verkostomuotoja ja niihin on liitetty useita 

toisiaan risteäviä käsitteitä (Tenhunen 2006, 54). Muun muassa Tenhusen (2006, 

54) mukaan keskeisimpiä käsitteitä ovat yhteistyösuhde, yritysten väliset suhteet, 

yritysten välinen yhteistyö, strategiset verkostot, strategiset allianssit, strategiset 

liiketoimintaverkostot ja yritysverkostot. Olennaista tutkimuksen kannalta on 

tiedostaa, että verkostoja voidaan tarkastella erilaisten käsitteiden ja luokittelun 

kautta. Seuraavaksi avataan keskeisimpiä termejä tämän tutkimuksen kannalta. 

 

Yritysten väliset suhteet Yritysten väliset suhteet voidaan nähdä 

yleiskäsitteenä, jonka vaihtoehtona on 

yhteistyösuhde tai markkinasuhde (Barringer 

& Harrison 2000, 371). Käsite viittaa siis 

yritysten välillä vallitseviin suhteisiin, mutta ei 

ota kantaa suhteen muotoon. 

 

Yritysten välinen yhteistyö Yritysten välisellä yhteistyöllä tarkoitetaan 

tilannetta, jossa molemmat osapuolet 

ymmärtävät, että he voivat auttaa toinen 

toistaan saavuttamaan tavoitteensa. 

Molemmat voivat siis yhdessä menestyä, 

toisin kuin kilpailusuhteessa, jossa toisen 

menestys on toisen menetys. (Tjosvold & 

Weicker 1993, 12). 

 

Yritysverkostot  Yritysverkosto on joukko organisaatioita, jotka 

”työskentelevät yhdessä intensiivisemmin kuin 

muut organisaatiot samalla toimialalla” (Ebers 

& Jarillo 1998, 3). Vastaavasti Thorellin (1986, 

37) mukaan verkosto on usean organisaation 

pitkäaikainen yhteistyösuhde. Verkosto on siis 

tunnistettavissa olevien organisaatioiden 
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muodostama joukko, jotka toimivat 

yhteistyössä. 

 

Kahdenväliset suhteet Yritysten kahdenvälisillä suhteilla viitataan 

dyadisiin eli kahden osapuolen välillä 

tapahtuvaan kanssa käymiseen, joihin 

viitataan lisäksi termeillä kumppani tai partneri 

(Tenhunen 2006, 54). Ero kumppanuuden ja 

verkostosuhteen välillä on yhteistyön konteksti 

(Kulmala, Paranko & Uusi-Rauva 2002, 34). 

Kumppanuuden ja verkostosuhteen erottaa 

siis yhteistyön taustalla olevat useat tavoitteet 

ja osallistujien määrä. 

 

Verkostojen taustalla on myös useita eri teorioita. Oliverin ja Ebersin (1998, 549) 

mainitsema ”terminologinen viidakko” kuvaa tilannetta hyvin. Oliver ja Ebers (1998, 

550) pyrkivät kokoamaan tutkimuskenttään yhteen ja luomaan kuvan 

keskeisimmistä teorioista. Aikaisemmista tutkimuksista tunnistettiin 17 yritysten 

välistä yhteistyötä selittävää teoriaa, jotka jaettiin neljään osa-alueeseen: 

sosiaaliseen verkostoteoriaan, valta ja hallinta -teoriaan, instituutionaaliseen 

teoriaan ja instituutionaaliseen taloudelliseen ja strategiseen teoriaan (Kuva 2). 

Nämä neljä tunnistettua osa-aluetta eroavat toisistaan ja yhdistävät alla olevia 

teorioita (Oliver & Ebers 1998, 568). 
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Kuva 2. Verkostoteoriat (mukaillen Oliver & Ebers 1998, 564, 568-569). 

 

Painopiste sosiaalisessa suhteessa tai sosiaalisessa näkökulmassa on tutkia 

kuinka erilaiset ominaisuudet verkostossa vaikuttavat organisaatioihin ja verkoston 

jäseniin. Hallinnollinen näkökulma painottaa tutkimuksessaan instituutionaalisia 

mekanismeja, joiden kautta yritysten välistä yhteistyötä johdetaan ja valvotaan. 

Keskeisimmät yritysten välistä yhteistyötä selittävät yksittäiset teoriat olivat 

resurssiperusteinen riippuvuus, poliittinen valta ja verkostoteoria, jotka olivat 

parhaiten sidoksissa myös muihin teorioihin ja niiden tuloksiin. (Oliver & Ebers 1998, 

565-569) 

 

Teorioista on huomattava, että ne pyrkivät selittämään tarkasteltavaa lähtökohtaa 

tiettyjen tekijöiden kautta ja eivät välttämättä ota huomioon muiden teorioiden 

tunnistamia keskeisiä tekijöitä (Fowler & Reisenwitz 2013, 56). Yksittäisen teorian 

kautta on helppo kehittää kyseistä teoriaa, mutta laajemman ymmärryksen 

lisääminen vaatii kohteen tarkastelua yhdistettyjen teorioiden näkökulmasta (Mjoen 

& Tallman 1997, 261). Yritysten välistä yhteistyötä on siis tässä tutkimuksessa 

olennaista tarkastella usean teorian näkökulmista. Resurssiperusteinen riippuvuus 

on yksi muita teorioita linkittävistä teorioista, joten sen asema on keskeinen (Oliver 

& Ebers 1998, 566). Lisäksi transaktiokustannusteorialla on keskeinen asema 

yritysten välisten suhteiden selittäjänä, vaikka sitä ei ole suoraan jalostettu 

selittämään verkostonäkökulmaa (Oliver & Ebers 1998, 566).  
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Edelleen verkostojen taustalla olevia teorioita voidaan tarkastella yhteisyritysten 

näkökulmasta. Robson et al. (2002, 390) muodostivat kansainvälisen 

yhteisyrityksen suorituskyvyn arvioinnille kehyksen seitsemän keskeisimmän 

teorian pohjalta (Kuva 3). Teoriat voidaan edelleen jakaa Oliver ja Ebers (1998) 

vastaavan jaon perusteella sosiaaliselle ja hallinnolliselle akselille. Tässä 

tutkimuksessa painoarvo on tiiviissä yhteistyössä, jota hallinnoidaan yhteisyrityksen 

kautta, jolloin hallinnollinen näkökulma on keskeisemmässä asemassa. 

 

 

Kuva 3. Yhteisyritysten teoriat (mukaillen Robson et al. 2002, 388-389). 

 

Yhteisyrityksen taustalla korostuu transaktiokustannusteoria, joka on usean 

tutkimuksen lähtökohtana (Hennart 1988, 372; Kogut 1988; 320). 

Transaktiokustannusteorian rinnalle keskeiseksi suorituskyvyn selittäjäksi on 

nostettu resurssiperusteinen teoria, joka on tutkimuksissa yhdistetty 

transaktiokustannusteoriaan (Mjoen & Tallman 1997, 270). Myös kansainvälisten 

yhteisyritysten suorituskykyä käsittelevissä tutkimuksissa resurssiperusteinen teoria 

on nostettu keskeiseen asemaan (Zheng & Larimo 2014, 107), joten teorian asema 

yhteisyritysten selittäjänä on perusteltu. Lisäksi on tärkeää huomioida 

yhteisyritysten strateginen näkökulma. Strateginen näkökulma selittää muita 

teorioita paremmin yhteistyön tuloksellisuutta pitkällä aikatähtäimellä (Büchel & 

Thuy 2001, 102-103). Strateginen näkökulma yhteisyritysten taustalla on myös 

verkostoja keskeisempi, koska yhteisyrityksen toiminta on yleensä tiivistä, mikä on 

edellytys strategian muodostumiselle. 
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2.1 Erilaiset verkostot 

 

Erilaiset verkostot vaativat erilaista johtamista ja johtamisen työkaluja (Kulmala 

2003, 33), joten on tärkeää pystyä luokittelemaan ja tunnistamaan verkostomuotoja. 

Verkostomuotoja on luokiteltu päätoimijoiden mukaan, tuotteiden, verkoston 

toimintojen, tarkoituksen ja yhteistyösuhteen perusteella (Kulmala 2003, 33). 

Pääjaotteluna voidaan pitää Kulmalan (2006) jaottelua, jonka mukaan verkostot 

voidaan jakaa vertikaalisiin kärkiyritysverkostoihin ja horisontaalisiin verkostoihin 

(Valkokari et al. 2006, 9). Tutkimuksessaan Birru (2011, 807) määrittelee, että 

vertikaalisessa verkostossa keskitytään yhteistyöhön arvoketjun eri vaiheiden välillä 

ja horisontaalisessa verkostossa kyse on arvoketjun yhdellä tasolla tapahtuvasta 

yhteistyöstä. Horisontaalisessa verkostossa toisistaan erilliset yritykset samalta 

sektorilta tekevät yhteistyötä vahvistaakseen kilpailuasemaansa suhteessa muihin 

kilpailijoihin (Wegner & Padula 2010, 74). Olluksen, Rannan ja Ylä-Anttilan (1998, 

13) mukaan horisontaalisella verkostolla ”tarkoitetaan kilpailijoiden tai yrityksen ja 

tutkimus- tai koulutuslaitoksen välistä yhteistyötä”, jonka kautta hyödynnetään 

resursseja yhteistyössä. Horisontaalinen verkosto on siis tasavertainen verkosto, 

jossa toimijat toimivat yhteistyössä (Kuva 4). Verkostoja voidaan hahmottaa eri 

näkökulmilta ja verkoston jäsenet voivat kuulua useampaan verkostoon, jolloin 

samassa isommassa verkostossa voi olla pienempiä vertikaalisia ja horisontaalisia 

verkostoja. 

 

 

Kuva 4. Erilaiset verkostot (mukaillen Tenhunen 2006, 66). 
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Verkostojen luokitteluja on kuitenkin useita, eikä keskittyminen vain vertikaalisiin ja 

horisontaalisiin verkostoihin luo kokonaiskuvaa tilanteesta. Sekä vertikaaliset 

verkostot että horisontaaliset verkostot voidaan edelleen jakaa useisiin muihin 

luokitteluihin, joista tässä tutkimuksessa nostetaan esille Pfohlin ja Busen (2000), 

Grandorin ja Sodan (1995) ja Vesalaisen (1996) luokittelumallit. Luokitteluja voidaan 

löytää sekä vertikaalisista että horisontaalisista verkostoista, mutta osa rajautuu 

vain toiseen. 

 

Pfohl ja Buse (2000, 391-394) luokittelevat verkostot neljään: strategisiin 

verkostoihin, virtuaalisiin verkostoihin, alueellisiin verkostoihin ja operatiivisiin 

verkostoihin. Strategisilla verkostoilla on nimensä mukaisesti strateginen päämäärä 

ja niihin liittyy usein ydinyritys, mikä varmistaa verkoston tasapainoisuuden ja ohjaa 

toimia kohti tavoitteita. Virtuaalisissa verkostoissa itsenäiset yritykset toimivat 

yhdessä projektimaisesti tietyn hankkeen toteuttamiseksi. Alueelliset verkostot 

muodostuvat toisiaan lähellä olevien yritysten välisestä yhteistyöstä, joka on 

yleensä hyvin epämuodollista. Operatiivisissa verkostoissa yritykset jakavat 

resurssejaan ja toimintatapojaan muille verkoston jäsenille, mutta verkoston 

toiminta on yleensä yksinkertaista. 

 

Grandori ja Soda (1995, 198-205) tunnistavat kolme pääluokkaa verkostoille: 

sosiaaliset verkostot, hierarkkiset verkostot ja omistukseen perustuvat verkostot, 

jotka he edelleen jakavat verkostomuotoihin perustuen verkoston muodollisuuteen 

ja keskittyneisyyteen ja koordinaatiomenetelmiin. Sosiaaliset verkostot perustuvat 

ainoastaan sosiaalisiin suhteisiin ja niitä ovat muun muassa henkilökohtaiset 

suhdeverkostot, joita hyödynnetään yritystoiminnassa. Hierarkkiset verkostot ovat 

muodollisia vaihdantaan tai sopimuksiin perustuvia verkostoja, jotka voidaan jakaa 

edelleen symmetrisiin ja epäsymmetrisiin muotoihin. Omistukseen perustuvat 

verkostot perustuvat esimerkiksi osakeomistukseen ja yhteistyöhön. Omistukseen 

perustuvia verkostoja ovat muun muassa yhteisyritykset. 

 

Vesalainen (1996, 18-38) luokittelee yritysyhteistyön muodot viiteen malliin: 

kehittämisrenkaaseen, yhteistyörenkaaseen, projektiryhmään ja yhteisyritykseen 

sekä yhteisyksikköön. Vesalainen on jakanut yhteistyön mallit niiden tiiviyden ja 

tavoitteiden mukaisesti. Kehittämisrengas perustuu yritysten yhteistyöhön 
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ongelmien ratkaisemiseksi jossakin tietyssä kohteessa ja on muodoltaan 

keskustelevaa ja vapaamuotoista yhteistyötä. Yhteistyörenkaan keskipisteessä on 

yhteistyön osapuolten jakama yhteinen resurssi. Yhteistyörenkaan muodossa 

yritysten yhteistyö ei yleensä näy ulkopuolisille. Projektiryhmässä yritysten yhteistyö 

ilmenee ulospäin yhtenä kokonaisuutena, jossa jokaisella yrityksellä on omat 

tehtävänsä ja strategiset tavoitteet. Yhteisyrityksessä yritykset toimivat yhdessä 

rintamassa perustamansa itsenäisen yrityksen kautta. Yhteisyksikkö on tiivein 

yhteistyömuoto, jossa yhteistyössä olevat yritykset toimivat yhteistyössä erillisen 

yhtiön kautta ja kaikki toiminta tapahtuu tämän erillisen yhtiön nimissä. 

 

Lisäksi Vesalainen (1996, 31-32) määrittelee kärkiyritysmallin, joka liittyy läheisesti 

muun muassa Kulmalan (2003) ja Tenhusen (2006) käsittelemään vertikaaliseen 

verkostoon. Vesalaisen (1996, 31-32) mukaan kärkiyritysmalli on yhden 

pääyrityksen alle rakentunut verkosto, jossa muut yritykset palvelevat pääyrityksen 

liiketoimintaa, eikä verkostossa ole varsinaista yhteistä liiketoimintaa, vaan koko 

verkoston etu on pääyrityksen liiketoiminnan kilpailukyky. Kärkiyritysmallia voidaan 

ymmärtää eräänlaisena alihankintaverkostona. Kärkiyritysmalli eroaa kuitenkin 

alihankintaverkostosta, koska pääyrityksen liiketoiminnan kilpailukyvystä saavutettu 

hyöty pyritään jakamaan oikeudenmukaisesti koko verkoston kesken. 

 

2.2 Yhteisyritys horisontaalisen verkoston keskiössä 

 

Yhteisyritys on kahden tai useamman yhteistyötä tekevän yrityksen perustama uusi 

yhtiö, jonka osakkaina yhteistyötä tekevät yritykset ovat (Pfeffer & Nowak 1976, 

399-400). Yhteisyrityksen tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa, joka 

perustuu yhteistyöhön osallistuvien yritysten resursseihin (Vesalainen 1996, 35-36). 

Tutkimuksissa on erotettu lisäksi sopimuksiin perustuva yhteisyritys ja 

osakeomistukseen perustuva yhteisyritys (Hennart 1988, 361-362), mutta 

pääsääntöisesti tutkimukset ovat keskittyneet osakeomistukseen perustuvien 

yhteisyritysten tarkasteluun. 

 

Yhteisyritys muistuttaa muodoltaan vertikaalista verkostoa ja kärkiyritysmallia. 

Yhteisyritys ei kuitenkaan perustu kärkiyritysmalliin, vaikka molemmissa 

keskeisessä asemassa on yksi pääyritys. Yhteisyritys on tasa-arvoinen yhteistyön 

muoto, koska yhteisyrityksen taustalla ei ole yksittäistä toimintaa ohjaavaa 
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kärkiyritystä (Grandori & Soda 1995, 204). Yhteisyritys ei myöskään ole vain 

omistukseen perustava suhde, vaan yhteisyritys täyttää usein verkostoille asetut 

muut määritteet, joita ovat muun muassa hierarkia tai auktoriteettisuhteet, 

suunnittelu ja ohjausjärjestelmät, palkitsemisjärjestelmät, valinta menetelmät, 

tietojärjestelmät, infrastruktuuri (Grandori & Soda 1995, 193-198, 204). Ero 

yhteisyritystoiminnan ja kärkiyritysmallin välillä on muiden yritysten tasavertainen 

asema pääyrityksen osakkaina, vaikka osakeomistus vaihtelisi. Vesalainen (1996, 

36-37) esittää, että vertikaalinen yhteistyö on mahdollista myös yhteisyrityksen 

muodossa, jolloin yhteisyrityksen osakkaat verkostoituvat yhteisyrityksen alla 

alihankintaketjuksi. Verkostoitumalla sekä yhteisyrityksen alle, että 

alihankintaketjuun verkoston yrityksillä on kaksinainen rooli, jolloin verkosto voidaan 

nähdä osittain horisontaalisena ja osittain vertikaalisena 

 

2.3 Horisontaalisen verkostoitumisen syitä 

 

Verkostoitumisen taustalla on useita erilaisia syitä, joista keskeisimpiä ovat 

kustannusten alentaminen, skaalaedut, resurssien puute, joustavuus, tuote- ja 

prosessikehitys ja laajentuminen uusille markkinoille (Tsupari et al. 2004, 23). 

Tutkimuksissa verkostoitumisen syitä lähestytään aina tarkasteltavien teorioiden 

näkökulmista, joten moninaisista syistä pystytään nostamaan esille vain osa. 

 

Transaktiokustannusteorian mukaan yhteistyö perustuu ”osta tai valmista itse”-

päätökseen (Williamson 1981, 557). Päätös perustuu transaktiokustannusteorian 

mukaan valinnoista aiheutuviin kustannuksiin, joiden perusteella valitaan alemman 

kustannuksen vaihtoehto (Williamson 1981, 558). Teorian perusteella yhteistyön 

kautta voidaan saavuttaa kustannusetuja resurssien jakamisen kautta (Cooper & 

Slagmulder 2004, 7). Yhteistyöstä aiheutuu kuitenkin aina hallinnollisia 

kustannuksia (Williamson 1981, 558). Lisäksi tuotannolla on aina kustannuksia ja 

yhteistyön kautta voidaan saavuttaa sama tavoite halvemmalla, jos omat 

tuotantokustannukset tai tuotekehityksen kustannukset ovat suuret tai 

vaihtoehtoisesti toisen toimijan ostaminen on liian kallista (Kogut 1988, 320). 

Verkostoitumisen kautta voidaan päästä siis kustannustehokkaampaan 

vaihtoehtoon. 
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Hennart (1988, 363-364, 372) jatkaa yhteisyritysten näkökulmasta ja selittää 

yhteistyötä skaalaeduilla, riskien jakamisella, uusille markkinoille laajentumisella ja 

yhteisen hyödyn tavoittelemisella. Aikaisemmat empiiriset tutkimukset antavat 

viitteitä siitä, että etenkin teollisuudessa yhteistyötä tarvitaan, koska 

skaalavaatimukset kasvavat siirryttäessä pienemmästä osasta isompaan 

kokonaiseen komponenttiin tai tuotteeseen (Hennart 1988, 363). Skaalaedut tuovat 

hyötyjä myös palvelusektorilla. Ollila, Ilva ja Koivusalo (2003, 54) tarkastelivat asiaa 

sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta ja esittivät, että skaalaetujen kautta 

työvoiman erikoistuminen lisääntyy, jolloin voidaan säästää kustannuksia. 

Verkostoitumisen kautta voidaan siis saavuttaa huomattavia skaalaetuja niin 

teollisuudessa kuin palvelusektorilla. Verkostojen kohdalla keskitytään usein myös 

tarkastelemaan uusille markkinoille laajentumista. Laajentuminen yhteistyön kautta 

on kannattavaa, koska oman laajan toimipaikkaverkoston rakentaminen on kallista 

(Hennart 1988, 363). Osarenhkoe (2010, 217) esittää omassa tutkimuksessaan, 

että myös kilpailijat voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi kehittämällä markkina-

aluetta. Yhteistyön kautta voidaan myös pienentää riskejä etenkin kansainvälisissä 

tilanteissa, joissa laajennutaan uusille markkinoille (Hennart 1988, 364).  

 

Yhteistyötä voidaan selittää transaktiokustannusteoriaa monipuolisemmin 

resurssiperusteisen teorian tai resurssiriippuvuusteorian kautta (Eisenhardt & 

Schoonhoven 1996, 147). Resurssiperusteinen näkemys korostaa yrityksen arvon 

maksimointia yhdistämällä ja hyödyntämällä harvinaisia resursseja (Das & Teng 

2000, 36). Monissa tilanteissa asiakkaat myös vaativat toimittajilta joustavuutta ja 

laadukkaita sekä monipuolisia tuotteita ja palveluja, mikä asettaa paineita 

yksittäisen yrityksen resurssivaatimuksille (Raue & Wallenberg 2013, 217). 

Resurssien yhdistämisen tarve korostuu etenkin pienten yritysten keskuudessa, 

joissa resurssit ovat usein rajalliset. Resurssien yhdistäminen horisontaalisessa 

verkostossa voi tarjota pienemmille toimijoille mahdollisuuden kilpailla isompia 

organisaatioita vastaan. Vesalaisen (1996, 36) mukaan juuri yhteisyritys lieneekin 

ainoa malli, jolla pk-yritykset voivat kilpailla suurten yritysten valtaamilla 

markkinoilla. Yhteistyön kautta voidaan myös ylläpitää joustavuutta, koska resurssit 

eivät ole sidottuja yksittäiseen yritykseen ja pitkiin vertikaalisiin ketjuihin (Eisenhardt 

& Schoonhoven 1996, 139). 
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Strategisen näkökulman mukaan yritys tavoittelee voiton maksimointia 

parantamalla yhteistyön avulla asemaansa kilpailijoihinsa nähden (Kogut 1988, 

322). Kogut (1988, 330) tutki eri teorioita yhteisyritysten selittäjänä ja esitti, että 

strateginen näkökulma selittää kattavimmin yhteistyötä. Kogutin (1988) näkökulma 

strategiaan on hyvin lähellä resurssiperusteista teoriaa. Jarillo (1988, 32) korostaa 

kuitenkin pitkän tähtäimen näkemystä, mikä erottaa resurssiperusteisen teorian 

strategisten verkostojen näkökulmasta. Strateginen näkökulma keskittyy ydin 

kilpailuetuihin yhteisyrityksessä ja niiden kehittämiseen (Büchel & Thuy 2001, 103). 

Verkoston kautta voidaan siis hankkia uusia kilpailuetuja (Meira et al. 2010, 149). 

Strategisesta näkökulmasta yhteistyö on lisäksi tiivistä, mikä vahvistaa yhteistyötä 

ja tukee yhteistä toimintaa (Hyötyläinen 2000, 78). Strategisen näkökulman mukaan 

verkostoituminen selittyy osapuolten yhteisillä tavoitteilla, joita varten yhteistyötä 

harjoitetaan. 

 

2.4 Horisontaalisten verkostojen haasteita 

 

Tsupari et al. (2004, 26) tutkimuksen mukaan verkostoitumisen ja 

liiketoimintasuhteiden luomisen haasteiksi koettiin sopivien kumppanien puute, 

ydinosaamisen ja riippumattomuuden menettäminen ja liian vähäinen hyöty 

suhteessa kustannuksiin ja panostuksiin. Tutkimuksissa on esitetty keskeisiksi 

haasteiksi myös hyötyjen ja kustannusten jakautuminen, koordinointiongelmat, 

vapaamatkustajat ja pysähtyminen (Hennart & Zeng 2005, 109-111, Kajüter & 

Kulmala 2005, 195-197). Horisontaalisten verkostojen on todettu lisäksi olevan 

hankalampia hallita kuin vertikaalisten verkostojen (Hyötyläinen 2000, 35). 

 

Keskeistä verkostoitumisessa on, että siitä saatavat hyödyt ovat suuremmat kuin 

siitä aiheutuvat kustannukset. Kuitenkin on huomattava, että verkostojen hyödyt ja 

win-win-asetelma vaihtelevat verkostoittain (Kajüter & Kulmala 2005, 189). Kajüter 

ja Kulmala (2005, 189) esittivät omassa tutkimuksessaan, että hyödyt 

pääsääntöisesti jakautuvat tasapuolisesti kaikille tai vain hyödyn tuottamisesta 

vastuussa oleville osapuolille, vaikkakin myös monia muita menetelmiä on 

olemassa. Horisontaalisessa verkossa ei voida kuitenkaan jakaa hyötyjä ja 

kustannuksia epätasapainossa osapuolten panoksiin ja suhteisiin, koska verkosto 

perustuu tasavertaiseen asemaan. Toisaalta jokaisen verkoston jäsenen tulisi tuoda 

hyötyjä verkoston käytettäväksi. Esimerkiksi yhteisyrityksen osakkaalla tulisi olla 
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konkreettinen hyöty yhteisyritykselle, joten pelkkää pääomasijoitusta ei voida pitää 

riittävänä (Vesalainen 1996, 37). 

 

Grandori ja Soda (1995, 204) esittävät yhteisyritysten osalta, että toiminnan 

aiheuttamat kustannukset pitäisi pystyä kattamaan tuotetusta hyödystä. Sama 

voidaan yleistää muihinkin verkostomuotoihin; yhteistyöstä aiheutuu aina 

kustannuksia ja nämä kustannukset on tiedettävä, jotta voidaan tarkastella 

yhteistyön kannattavuutta. Tomkins (2001, 161) esittää, että transaktiokustannuksia 

voidaan pienentää parantamalla luottamusta osapuolten välillä. Verkostossa 

yhteinen luottamus syntyy useista yksittäisistä teosta, kuten tavoitteiden 

täyttymisestä ja hyvien tapojen noudattamisesta (Ring & Van de Ven 1994, 100). 

Kun osapuolten välillä vallitsee luottamus, tarve valvontamenetelmille on pienempi 

ja yhteistyö on joustavampaa. 

 

Luottamus on myös keskeinen ongelma. Yhteistyöllä tavoitellaan yhteisiä hyötyjä, 

mutta yhteistyön kautta voi tavoitella myös omaa etua muiden kustannuksella (Zeng 

& Chen 2003, 588). Opportunismi on transaktiokustannusteorian yksi 

perusoletuksista (Ali & Larimo 2016, 87). Hennartin ja Zengin (2005, 111) mukaan 

opportunismi voi esiintyä esimerkiksi informaation pimittämisenä ja sen 

vääristelynä, sovitun vastuun karttamisena ja yhteistyökumppanin 

hyväksikäyttämisenä. Opportunismin riskiä voidaan transaktiokustannusteorian 

perusteella pienentää lisäämällä riippuvuutta verkoston osapuolten välillä, 

tasapainoisella osakeomistuksella ja täydentävillä resursseilla (Ali & Larimo 2016, 

87-88). Horisontaalisen verkoston kannalta opportunismi on vertikaalista verkostoa 

selvästi korkeampi, koska toisella osapuolella ei ole toiseen osapuoleen verrattavaa 

valvovaa tai johtavaa roolia, kuten vertikaalisissa toimittajaverkostoissa. 

Luottamuksella on keskeinen rooli myös opportunismin minimoinnissa. 

Opportunismia voidaan pienentää rakentamalla luottamusta ja vahvistamalla 

verkostoon kuuluvuuden tunnetta (Barringer & Harrison 2000, 371). Vastaavasti on 

esitetty, että luottamus kehittyy historian perusteella ja positiiviseksi koettu 

yhteistyön historia johtaa haluun pysyä verkostossa (Ring & Van de Ven 1992, 489). 

Tutkimuksissa on kuitenkin ristiriitaisia käsityksiä siitä syntyykö verkostomuotoista 

liiketoiminta luottamuksen pohjalta (Hyötyläinen 2000, 32) vai luottamus toiminnasta 

(Bardy 2006, 165-166; Tomkins 2001, 186; Ring & Van de Ven 1992, 489).  
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Skaalaetujen hyödyntäminen ja laajentuminen vaativat verkoston osapuolten välillä 

koordinointia. Dekker (2004, 27-28) esittääkin keskeiseksi ongelmaksi 

koordinoinnin, mikä yhteistyön laajentuessa johtaa monimutkaisempiin ja 

hierarkkisempiin ratkaisuihin, jotka heikentävät yhteistyön joustavuutta. 

Monimutkaisemmat johtamisjärjestelmät kasvattavat myös yhteistyön suoria 

kustannuksia, jolloin yhteistyön kustannukset voivat ylittää sen tuomat hyödyt 

(Dekker 2004, 27-28). Resursseja täytyy siis pystyä johtamaan. 

Resurssiperusteisen teorian kannalta tehokas koordinaatio on avain asemassa, 

koska erilaisuuden kasvaessa yhteistyön osapuolten välillä kasvaa myös 

koordinaation tarve (Parkhe 1991, 582-583).  

 

On ymmärrettävää, että tietyssä vaiheessa horisontaalista yhteistyötä, 

vapaaehtoisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin perustuva yhteistyö ei pysty 

ylläpitämään kasvua ja vaadittua joustavuutta sekä päätöksentekokykyä (Wegner & 

Padula 2010, 81). Horisontaalisen verkoston kasvaessa toiminnan ja kasvun 

ylläpitämiseksi tarvitaan hallinnollinen rakenne, joista yksi muodollisimmista 

vaihtoehdoista on yhteisyritys. Wegner ja Padula (2010, 82) totesivat 

tutkimuksessaan kuitenkin, että päätöksenteon keskittäminen verkostossa johtaa 

verkoston osapuolten jäämiseen taka-alalle verkoston ytimestä ja yhteisestä 

toiminnasta. Tämä kehitys voi edelleen johtaa yhteistyön heikkenemiseen (Wegner 

& Padula 2010, 82). Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että liiallinen muodollisuus ja 

valvonta johtavat konflikteihin ja yhteistyön päättymiseen (Ring & Van de Ven 1994, 

108). Verkoston johtaminen vaatii siis jatkuvaa tasapainoa joustavuuden, 

hallinnollisen rakenteen ja verkoston osapuolten tavoitteiden välillä. Erilaiset 

organisaatiokulttuurit, johtaminen, strategiat ja järjestelmät johtavatkin herkästi 

siihen, että yhteistyön osapuolten tavoitteet eriytyvät ja luovat kilpailua yhteistyön 

osapuolten välille, mikä johtaa yhteistyön hiipumiseen (Das & Teng 2000, 51-52). 

Parhaimmillaan yhteiset järjestelmät ja strategiat yhdistävät verkostoa, mutta on 

olennaista, millä edellytyksillä yhteisiä järjestelmiä kehitetään ja kenelle hyödyt 

jakautuvat (Tenhunen 2006, 228). 

 

Yksi Hennartin ja Zengin (2005, 109-110) tunnistamista yhteisyrityksen 

riskitekijöistä oli vapaamatkustaminen, jolla tarkoitetaan vastuiden ja oman osuuden 

täyttämättä jättämistä. Horisontaalisessa verkostossa vapaamatkustus on 

korostuneesti ongelmallinen ilmiö. Vesalaisen (1996, 37) mukaan yhteisyrityksissä 
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ei voi olla vapaamatkustajia, vaan yritysten tulee olla toisiinsa yhteensopivia, jotta 

niiden välillä voidaan jakaa resursseja ja osaaminen voi synnyttää liiketoimintaa ja 

työnjakoa. Hennart ja Zeng (2005, 110) esittävät tutkimuksessaan myös, että 

vapaamatkustus on sitä suurempi ongelma mitä enemmän yhteisyrityksessä on 

osakkaita. Tämä johtuu siitä, että suurempaa osakasmäärää on vaikeampi valvoa 

ja hallita. 

 

Verkoston koordinointiin liittyy myös läheisesti Hennartin ja Zengin (2005, 110) 

tunnistama pysähtyminen. Pysähtyminen aiheutuu liiallisesta erikoistumisesta 

yhteisyrityksen sisällä (Hennart & Zeng 2005, 110). Yhteisyritykseen muodostuu siis 

pullonkauloja, jos jokin erikoistunut osakasyritys ei pysty toimittamaan tuotetta tai 

palvelua riittävällä nopeudella tuotannossa eteenpäin. Ongelma liittyy läheisesti 

koordinointiin ja tietojen vaihtoon verkoston sisällä.  

 

Horisontaalisen verkoston näkökulmasta on huomioitava myös kilpailijat 

yhteistyökumppaneina. Yhteistyöstä kilpailijoiden kanssa muodostuu ongelmia ja 

lisäkustannuksia, joista keskeisimpiä ovat epäsymmetrisyys tavoitteissa, valta- ja 

riippuvuussuhteet sekä opportunismi (Osarenhkoe 2010, 217-218). Tutkimuksissa 

on todettu, että kilpailijoiden välinen yhteistyö johtaakin useammin yhteistyön 

epäonnistumiseen (Park & Russo 1996, 887). Kilpailijoiden kanssa tehtävä 

yhteistyö on strategista ja sitä tulisi johtaa strategiaa noudattamalla, mutta 

strategisen johtamisen tulisi olla kollektiivisesti toteutettu (Osarenhkoe 2010, 218-

219). Edelleen kilpailijoiden kanssa yhteistyö aiheuttaa lisähaasteita koordinoinnille 

ja johdolle. 
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3 JOHDON LASKENTATOIMI YRITYSVERKOSTOISSA 

 

Johdon laskentatoimen tulisi ennen kaikkea olla työkalu, jonka kautta voidaan 

kasvattaa sidosryhmien kokemaa arvoa (Brewer 2008, 29). Johdon laskentatoimella 

ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta Neilimo ja Uusi-Rauva (2010, 35) 

määrittelevät, että johdon laskentatoimi ”pyrkii nimensä mukaisesti tuottamaan 

tietoa ja informaatiota yritysjohdon päätöksenteon tueksi”. Johdon laskentatoimen 

tuottama informaatio on pääosassa verkoston johdon päätöksenteon ja valvonnan 

tukena (Surowiec 2013, 216). Vaikka tutkimuksissa on todettu johdon 

laskentatoimen keskeinen asema niin yrityksen kuin verkoston johtamisessa, 

johdon laskentatoimen hyödyntäminen on yleisesti heikkoa (Kulmala et al. 2002, 36, 

42). 

 

3.1 Johdon laskentatoimen tarpeet verkostoissa 

 

Tenhunen (2006, 127-132) tutki väitöstutkimuksessaan kärkiyritysten johdon 

laskentatoimea ja muodosti viitekehyksen johdon laskentatoimen tarpeiden ja 

mahdollisuuksien tarkastelulle (Kuva 5). Tenhusen viitekehyksessä on kaksi 

näkökulmaa: verkoston kehittämistä mahdollistavat tekijät ja laskentatarpeisiin 

vaikuttavat tekijät. Verkoston sisäiset tekijät määrittävät, millä tasolla verkoston 

laskentamenetelmiä on mahdollista hyödyntää ja onko niille ylipäänsä tarvetta. 

Vähintäänkin verkoston osapuolien on tiedettävä johdon laskentamenetelmiä ja 

osapuolilla on oltava resursseja menetelmien käyttöön, jotta johdonlaskentatoimea 

olisi mahdollista hyödyntää verkostossa. Yhteistyösuhteen tiivistyessä ja 

muodostuessa strategiseksi on johdon laskentamenetelmien käyttö tärkeämpää, 

mutta tiiviit ja avoimet laskentamenetelmät vaativat tuekseen yhteistä sitoutumista 

ja verkoston sisäistä luottamusta. 

 



 

31 

 

Kuva 5. Yhteisten laskentajärjestelmien menetelmät (Tenhunen 2006, 128). 

 

Tenhunen (2006, 128) määritteli verkoston johdon laskentatoimen tarpeen 

verkoston rakenteen perusteella: tiivis yhteistyö vaatii todennäköisemmin 

laskentamenetelmien käyttöä. Verkoston johdon laskentatoimen tarpeet siis 

syntyvät verkoston rakenteesta ja toiminnasta, jolloin johdon laskentatoimen tarve 

syntyy verkostojen ominaispiirteistä ja etenkin niiden ongelmakohdista. Tenhunen 

(2006, 128) esittää, että on myös mahdollista, että verkostossa valta-asemassa 

oleva toimija vaatii johdon laskentatoimen menetelmien käyttöä muilta verkoston 

jäseniltä. Osassa tutkimuksissa korostetaan yhteistyötä verkoston johdon 

laskentatoimen menetelmien käyttöönotossa (Agndal & Nilsson 2009, 99), kun taas 

toisaalta korostetaan verkoston johdon asemaa menetelmien käyttöönotossa 

(Kulmala et al. 2002, 40-42). Horisontaalisissa verkostoissa valta-asemaa ei 
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välttämättä ole, jolloin menetelmien käyttöönotto vaatii erityisesti koko verkoston 

tuen.  

 

3.2 Johdon laskentatoimen tehtävät ja menetelmät 

 

Johdon laskentatoimelle tai verkoston laskentatoimelle ei ole yksiselitteistä 

määritelmää, mutta sitä voidaan hahmottaa johdon laskentatoimelle asetettujen 

tehtävien kautta. Bardy (2006, 162) korostaa verkoston laskentatehtäviä johdon 

laskentatoimen menetelmien tavoitteiden kautta ja määritteli verkoston 

laskentatoimen tehtävät seuraavasti: 

 

1. perinteisen johdon laskentatoimen, raportoinnin ja budjetoinnin 

täytyy mukautua vaihteleviin verkostotilanteisiin ja suorituskyvylle 

täytyy luoda yhdenmukaiset standardit, jotka ohjaavat suorituskyvyn 

mittausta ja varmentavat yhteistä liiketoimintaa sekä 

2. johdon laskentatoimen menetelmien ja työkalujen täytyy mukautua 

verkostoympäristöön. Yhteistyön koordinointi tulee olla tärkeässä 

asemassa avoimuuden ja yhteistyön halukkuuden kanssa.  

 

Bardyn (2006, 162) mukaan perinteinen johdon laskentatoimi on perusta verkoston 

johdon laskentatoimen kehittämiselle. Ramos (2004, 135-137) vastaavasti selittää 

johdon laskentatoimea tiedon tuottamisen näkökulmasta. Johdon laskentatoimen 

tehtävä on tuottaa ajantasaista ja tarkkaa tietoa johdon päätöksenteon ja valvonnan 

tarpeisiin, jotta toimintaa voidaan kehittää suunnitelmien mukaisesti. Ramoksen 

mukaan verkoston johdon laskentatoimen tehtävät voidaan jakaa kolmeen:  

 

1. yhteistyön arviointiin, jolla tarkoitetaan yhteistyösuhteen hyötyjen ex 

ante ja ex post arviointia. Yhteistyön arvioinnilla on keskeinen rooli 

yhteistyön osapuolten asemien arvioinnissa ja erilaisissa 

neuvottelutilanteissa, 

2. kustannusjohtamiseen, jolla voidaan saavuttaa uutta kilpailuetua 

tukemalla verkoston tuotekehitystä ja kustannustason alentamista, 

neuvotteluita hankintaketjussa ja auttamalla verkoston jäsenten 

kehittämisessä sekä, 
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3. yhteistyösuhteen ylläpitämiseen, jolla tarkoitetaan johdon 

laskentatoimen tuottamaa tietoa yhteistyösuhteen hallintaan ja 

luottamuksen kasvattamiseen osapuolten välillä. 

 

Seal, Cullen, Dunlop, Berry ja Ahmed (1999, 307) jakavat johdon laskentatoimen 

tehtävät myös kolmeen osa-alueeseen: ”osta tai valmista itse”-päätökseen, 

yhteistyösuhteen johtamiseen johdon laskentatoimen avulla ja yhteistyön 

suorituskyvyn mittaamiseen. Johdon laskentatoimen tehtävänä verkostossa on siis 

ensisijaisesti tuottaa tietoa ”osta tai valmista itse”-päätöksen tueksi, mutta johdon 

laskentatoimen avulla mitataan myös jatkuvasti yhteistyön hyötyjä ja suorituskykyä, 

jotta yhteistyötä ja toimintaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan. Erityisesti Seal et 

al. (1999, 320-321) korostavat avoimet kirjat -menetelmän hyötyjä ja suosittelevat 

menetelmän käyttöönottoa verkostoissa. 

 

Johdon laskentatoimen tavoitteiden ja tehtävien täyttämiseksi voidaan käyttää 

useita erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Seuraavaksi keskitytään esittelemään 

verkoston johdon laskentatoimen keskeisimpiä menetelmiä ja työkaluja, joista 

aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu erityisesti verkoston kustannusjohtamista 

(Cooper & Slagmulder 2004; Håkansson & Lind 2004), avoimet kirjat -menetelmää 

(Dekker 2004; Kajüter & Kulmala 2005; Suomala et al. 2010) sekä perinteisiä johdon 

laskentatoimen menetelmiä verkostoympäristössä, kuten suorituskyvyn mittaristoja 

(Anderson & Dekker 2009b; Gunasekaran, Patel & Tirtiroglu 2001) ja 

benchmarking-menetelmää (Jakobsen 2010). 

 

3.2.1 Verkoston kustannusjohtaminen 

 

Verkoston kustannuslaskenta tai kustannusjohtaminen on ollut yksi keskeisimpiä 

tutkimuskohteita ja sitä on tutkittu etenkin vertikaalisten toimittajaverkostojen 

näkökulmasta (esimerkiksi Agndal & Nilsson 2009; Anderson & Dekker 2009a, b; 

Cooper & Slagmulder 2004; Håkansson & Lind 2004). Vertikaalisen verkoston 

kustannusjohtaminen voidaan määritellä sekä ostajan että toimittajan yhteiseksi 

koordinoiduksi tavoitteeksi laskea kustannuksia (Agndal & Nilsson 2009, 86). 

Agndalin ja Nilssonin (2009, 86) määritelmä korostaa yhteistyötä, jonka kautta 

kustannuksia voidaan laskea. Verkoston johto ei siis pysty itsenäisesti hallitsemaan 

kustannuksia vaan kustannusjohtaminen on koko verkostoa koskettava asia. 
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Kulmala et al. (2002, 37-38) määrittelevät vastaavasti, että verkoston 

kustannusjohtamisen tavoitteena on löytää uusia toimintaratkaisuja verkoston 

yhteistyön kautta, joilla voidaan laskea kustannuksia. Kulmalan et al. (2002, 37-38) 

määritelmä korostaa verkoston johdon roolia kustannusjohtamisessa. 

 

Verkostojen kustannusjohtamisen voidaan edelleen jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

1) tavoitelaskentaan, 2) neuvottelutekniikkaan ja jatkuvaan parantamiseen sekä 3) 

toimittajan kustannustekniikkaan. Tavoitelaskenta on asiakaslähtöinen ja 

kustannuksia määritetään tuotteen tai palvelun mahdollisen myyntihinnan 

perusteella, missä otetaan huomioon koko elinkaarikustannukset ja pyritään 

jatkuvasti parantamaan kustannustasoa suhteessa asetettuun myyntihintaan. 

Koska useissa vertikaalisissa verkostoissa kustannukset syntyvät etenkin 

toimittajilla, on tärkeää pystyä hallitsemaan ja kehittämään näitä kustannuksia. 

Tavoitelaskennan tavoitteena on siis optimoida kustannuksia toimitusketjussa. 

Neuvottelutekniikka ja jatkuva parantaminen ovat keskeisiä verkoston 

kustannusjohtamisen näkökulmasta, koska suurin osa kustannuksista lukitaan 

suunnitteluvaiheessa, joten verkoston osapuolten välillä on oltava toimiva 

keskusteluyhteys. Kolmas keskeinen tekijä on kustannustekniikka. 

Yksinkertaisimmillaan kustannustekniikka voi olla kustannustaulukon muodossa, 

jossa eritellään keskeisimmät asiat. Parhaimmillaan kustannustekniikka johtaa 

yhteiseen kustannustietoon, jolloin kaikki tieto on avointa verkoston sisällä. 

 (Agndal & Nilsson 2009, 86-88) 

 

Kustannusjohtamisen kautta kustannuksia voidaan laskea kehittämällä yhteistyötä 

ja löytämällä yhteistyön kautta uusia tehokkaampia toimittajia (Cooper & Slagmulder 

2004, 23; Kulmala et al. 2002, 38). Agndalin ja Nilssonin (2009, 88-89) mukaan 

vertikaalisen verkoston kustannusjohtaminen on hyödyllinen etenkin toimittajien 

valinnassa, neuvotteluissa, yhteistyön rakenteen suunnittelussa, yhteistyön 

prosessien kehittämisessä, hintaneuvotteluissa ja tuotteiden ja prosessien 

uudelleen kehityksessä. Edelleen Agndal ja Nilsson (2009, 97-98) nostivat esille, 

että johdon laskentatoimi ja verkoston kustannusjohtaminen ovat tärkeitä erityisesti 

tiiviissä verkostossa sen perustamisvaiheessa ja uusien osapuolten mukaan 

ottamisessa, koska lähtökohdat yhteistyölle luodaan juuri perustamishetkellä, mutta 

sillä voidaan myös ylläpitää yhteistyötä ja lisätä luottamusta osapuolten välillä. 
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Anderson ja Dekker (2009a, 201) korostavat verkoston kustannusjohtamisessa 

strategista näkökulmaa ja käyttävät termiä strateginen kustannusjohtaminen. 

Anderson (2007, 485) määrittelee strategisen kustannusjohtamisen menetelmänä, 

jolla tavoitellaan kustannusrakenteen ja johtamisen yhteensovittamista strategian 

kanssa. Myös Tenhunen (2006, 94) nosti strategisen kustannusjohtamisen 

keskeiseksi menetelmäksi, koska se käsittää kustannuksia perinteistä näkökulmaa 

monipuolisemmin, jolloin kustannusajattelu ulottuu asiakkaisiin, laatuun, toimittajiin 

ja kilpailijoihin. Kustannusten pienentämisestä tuotantoketjuissa on tullut keskeinen 

strateginen tavoite, joka tunnistetaan useissa yrityksissä (Anderson & Dekker 

2009a, 201-202).  

 

Verkostojen välisen kustannusjohtamisen keskeisenä tekijänä on myös 

kustannustiedon jakaminen verkostossa. Kustannustiedon jakamisen kautta 

voidaan tunnistaa ongelmatekijöitä, kuten tuotevaatimusten ja hinnan näkemyserot 

toimittajan ja valmistajan välillä (Cooper & Slagmulder 2004, 5-6). Kustannustiedon 

jakaminen on kuitenkin mahdotonta, jos sitä ei ole saatavilla. Kulmala et al. (2002, 

42) huomasivat tutkimuksessaan vertikaalissa verkostoissa, että toimittajat eivät 

pystyneet toimittamaan kustannustietoa, joka olisi tyydyttänyt asiakkaasta, koska 

varsinaisia kustannuslaskennan menetelmiä ei ollut käytössä. Verkostolaskennan 

hyödyntäminen vaatii ainakin, että osapuolet tietävät kustannuksensa ja ovat 

valmiita jakamaan kustannustietojaan (Kulmala et al. 2002, 42). Verkoston 

kustannusjohtamisen kannalta on siis oleellista, että kustannustekijöitä tunnistetaan 

ja niitä pystytään kehittämään, mutta samalla on huomioitava tunnistamiseen ja 

kehitykseen uponneet kustannukset, jotta kokonaisuus on kannattavaa (Cooper & 

Slagmulder 2004, 24).  

 

Anderson ja Dekker (2009b, 291-292) tutkivat kustannusjohtamiseen olennaisesti 

liittyvää suorituskyvyn mittausta. Kustannusjohtamisen mittauksen kautta on 

saatava tietoa siitä ovatko kustannukset oikealla tasolla ja miten ne suhtautuvat 

esimerkiksi kilpailijoihin sekä ovatko kustannukset kehittyneet ajan myötä 

(Anderson & Dekker 2009b, 291-292). Strategiseen kustannuslaskentaan voidaan 

olennaisesti katsoa kuuluvan myös muita menetelmiä. Agndal ja Nilsson (2009, 87) 

mainitsevat muina tärkeinä menetelminä kustannusjohtamisen apuvälineenä 

arvoanalyysin ja jatkuvan parantamisen menetelmän. Tenhunen (2006, 94) 

korostaa erityisesti arvoketjuanalyysin merkitystä. Yleisesti kustannusjohtamisen 



 

36 

tukena käytetään vielä useampia menetelmiä, kuten tavoite- ja toimintolaskentaa 

(Bastl, Grubic, Templar, Harrison & Ip-Shing 2010, 68). Seuraavissa kahdessa 

luvussa käsitellään vielä erikseen näitä kolmea menetelmää: arvoketjuanalyysia, 

tavoitelaskentaa ja toimintolaskentaa verkostonäkökulmasta. 

 

3.2.2 Arvoketjuanalyysi 

 

Arvoketjuanalyysi on yksi työkalu toimittajaverkostojen johtamiseen. 

Arvoketjuanalyysi keskittyy sisäiseen toimittajien välillä syntyvään lisäarvoon, joka 

on yksi keskeisimmistä kilpailuedun lähteistä toimittajaverkoissa. Arvoketjuanalyysi 

on työkalu, jolla verkoston tilannetta voidaan tarkastella prosessimaisesti. Tätä 

tietoa käytetään edelleen hyväksi arvoketjujohtamisen tukena, jolla pyritään 

yhteisen vision ja strategian viestimiseen toimittajaketjussa ja tätä kautta 

kehittämään toimitusketjua arvoketjuanalyysin tuottaessa tietoa johdon 

päätöksenteon tueksi. (Fearne, Garcia Martinez & Dent 2012, 576) 

 

Dekker (2003, 21-22) tutki arvoketjuanalyysiin hyödyntämistä osana vertikaalisen 

toimittajaverkoston kehittämistä. Kustannuksia johdettiin yhdessä toimittajien 

kanssa koko arvoketjussa integroidun kustannustiedon avulla, jota hyödynnettiin 

muun muassa kehityksessä sekä vaihtoehtoisten kustannustehokkaampien mallien 

etsimisessä. Dekkerin tutkimuksessa kustannustiedon jakaminen ei tapahtunut 

hierarkkisessa suhteessa, vaikka kyseessä oli toimittajaverkosto, vaan kaikista 

kustannustiedon kautta esille tulleista seikoista keskusteltiin ja sovittiin yhdessä 

ennen kuin mitään toimia tehtiin. Tutkimuskohteesta paljastui yhteinen viestintä, 

yhteistyö ja keskustelu sekä sopimussuhde osapuolten välillä. 

 

3.2.3 Tavoitelaskenta 

 

Tavoitelaskennan tavoitteena on tunnistaa tuotteen tai palvelun myyntihinta, joka 

luo pohjan valmistuskustannuksille. Lähtökohta on siis kustannuslaskennasta 

poikkeava, koska sen lähtökohta on markkinoilla ja asiakkaan kokemassa 

lisäarvossa. Tunnistetun myyntihinnan perusteella tuotteelle määritellään 

kustannustavoitteet useita menetelmiä käyttämällä, jonka jälkeen tuotteet 

kustannukset voidaan pilkkoa eteenpäin toimittajaketjussa. Tavoitekustannusten 

täytyy kuitenkin olla saavutettavissa, jotta menetelmä tosiasiassa kannustaa 
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tuotteen valmistamiseen ja kustannusten alentamiseen. (Agndal & Nilsson 2009, 

86) 

 

Mouritsenin, Hansenin ja Hansenin (2001, 236-239) tutkimuksessa kaksi yhteistyötä 

tekevää teknologia-alan yritystä ottivat käyttöön erilaisia menetelmiä johdon 

päätöksenteon tueksi. Toinen näistä yrityksistä otti käyttöönsä tavoitelaskennan, 

jolla oli tarkoitus tehostaa tuotekehitysprosesseja. Pelkkä tavoitelaskenta ei ollut 

kuitenkaan riittävä motivoimaan toimittajia kustannusten alentamisessa, ja 

toimittajia täytyi analysoida muita menetelmiä hyödyntämällä. Yrityksessä otettiinkin 

käyttöön funktionaalinen analyysi, jonka avulla arvioitiin toimittajien innovatiivisuutta 

ja kyvykkyyttä kehittää uusia tuotteita ja markkinoita. Funktionaalinen analyysi on 

keskeinen tavoitelaskennan elementti ja sen kautta toimintaa pystyttiin kehittämään 

yhdessä tavoitelaskentaa hyödyntämällä. Kohdeyritys nousikin menetelmien käytön 

myötä teknologian kehittäjästä teknologiakehityksen koordinoijaksi. 

 

3.2.4 Toimintolaskenta 

 

Toimintolaskennalla pyritään kohdistamaan tietylle tuotteelle tai palvelulle niiden 

resurssien kustannukset, jotka ovat syntyneet tuotteen tai palvelun valmistamisesta 

(Cooper & Kaplan 1992, 1). Cooper ja Kaplan (1992, 1-2) esittävät, että 

toimintolaskenta on tärkeää, koska siinä otetaan huomioon todelliset tuotantoon 

kuuluvat kustannukset, kun taas kirjanpitoon perustuvat raportit huomioivat kaikki 

kustannukset tietyllä aikajaksolla. Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan 

ensin resursseille ja resurssit kohdistetaan edelleen toiminnoille niiden käytön 

mukaisesti. Toiminnot vastaavasti kohdistetaan tuotteille tai palveluille. Näin 

pystytään luomaan kuva tuotteen tai palvelun kokonaiskustannuksista. 

 

Verkoston toimintolaskenta yhdistää resurssien allokoinnin strategiseen 

hinnoitteluun, jossa keskitytään erityisesti tuotteiden ja palvelujen lisäarvoa 

tuottaviin resursseihin (Bardy 2006, 169). Bardyn (2006, 169) mukaan verkoston 

osapuolen tärkeimpänä tehtävänä on saada aikaan suurin arvonlisäys, jonka 

määrittelyä johdetaan verkoston johdon laskentatoimen kautta. Menetelmällä 

pystytään asettamaan tavoitteita, jolloin se kannustaa verkoston osapuolia 

kehittämään prosesseja, jos ne eivät nykyisellään pysty vaaditun arvonlisäyksen 

tuottamiseen. Koska verkoston toimintolaskenta vaatii jatkuvaa sitoutumista ja 
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valvontaa, sen toteuttaminen vapaamuotoisessa verkostossa on lähes mahdotonta. 

Toimintolaskenta voi myös tuottaa paljon tarkempaa tietoa päätöksenteon tueksi ja 

auttaa todellisten kustannusten hahmottamisessa (Bastl et al. 2010, 69).  

 

3.2.5 Avoimet kirjat -menetelmä 

 

Verkoston kustannusjohtaminen muodostaa tien muiden menetelmien käyttöön 

otolle (Jakobsen 2010, 115). Verkoston kustannusjohtamisesta edistyneempänä 

menetelmänä voidaan pitää avoimet kirjat -menetelmää. Avoimet kirjat -

menetelmän voidaan sanoa olleen myös vastaus vertikaalisten verkostojen 

tarpeeseen (Suomala et al. 2010, 71-72). Mouritsen et al. (2001, 225) määrittelevät 

avoimet kirjat -menetelmän seuraavasti: 

 

”Avoimet kirjat -menetelmä on strategia, joka johtaa yhteistyöhön 

toimittajaketjun yritysten välillä ja tätä informaatiota käytetään 

vaikuttamaan tuotteiden ja palvelujen kulkuun kyseisten yritysten 

välillä.” 

 

Avoimet kirjat -menetelmä voidaan hahmottaa eräänlaisena jatkona verkoston 

kustannusjohtamiselle, jossa osapuolet jakavat avoimesti kustannustietojaan 

toisilleen osittain tai jopa kokonaan (Tenhunen 2006, 101). Avoimet kirjat  

-menetelmää ei tule nähdä kuitenkaan pelkkänä kustannustiedon avoimena 

jakamisena, vaan jakamisen kohteena voi olla kaikenlainen informaatio, jota 

voidaan hyödyntää verkoston päätöksenteossa.  

 

Avoimen laskentatiedon jakaminen voi olla hyödyllinen usealla tavalla ja vaikuttaa 

näin positiivisesti verkoston toimivuuteen (Caglio & Ditillo 2012, 75). Agndalin ja 

Nilssonin (2010, 163) mukaan on kolme syytä käyttää avoimet kirjat -menetelmää: 

ongelman ratkaiseminen, voiton jakaminen ja hintakontrolli. Avoimet kirjat  

-menetelmä on kaikkein hyödyllisin ongelman ratkaisemiseksi, kun sitä käytetään 

osana projektien kehittämistä (Agndal & Nilsson 2010, 163). Avoimet kirjat  

-menetelmä tarjoaa myös kattavan ja läpinäkyvän pohjan voitonjaon mallien 

kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä hinta- ja kustannusnäkökulmien valvontaan 

(Agndal & Nilsson 2010, 163). Avoimet kirjat -menetelmä voi myös hyödyntää 

huomattavasti post hoc suorituskyvyn arviointia (Suomala et al. 2010, 94). 
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Menetelmän kautta voidaan muun muassa kerätä hyödyllistä tietoa johdon 

päätöksen teon tueksi koko verkoston laajuudelta. Verkoston suorituskykyä voidaan 

laskentatoimen menetelmien näkökulmista koordinoida useita menetelmiä käyttäen, 

muun muassa katelaskentaa ja tavoitelaskentaa hyödyntämällä, kun tietoa on 

saatavilla (Caglio & Ditillo 2012, 75-76). Tutkimuksessaan Suomala et al. (2010, 89-

90) päätyivät lisäksi toteamaan, että avoimet kirjat -menetelmää voidaan käyttää 

myös suppeammin, esimerkiksi hintatasolla, jolloin kustannustietoa ei jaeta 

avoimesti verkostossa. Hintatavoitteilla voidaan kuitenkin vaikuttaa verkoston 

sisäiseen kustannustasoon, vaikka varsinaiset kustannukset eivät nouse kaikkien 

tietoon (Suomala et al. 2010, 89-90). 

 

Verkoston sisäinen laskentatieto ylläpitää toimivaa päätöksentekoa verkostossa 

(Caglio & Ditillo 2012, 77). Kun tietoa on avoimesti käytettävissä, sitä pystytään 

hyödyntämään. Avoimet kirjat -menetelmää voidaan käyttää myös yksittäisten 

päätösten oikeellisuuden varmentamiseen (Suomala et al. 2010, 90). Toisaalta 

myös verkoston avoimeen tietoon on kiinnitettävä huomiota. Caglion ja Ditillon 

(2012, 76) mukaan verkoston välisen laskennan tuottama tieto tulisikin väliajoin 

varmentaa.  

 

Agndalin ja Nilssonin (2010, 163) mukaan tiedon jakamiselle täytyy pystyä 

kehittämään kannustimia, jotka yleensä rakentuvat suoraan yhteistyösuhteeseen. 

Avoimet kirjat -menetelmä on otettava käyttöön jossain määrin kaikissa 

verkostosuhteissa, jotta siitä voidaan saada hyötyä. Kannustimena voi olla 

esimerkiksi pitkällä tähtäimellä yhteistyön tiivistyminen osapuolten välillä, kun tietoa 

vaihdetaan avoimesti ja myös verkoston molemmat osapuolet voivat oppia 

toisiltaan. Lisäksi vaatimus kustannuslaskennan kehittämiselle voi pienentää myös 

kustannuksia, koska kustannuksiin kiinnitetään huomiota. Kannustimet voivat olla 

myös erilaisia voitonjaon menetelmiä, jotka kannustavat jakamaan tietoa ja 

kiinnittämään huomiota kustannuksiin. 

 

Jakobsen (2010, 97, 118-119) tutki johdon laskentatoimen menetelmiä 

yhteistyösuhteessa, jossa valta on keskeinen menetelmä epävarmuuden 

hallitsemiseksi. Jakobsenin tutkimuksessa valtasuhteessa oleva verkoston yritys 

valvoi avoimet kirjat -menetelmän hyödyntämistä vertikaalisessa 

toimittajaverkostossa. Avoimet kirjat -menetelmää hyödynnettiin kustannusten 
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alentamiseksi ja neuvottelutilanteissa, joissa toimittajan täytyi pystyä perustelemaan 

hintansa. Vastaavasti valtasuhteessa oleva yritys pystyi tarkastamaan 

kustannustietoa avoimet kirjat -menetelmän ansiosta. 

 

Seal et al. (1999, 137-139) seurasivat tutkimuksessaan kahta yritystä, jotka aloittivat 

strategista yhteistyötään. Yhteistyösuhteen aloittamisessa sovittiin avoimet kirjat -

menetelmän käyttöönotosta, jonka kautta uskottiin pystyvän laskemaan 

tuotantokustannuksia. Menetelmää ei kuitenkaan otettu lopulta käyttöön, mikä johtui 

osapuolten omien laskentajärjestelmien heikkouksista. Tutkimuksessa kuitenkin 

havaittiin, että menetelmän käyttöönotto olisi kehittänyt myös yhteistyösuhdetta ja 

strategista yhteenkuuluvuutta ja alentanut kustannuksia. Tutkimuksessa esitettiin 

myös, että tieto toisen osapuolen alhaisemmista kustannuksista olisi johtanut 

operatiivisiin päätöksiin tuotannon muuttamisesta, mikä olisi mahdollistanut 

alhaisemmat kustannukset, vaikka avoimet kirjat -menetelmä ei suoraan olisi 

tuonutkaan kustannusetuja.  

 

Suomala et al. (2010, 94) huomasivat tutkimuksessaan, että interventionistinen 

tutkimusote voi auttaa avoimet kirjat -menetelmän käyttöön ottamisessa, koska 

käyttöönotto vaatii jonkun osapuolen panostuksen. Vertikaalisissa verkostoissa 

avoimet kirjat -menetelmän käyttöönoton voi sanella verkoston kärkiyritys, mutta 

tilanne on haastavampi horisontaalisessa verkostossa, jossa kenelläkään ei 

välttämättä ole määräysvaltaa verkoston sisällä. Toisaalta kustannustietoa ei jaeta, 

jos osapuolet eivät molemmat hyödy tiedon jakamisesta (Kajüter & Kulmala 2005, 

195). Kajüter ja Kulmala (2005, 197-198) päätyivät empiirisessä tutkimuksessaan 

toteamaan, että avoimet kirjat -menetelmää ei hyödynnetä vielä yleisesti 

verkostoissa. He esittävät, että vaikka verkostoissa vaihdetaan tietoa, joka liittyy 

myyntiennusteisiin, operatiiviseen toimintaan ja erityisosaamiseen, nähdään 

kustannustieto erityisen herkkänä hyväksikäytölle. 

 

3.2.6 Benchmarking-menetelmä 

 

Benchmarking-menetelmä on parhaiden käytäntöjen etsimistä organisaation sisällä, 

ja kilpailijoiden väliltä (Moriarty & Smallman 2009, 487). Benchmarking-menetelmä 

liittyy olennaisesti kustannusjohtamiseen ja muihin menetelmiin. Muiden 

menetelmien ohella benchmarking-menetelmää hyödyntämällä voidaan tarkastella 
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olemassa olevaa kustannustietoa tai suorituskykyä verkostossa suhteessa muihin 

osapuoliin (Gunasekaran et al. 2001, 84). Olennaista on tietysti, että tietoa on 

saatavilla. 

 

Dekkerin (2003, 15) tutkimuksessa benchmarking-menetelmällä paljastettiin uutta 

tietoa vertailemalla toimittajien kustannuksia suhteessa verkoston keskiarvoon. 

Tiedon perusteella pystyttiin kehittämään toimintaa ja toimitusketjua (Dekker 2003, 

16). Benchmarking-menetelmä onkin ennen kaikkea oppimistyökalu (Moriarty & 

Smallman 2009, 487). Jakobsenin (2010, 116-117) tutkimuksessa verkosto käytti 

markkinoilta saatavissa olevaa benchmarking-tietoa. Markkinatietoa hyödyntämällä 

pystytään myös ohittamaan verkoston sisäisen tiedon jakoon liittyvät ongelmat. 

Toisaalta Jakobsenin tutkimuksessa markkinatietoa hyödyntämällä pystyttiin myös 

seuraamaan verkoston toimittajien jakamaa tietoa ja sen laatua (Jakobsen 2010, 

116-117).  

 

Benchmarking-menetelmästä on tullut erityisen käytetty, koska hyvin toteutettuna 

se tarjoaa mahdollisuuden vertailla omaa kehitystä toimialan tai kilpailijoiden 

kehitykseen verrattuna sekä selvittämään kehitysalueita (Cooper & Slagmulder 

1998, 14). Lisäksi benchmarking-menetelmän tukena voidaan käyttää muita 

työkaluja, kuten kilpailija-analyysia. Esimerkiksi kilpailijan kustannusanalyysin 

kautta voidaan pyrkiä selvittää kilpailijan kustannustasoa, arvonlisäystä asiakkaalle, 

mahdollisia heikkouksia ja strategiaa sekä tulevaisuuden näkymiä (Cooper & 

Slagmulder 1998, 16). Kilpailijan kustannusanalyysi on kuitenkin erittäin raskas 

prosessi, joka pahimmillaan päättyy arvioihin, mistä syystä selvinnyt tieto pitäisi 

pystyä varmentamaan (Cooper & Slagmulder 1998, 16). Tenhunen (2006, 95) 

toteaakin, että juuri kilpailija-analyysin tuottamaa subjektiivista tietoa ei uskalleta 

käyttää. 

 

3.2.7 Tuloskortti ja muut suorituskykymittaristot 

 

Kaplan (1984, 414) esittää, että johdon laskentatoimen täytyy olla linjassa yrityksen 

strategian kanssa ja tuottaa sekä kerätä tietoa tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suorituskyvyn mittaaminen, tavoitteellistaminen, esittäminen ja viestiminen ovat 

perustana strategiselle toiminnalle ja toiminnan kehittämiselle (Anderson & Dekker 

2009b, 297). Kuitenkin verkostotasoinen johdon laskentatoimi on jäänyt lähinnä 
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kustannuslaskentaan, eikä verkoston suorituskykyyn ole kiinnitetty riittävästi 

huomiota (Varamäki, Pihkala, Vesalainen & Järvenpää 2003, 42). 

 

Yleensä yhteistyö alkaa jonkinlaisen vaihdannan perusteella, jonka seuraaminen on 

ensimmäinen askel suorituskyvyn analysoimiseen (Gunasekaran et al. 2001, 73). 

Yhteistyön kehittyessä on tärkeää, että myös suorituskyvyn mittaaminen on 

mahdollista. Mahama (2006, 333) tutki johdon kontrollijärjestelmiä ja suorituskyvyn 

mittaamista strategisissa vertikaalisissa verkostoissa ja totesi, että suorituskyvyn 

mittaaminen on erittäin tärkeää yhteistyön ja suorituskyvyn kannalta. Suorituskyvyn 

mittaamisen tulee lisäksi perustua strategisesti tärkeisiin menestystekijöihin, joten 

strategian määritteleminen on tärkeää myös verkostolle (Varamäki et al. 2003, 42). 

Suorituskyvyn mittaamisen avulla osoitetaan yhteistyön tuottamat hyödyt sekä 

tiedon jakamisen tärkeys, mutta myös sen kautta voidaan havainnoida ongelmia ja 

tukea päätöksentekoa (Mahama 2006, 333). Suorituskyvyn mittaaminen ja erilaiset 

kustannusanalyysit ovat tärkeitä, kun arvioidaan yhteistyötä ja sen kehittämistä, 

vaikkakin menetelmissä on kehittämisen varaa (Anderson & Dekker 2009b, 298). 

 

Suorituskykyä voidaan mitata niin taloudellisin kuin ei-taloudellisin mittarein. 

Taloudelliset mittarit toimivat hyvin perinteisessä kirjanpidolliseen tietoon 

perustuvassa ympäristössä ja tuotantoon liittyvissä kohteissa, mutta voivat luoda 

yksipuolisen kuvan tilanteesta (Anderson & Dekker 2009b, 294-295). Taloudelliset 

mittarit ovat myös niin sanottuja seurausmittareita, eli ne kuvaavat taloudellista 

lopputulosta eivätkä varsinaisesti itse toimintaa, josta lopputulos johtuu (Varamäki 

et al. 2003, 43). Ei-taloudellisilla mittareilla voidaan täydentää mittaristoa, jolloin 

suorituskyvystä saadaan kokonaisvaltaisempi kuva tilanteesta (Anderson & Dekker 

2009b, 295). Ei-taloudelliset mittarit kytkeytyvät tiiviisti strategiaan, mikä on nähty 

niiden vahvuustekijänä (Varamäki et al. 2003, 43). Suorituskykyä tulisi seurata 

erilaisilla mittareilla, jotka tukevat verkoston tavoitteita ja strategiaa sekä antavat 

riittävästi tietoa johdon päätöksenteon tueksi. 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen on kehitetty myös valmiita malleja, joista tunnetuimpia 

ovat Judsonin (1990) suorituskykypyramidi ja Kaplanin ja Nortonin (1992) 

tasapainotettu tuloskortti (Varamäki et al. 2003, 43). Suorituskykypyramidi yhdistää 

yrityksen strategian ja toiminnot määrittelevät tavoitteet hierarkkisesti ylhäältä alas, 

kun vastaavasti mittarit saadaan alhaalta ylös johdon päätöksenteon tueksi (Cross 



 

43 

& Lynch 1992, 21). Cross ja Lynch (1992, 21) jakavat edelleen pyramidin ulkoiseen 

ja sisäiseen tehokkuuteen ja eri toimintoihin, joiden väliltä on löydettävä tasapaino 

kulloisenkin strategian mukaisesti. Suorituskykypyramidista on kehitetty sittemmin 

useita eri versioista, joista yksi on suorituskyvyn johtamisen pyramidi (Aho 2011, 

100). Ahon (2011, 100) mukaan suorituskyvyn johtamisen pyramidin avulla 

liiketoimintaa kuvaavat mittarit voidaan tiiviisti yhdistää organisaation strategiaan ja 

visioon. Suorituskyvyn johtamisen pyramidilla korostetaan edelleen mittareiden ja 

strategian sidonnaisuutta.  

 

Kaplan ja Norton (1992, 71) esittävät tuloskortin hyödyntämistä yrityksen 

johtamisessa, minkä avulla voidaan esittää monimutkaista informaatiota nopeasti. 

Heidän mallinsa perustuu neljään näkökulmaan: talouteen, asiakkaaseen, 

prosesseihin ja oppimiseen sekä uudistumiseen, joiden kautta tarkastellaan 

taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita, jotka tukevat toiminnan tavoitteita (Kaplan 

& Norton 1992, 71). Vaikka tuloskortti on kehitetty liiketoimintayksikön tasolle, 

käytetään sitä usein myös verkostotasoisen suorituskyvyn mittaamiseen (Varamäki 

et al. 2003, 45).  

 

Yhteistyön kannalta on tärkeää pystyä tarkastelemaan myös toimittajien yritysten 

suorituskykyä ja kannattavuutta (Anderson & Dekker 2009b, 299). Andersonin ja 

Dekkerin (2009b, 295) tutkimuskohteessa hyödynnettiin toimittajien tuloskorttia, 

jolla tarkasteltiin toimittajia koskevan strategisten tavoitteiden täyttymistä. 

Gunasekaran et al. (2001, 84-86) esittävät yhden mallin toimittajien tuloskortiksi, 

jossa huomioidaan eri toimitusvaiheiden kriittiset tekijät ja niiden mittarit (Kuva 6). 

Toimittajien tuloskortilla pystytään esittämään monimutkainen toimitusketju sen eri 

vaiheineen yksinkertaisesti ja se voi toimia pohjana myös muille menetelmille, kuten 

benchmarking-menetelmälle. Gunasekaran et al. (2001, 84-86) tutkimuksesta on 

huomattava, että kehitetty malli perustui kirjallisuudessa tunnistettuihin tekijöihin 

eikä sen toimivuutta sellaisenaan testattu verkostoympäristössä.  
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Kuva 6. Tuloskorttimittaristo toimittajaketjussa (Gunasekaran et al. 2001, 85). 

  

3.3 Tutkimuksissa tunnistettuja haasteita 

 

Verkostotasoiseen johdon laskentatoimeen liittyy useita haasteita, jotka linkittyvät 

suoraan verkostojen haasteisiin. Tenhunen (2006, 15-16) määrittelee 

verkostotasoisen laskentatoimen ongelmia kahden näkökulman kautta: yritys- ja 

verkostokontekstin (Taulukko 1). Yrityskontekstiin liittyvät ongelmat ja haasteet 

liittyvät yksittäisen verkostossa mukana olevan yrityksen sisäisin näkökulmiin. Näitä 

ovat muun muassa informaation laatu, minkälaisia laskentajärjestelmiä yrityksessä 

käytetään ja tiedetään ja mitä tietoa niillä pystytään tuottamaan. Yrityskontekstiin 

liittyy olennaisesti myös yksittäisen yrityksen osaamistaso, resurssit ja halu kehittää 

laskentajärjestelmiä. Verkostokontekstin haasteet keskittyvät verkostossa 

osapuolten välisiin tapahtumiin. Verkostokontekstin haasteita ovat laskentatekniset 

haasteet eli miten verkoston välinen kaupankäynti huomioidaan ja miten verkoston 

ulkopuolista myyntiä käsitellään. Verkoston kannalta myös verkostotasoisten 

menetelmien puute on yksi keskeinen ongelma-alue. Verkostoille ei ole kehitetty 

omia laskentamenetelmiä, jolloin joudutaan jatkokehittämään perinteisiä 

menetelmiä tai rakentamaan täysin uusia. Myös tiedon vaihtaminen voi nousta 

keskeiseksi ongelmaksi. 
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Taulukko 1. Verkostotasoisen laskentatoimen haasteita (Tenhunen 2006, 16). 

Yrityskonteksti Käytännön implikaatiot 

1. Laskentatoimen taso Informaation taso 

Käytettävissä olevat laskentajärjestelmät 

Yritysjohdon tietotaito, resurssit, kehityshalu 

Verkostokonteksti Käytännön implikaatiot 

1. Laskentatekniset haasteet Verkoston ohivirtaus 

Sisäinen kaupankäynti 

2. Menetelmiin liittyvät haasteet Tarjolla olevat verkostolähtöiset menetelmät ja 

laskenta-alustat 

3. Informaation vaihtaminen Halu jakaa tietoja verkoston muille toimijoille. 

 

Verkoston kustannusjohtamisen kannalta on oleellista, että osapuolet tietävät 

kustannuksensa (Kulmala et al. 2002, 42). Tämä voidaan yleistää verkoston johdon 

laskentatoimen tasolle. Jos omia kustannuksia ei tiedetä, ei voida tietää näiden 

kustannusten yhteenlaskettua verkostovaikutusta. Toisaalta verkoston 

kustannuslaskenta voi olla yksinkertaisempaa kuin yksittäisen yrityksen, koska 

verkostossa kustannukset liikkuvat alihankintatuotteina tai palveluostoina 

(Varamäki et al. 2003, 31). Tämä ei tietenkään ratkaise yksittäisen yrityksen 

kustannuslaskennan ongelmia, eikä muiden kustannusten huomiotta jättäminen ole 

pitkällä tähtäimellä verkostonkaan etu, jos halutaan tavoitella kustannusten 

alentamista. Juuri allokointiongelmat nousevatkin esille kustannusjohtamisessa. 

Dekkerin (2003, 17) tutkimuksessa päädyttiin allokaatio-ongelmien ratkaisuun 

neuvottelujen kautta, jolloin ne sivuutettiin kustannuslaskennassa. Yleisesti 

kustannuslaskennan heikosta tasosta johtuen myyntihinnan vain todetaankin 

sisältävän yleiskustannukset (Kulmala et al 2002, 42). Myös yhteistyön 

kustannuksia voi olla vaikea havaita (Anderson & Dekker 2009b, 293). 

Laskennalliset kustannukset perustavat siis usein vain muuttuviin ja helposti 

selvitettävissä oleviin kustannuksiin. Jos verkoston osapuolilla on hyvin erilainen 

kustannusrakenne, voidaan olettaa, että kiinteät ja vaikeasti kohdistettavat 

kustannukset aiheuttavat osapuolten välille eroja, mikä voi johtaa vaikeuksiin 

verkostosuhteessa. 
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Yrityksen täytyy olla avoin tiedon jakamiselle ja sillä on oltava halukkuutta kehittää 

verkoston toimintaa yhdessä muiden verkoston osapuolien kanssa (Tenhunen 

2006, 123). Ylipäätään on huomioitava verkostoitumisen muoto ja mietittävä 

avoimuutta ja halukkuutta kehittää verkostoa tätä vasten. Vesalainen (1996, 11-12) 

tarkastelee asiaa liiketoiminnan intensiivisyyden kautta ja esittää, että tiiviimpi 

yhteistyö johtaa avoimempaan tiedon jakamiseen (Kuva 7). Tiedon jakamista ja 

toisilta oppimista voidaan pitää jopa normaalina yrittäjien välisenä kanssa 

käymisenä, kun taas siirryttäessä kohti yhteisen liiketoiminnan harjoittamista tarve 

monipuolisen ja yksityiskohtaisen tiedon jakamiselle kasvaa (Vesalainen 1996, 11-

12). Vesalainen (1996, 11-12) esittää, että tiiviissä yhteistyön muodossa samalla 

tiedon tarpeen kasvaessa myös halukkuus tiedon jakamiseen kasvaa, koska hyöty 

tästä on ilmeinen. 

 

 

Kuva 7. Yhteistyön liiketoiminnallinen intensiteetti (Vesalainen 1996, 11). 

  

Tenhusen (2006, 125) mukaan myös verkoston sisäinen riippuvuus voi lisäksi lisätä 

halukkuutta kehittää verkoston laskentamenetelmiä. Riippuvuus voi liittyä 

yksittäiseen toimintoon, kuten markkinointiin tai komponentin tuotantoon, mistä 

syystä yritysten on toimittava yhdessä. Tiivis yhteistyö johtaa yleensä 

riippuvuuksien syntyyn ja sitä suurempaan tarpeeseen verkostotasoiselle johdon 

laskentatoimelle. Yksinkertaisesti riippuvuutta voidaan Tenhusen mukaan mitata 

verkoston tuottaman liikevaihdon kautta yksittäisen yrityksen kohdalla, jolloin 

suurempi verkostoliikevaihdon osuus kertoo kasvavasta riippuvuussuhteesta. 

 

Verkoston laskentamenetelmät aiheuttavat myös haasteita. Keskeisin verkoston 

johdon laskentatoimen menetelmä on ollut kustannusjohtaminen, kuten aiemmin jo 

todettiin. Kustannusjohtaminen ei ole kuitenkaan vain verkoston tarpeisiin kehitetty 

menetelmä, vaan lähinnä alkuperäisestä jalostettu versio (Tenhunen 2006, 121). 

Nykyiset menetelmät vaativat johdolta taitoa yhdistää tietoa eri lähteistä, mikä on 
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osoittautunut haastavaksi (Bardy 2006, 177). Voidaan siis jo miettiä, millä 

edellytyksillä perinteiseen yritykseen kehitetty työkalu edes voi toimia 

verkostotasolla. Toisaalta on esitetty, ettei verkostotasoiseen toimintaan tarvitse 

kehittää erillisiä työkaluja ja laskentatekniikoita (Tomkins 2001, 162). 

 

Varamäki et al. (2003, 32) nostavat verkostotasoiselle johdon laskentamenetelmien 

haasteeksi yleisen laskentatoimen näkökulman, lakisääteisen kirjanpidon. Yleinen 

laskentatoimi perustuu entiteettiperiaatteeseen, jota myös kirjanpito toteuttaa. 

Kirjanpidon peruslähtökohta yksittäisen entiteetin tuloista, menoista, varoista ja 

veloista ei sovellu verkostotasoiseen laskentaan. Laskentaongelmia aiheutuu lisäksi 

verkoston liiketoiminnan ja verkoston ulkopuolisen liiketoiminnan erottamisesta ja 

kustannusten allokoinnista. Keskeisenä haasteena onkin ohivirtauksen 

tunnistaminen. Ohivirtaus on muuta kuin verkoston liiketoiminnan kautta syntyvää 

myyntiä, jonka tunnistaminen esimerkiksi tilinpäätöksistä voi olla erittäin 

haasteellista ja toisaalta on hankalaa tunnistaa näihin liittyviä kustannuksia muiden 

kustannusten seasta (Tenhunen 2006, 126-127). 

 

Toisaalta laskentatoimeen tai kirjanpitoon perustuvat menetelmät verkostossa ovat 

objektiivisia tapoja kerätä tietoa verkostosta, joten niihin on helpompi luottaa kuin 

subjektiivisiin arvioihin (Mouritsen & Thrane 2006, 270). Objektiiviset menetelmät 

ovat myös ennakoitavissa ja niiden merkityksen voi selvittää, jolloin ne eivät synnytä 

epäluottamusta (Mouritsen & Thrane 2006, 270). Taloudellisia mittareita ylipäänsä 

on pidetty objektiivisempina kuin ei-taloudellisia, mutta molempia voidaan kuitenkin 

manipuloida (Kaplan 1984, 415). Subjektiivisiin arvioihin perustuvat kustannukset 

saattavat johtaa lisäksi virhearvioihin sekä vaikuttaa negatiivisesti verkoston 

sisäiseen luottamukseen, koska saatavilla olevaa tietoa ei voida varmentaa.  

 

Myös kustannustiedon jakaminen on osoittautunut ongelmalliseksi. Kulmala et al. 

(2002, 42) totesivat tutkimuksessaan, että vain kaksi seitsemästä vertikaalisen 

verkoston toimittajasta olivat valmiita jakamaan kustannustietojaan. Dekker (2003, 

19) taas huomasi tutkimuksessaan, että erityisesti verkoston vanhimmat toimijat 

pelkäsivät avoimen tiedon johtavan tietojen käyttöön heitä vastaan. Yrityksissä on 

vahva käsitys, että kirjanpito ja kustannusinformaatio tulisi pitää yrityksen sisällä 

(Kajüter & Kulmala 2005, 196). Tämä käsitys liittyy etenkin siihen, että 

kustannustietoa pidetään tärkeänä menestystekijänä ja tiedon paljastaminen voisi 
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johtaa tiedon hyväksikäyttöön yrityksen edun vastaisesti (Kajüter & Kulmala 2005, 

196). Tietojen käytöstä nousseisiin huoliin pyrittiin vastaamaan sopimalla avoimesti 

tietojen käytöstä ja siitä mihin tietoja ei käytetä (Dekker 2003, 19). Tietojen 

jakamiseen liittyvät ongelmat korostunevat laajoissa horisontaalisissa verkostoissa, 

joissa opportunismia on hankala valvoa ja havaita. Jos kustannusjohtamisesta 

aiheutuu ongelmia, on todennäköistä, että samat ongelmat vaivaavat avoimet kirjat 

-menetelmää.  

 

Tiedon jakaminen on ongelma myös käytännöllisistä syistä. Tiedon täytyy liikkua 

verkostossa, jossa osapuolilla on mahdollisesti erilaisia järjestelmiä, mikä haittaa 

tiedon jakamista. Seal et al. (1999, 319) tutkimuksessa avoimet kirjat -menetelmän 

käyttöönoton haasteeksi osoittautui heikkoudet yhteistyön osapuolten sisäisissä 

laskentajärjestelmissä. Lisäksi molemmat yhteistyön osapuolet yrittivät 

samanaikaisesti kehittää verkostolaskentaa ja omia laskentajärjestelmiään 

innovaatioiden kautta eikä näitä kahta osaa pystytty näkemään yhtenäisenä 

järjestelmänä (Seal et al. 1999, 319). Cooper ja Slagmulder (2004, 1) esittävät taas, 

että monimutkaisemmat tuotteet ja palvelut pidemmässä toimittajaketjussa 

haittaavat prosessia, koska tieto ei liiku vaadittavalla tavalla. 

 

Verkoston kustannusjohtamisen ja avoimet kirjat -menetelmän hyödyntäminen on 

vielä vähäistä (Kulmala et al. 2002, 42). Yhdeksi syyksi tälle on esitetty johdon 

tukea. Verkoston päätekijän tai johdon tuen puutteella on merkittävä vaikutus ja se 

selittää laskentatoimen järjestelmien kehittämisen ongelmia (Kajüter & Kulmala 

2005, 197). Yhteistyö asettaa lisäksi haasteita päätöksenteolle ja eri mielisyydet 

voivat johtaa laskentamenetelmien hylkäämiseen (Kajüter & Kulmala 2005, 197). 

Tutkimuksissa on kuitenkin pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Jarimo ja Kulmala 

(2008, 515) tutkivat miten avoimet kirjat -menetelmän käyttöön perustuen voidaan 

rakentaa vertikaalisessa verkostossa voitonjakomalli, joka kannustaa verkoston 

osapuolia laskemaan kustannuksia. He esittivät, että avoimet kirjat menetelmän 

hyödyntäminen yhdessä selkeiden ja kannustavien voitonjakosääntöjen kanssa 

kannustaa verkoston osapuolet jatkuvaan innovointiin (Jarimo & Kulmala 2008, 

515).  
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Tutkimuksen luvuissa kaksi ja kolme keskityttiin käsittelemään tutkimusongelmaan 

liittyvää teoriaa ja aikaisempien tutkimusten tuloksia. Käsitelty teoria muodostaa 

pohjan tutkimuksen empiiriselle osuudelle, jossa tutkitaan tutkimuksen 

kohdeorganisaatiota. Tutkimuskohde on verkosto, jossa verkoston johdolla ja 

verkoston yrityksillä on keskeinen asema verkoston johdon laskentatoimen 

menetelmien käytössä ja kehityksessä. Tutkimuksen kannalta on tästä syystä 

tärkeää tarkastella molempia osapuolia. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 35) mukaan haastattelua tulisi käyttää menetelmänä, 

kun kartoitetaan vähän tutkittua tai tutkimatonta aihealuetta, jossa tutkijan on vaikea 

ennustaa tutkimuksen tulosten suuntaa etukäteen. Kuten tutkimuksen edetessä on 

todettu, horisontaalisia verkostoista ei ole merkittävästi tutkimusta, joten 

haastattelututkimusmenetelmä oli otollinen valinta tutkimusmenetelmäksi. 

Tutkimuksen kannalta oli oleellista tutkia haastateltavien omia kokemuksia ja 

näkemyksiä tutkimusongelmaan liittyen, joten tutkimuksessa päädyttiin tarkemmin 

puolistrukturoituun haastatteluun eli teemahaastatteluun, joka toteutettiin verkoston 

johdolle. Teemahaastattelulla voidaan nostaa esille keskeisiä aihealueita ja selvittää 

haastateltavan näkemyksiä näistä syvällisemmin ja myös tutkijan vaikutus 

pystytään minimoimaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). 

 

Haastattelujen edetessä todettiin, ettei teemahaastattelu sovellu osakasyritysten 

johdon näkökulmien selvittämiseen, koska tämä olisi pakottanut valitsemaan 

haastateltavat osakasyritykset. Osakasyritykset eroavat toisistaan huomattavasti, 

minkä takia olisi ollut haasteellista valita osakasyrityksiä, jotka olisivat edustaneet 

koko verkostoa. Usean osakasyrityksen haastattelu olisi myös viivästyttänyt 

tutkimuksen valmistumista. Tutkimuksessa päädyttiin osakasyritysten kohdalla 

toiseen tutkimusaineiston keruumenetelmään: kyselylomakkeeseen. 

Kyselylomakkeella voidaan tarkastella laajemman joukon mielipiteitä tutkittavasta 

asiasta (Vehkalahti 2014, 11), mikä oli keskeisin syy menetelmän valinnalle. 

Kyselylomake miellettään usein määrällisen tutkimuksen keinoiksi, mutta 

kyselylomaketta voidaan käyttää myös laadullisen tutkimuksen osana (Vehkalahti 

2014, 13). Kyselylomake on muotona myös lähellä yhtä haastattelumenetelmää, 
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strukturoitua haastattelua tai lomakehaastattelua. Lomakehaastattelu eroaa 

kyselylomakkeesta lähinnä haastattelijan läsnäololla (Vehkalahti 2014, 11). 

 

4.1 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaationa on suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluja 

tuottava laaja horisontaalinen verkosto. Verkostoa voidaan kuvata myös Pfohlin ja 

Busen (2000, 391-394) mukaan strategiseksi verkostoksi tai Grandorin ja Sodan 

(1995, 198-205) mukaan omistukseen perustuvaksi verkostoksi. Horisontaalinen 

verkoston keskiössä on yhteisyritys, josta verkoston toimintaa johdetaan. 

Yhteisyritys on perustettu vastaamaan toimialalla kehittyneeseen tilanteeseen, 

jossa toiminnan koolla on merkittävä vaikutus tulevaisuuden kehitykselle ja 

toiminnan kasvulle.  

 

Toimialalla on jo pitkään vaikuttanut kehitys, joka sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla on suosinut suuria yrityksiä, joilta palvelu on voitu ostaa 

kokonaisuudessaan. Suurten yritysten suosimista on pohdittu muun muassa 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen raportissa (Ollila et al. 

2003, 52-55, 59). Raportissa on otettu kantaa siihen, että useammalta toimittajalta 

ostettaessa, palvelun hinta ostajaorganisaatiossa kasvaa sen hallintaan liittyvän 

työmäärän kasvun vuoksi (Ollila et al. 2003, 52-55, 59). Taustalla on lisäksi suuren 

koon tuomat mittakaavaedut, jotka mahdollistavat muun muassa erikoistumisen ja 

resurssien tehokkaamman käytön (Ollila et al. 2003, 52-55, 59). Tutkimuksen 

kohdeverkosto pyrkii juuri yhdistämään usean yrityksen resurssit ja näin 

kilpailemaan muita isoja yrityksiä vastaan. 

 

Verkostossa on yhteensä hieman alle 300 yritystä, joista jokainen omistaa 

osakeosuuden yhteisyrityksestä. Osakkaina on eri yhtiömuotoja: osakeyhtiöitä, 

avoimia ja kommandiittiyhtiöitä sekä ammatinharjoittajia. Osakeomistus ei jakaudu 

tasan osakkeenomistajien kesken, vaan perustajaosakkaalla on 

enemmistöomistus. Myös osakasyritysten koot vaihtelevat ja osalla 

osakasyrityksistä on taustalla muita organisaatiokytköksiä esimerkiksi alalla 

toimiviin muihin yrityksiin ja yritysverkostoihin. Verkoston jäsenet jakautuvat 

maantieteellisesti ympäri Suomea ja ovat toistensa suoria kilpailijoita etenkin 

talouskeskittymissä (Kuva 8). Verkoston osakasyritykset harjoittavat verkoston 
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liiketoiminnan lisäksi itsenäistä liiketoimintaa ja tällä hetkellä verkoston ohivirtauma 

on merkittävä. Tutkimuksen kohdeorganisaation toimintaa ja osakasyrityksiä 

avataan tarkemmin tutkimusaineiston kuvailun sekä tutkimuksen analyysin kautta. 

 

Kuva 8. Havainnollistava kuvaus kohdeverkostosta (ei perustu todelliseen 

verkostoon). 

 

4.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen kahta menetelmää: teemahaastattelua ja 

kyselylomaketta. Teemahaastattelussa keskeisessä asemassa ovat haastattelun 

aihepiirit tai teemat, jotka muodostavat haastattelulle rakenteen (Eskola & Suoranta 

2008, 86). Teemojen ei tulisi kuitenkaan täysin rajoittaa keskustelu, vaan niiden tulisi 

olla ennen kaikkea vain ohjata haastattelua (Hirsjärvi & Hurme 2008, 66). 

Tutkimuksen empiirisen aineiston kerääminen aloitettiin muodostamalla 

tutkimuksen teorian pohjalta kuusi teemaa, joista rakennettiin tutkimuksen 

teemahaastattelun runko (Liite 1). Teemat olivat: verkostoituminen, luottamus ja 

sitoutuminen, tiedon tarpeet ja tiedonvaihto, verkoston koordinointi ja resurssit, 

johdon laskentatoimen menetelmät ja tekniikat sekä toiminnan haasteet ja 

kehittäminen. Teemat olivat laajoja kokonaisuuksia. Laajat teemat liittyvät 

olennaisesti teemahaastattelumenetelmään, jossa laajuudella voidaan tuoda esille 

tutkimuskohteen monimuotoiset piirteet (Hirsjärvi & Hurme 2008, 67). Teemoja 

täydennettiin tukikysymyksillä, joilla varmistettiin tutkimuksen teorian pohjalta 

nousseiden olennaisten asioiden käsittely. 
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Verkoston johdosta valittiin haastateltavaksi neljä henkilöä, jotka työskentelivät 

erilaisissa tehtävistä (Taulukko 2). Haastateltaville henkilöille oli etukäteen lähetetty 

teemahaastattelurunko ja se oli myös heidän nähtävissään koko haastattelun ajan. 

Haastattelut suoritettiin yhteisyrityksen toimitiloissa kokoustilassa, jotta häiriötekijät 

pystyttiin minimoimaan ja haastattelussa pystyttiin keskustelemaan avoimesti. 

Ennen haastattelun alkua haastateltavien kanssa käytiin läpi tutkimusaihetta, 

haastattelun tarkoitusta ja siihen liittyviä asioita, kuten haastattelun tallentamista. 

Kaikilta haastateltavilta saatiin kirjallinen suostumus haastatteluaineiston 

käyttämiseen osana tutkimusaineistoa. 

 

Taulukko 2. Teemahaastattelut. 

Haastattelu Haastateltavan asema Haastattelun kesto 

A1 Toimitusjohtaja 65 minuuttia 

B1 Toimialan asiantuntija 35 minuuttia 

B2 Toimialan asiantuntija 35 minuuttia 

C1 Tietojärjestelmävastaava 45 minuuttia 

 

Haastattelut suoritettiin saman päivän aikana lokakuussa 2016. Haastattelut 

etenivät teemahaastattelun rungon mukaisesti ja jokaisessa haastattelussa 

käytettiin samaa teemahaastattelurunkoa, mutta teemoja painotettiin haastateltavan 

työnkuvan mukaisesti. Haastatteluista on huomioitava, että yhdessä haastattelussa 

haastateltiin samanaikaisesti kahta henkilöä. Kyseessä oli haastattelu B, jossa 

haastateltavina oli samankaltaisia työtehtäviä tekevät toimialan asiantuntijat. 

Yksilöhaastattelu muuttui näiden kahden haastateltavan kohdalla 

ryhmähaastatteluksi, koska henkilöiden työnkuva sisälsi yhtäläisyyksiä ja 

mahdollisti lisäksi tehokkaamman ajankäytön. Ryhmähaastattelun kautta voidaan 

mahdollisesti saada myös enemmän tietoa, koska haastateltavat voivat tukeutua 

toisiinsa (Eskola & Suoranta 2008, 94). Haastattelut kestivät 35 minuutista 65 

minuuttiin. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Litteroinnin yhteydessä 

haastatteluista poistettiin henkilöitä ja yrityksiä yksilöivät maininnat sekä yksittäisiä 

mainintoja, joita tutkimuskohteessa ei haluttu esittää julkisuudessa. 

 

Haastattelujen lisäksi tutkimuksen aineistona käytetään aiempia keskusteluja 

erityisesti toimitusjohtajan kanssa, joita ei ole litteroitu. Nämä keskustelut 
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keskittyivät lähinnä verkostoa kuvaaviin tekijöihin ja verkoston liiketoimintaan. 

Litteroimattoman aineiston merkitys tutkimuksen varsinaisen analyysin kannalta on 

vähäinen. Aikaisemmat keskustelut kuitenkin lisäsivät tietoa verkostosta ja sen 

toiminnasta, jolloin empiirisen aineiston keräys voitiin kohdentaa paremmin. Myös 

haastattelujen kesto lyheni, koska verkoston toimintaa ei tarvinnut käsitellä enää 

uudelleen.  

 

Tutkimusaineiston toinen osa kerättiin kyselylomakkeella, joka jaettiin osioihin 

teemahaastattelurungon kuutta teemaa noudattaen (Liite 2). 

Kyselylomaketutkimuksella kysytään vastaajilta vakiomuotoisia kysymyksiä (Vilkka 

2007, 28). Kyselylomakkeen avulla voidaan kerätä laaja aineisto, kun tarkoituksena 

on selvittää henkilön mielipiteitä ja asenteita (Vilkka 2007, 28), kuten tässä 

tutkimuksessa. Kyselylomakkeen kannalta on tärkeää tunteja tutkittava aihe, jotta 

kysymykset voidaan kohdentaa oikein (Vehkalahti 2014, 20). Tässä tutkimuksessa 

teoria ja teemahaastattelun alustavat tulokset olivat taustana kyselylomakkeen 

suunnittelulle. Kyselyllä haluttiin selvittää osakasyritysten johdon näkemyksiä 

verkoston johdon laskentatoimesta, joten kyselylomakkeen suunnittelussa 

keskityttiin avoimiin kysymyksiin, joihin vastaajat voivat vastata omin sanoin. 

Avoimien kysymyksien tueksi kyselyssä selvitettiin osakasyritysten johdon 

suhtautumista asioihin Likertin asteikoilla. Likertin asteikot ovat yleinen 

kyselytutkimuksen mittausväline, jolla voidaan selvittää vastaajan mielipidettä ja 

vertailla saatuja mielipiteitä keskenään (Vilkka 2007, 35). Kyselylomakkeelle 

suunniteltiin lisäksi myös kysymyksiä, joissa vastaaja voi valita useita vaihtoehtoja. 

Usean vaihtoehdon kysymykset ovat usein karkeita määrällisen menetelmän 

näkökulmista (Vilkka 2007, 28), mutta tässä tutkimuksessa niillä pystytään nopeasti 

tutkimaan esimerkiksi osakasyritysten osaamistasoa johdon laskentatoimen 

menetelmistä. Tutkimuksessa myös tarkennettiin vastauksia myös muutamilla 

vaihtoehtoisilla kysymyksillä. Tutkimuksen kyselylomakkeessa oli yhteensä 34 

kysymystä, joista 17 kysymystä oli avoimia, seitsemän Likertin asteikollisia 

kysymyksiä ja kymmenen kysymystä oli strukturoituja vaihtoehtoisia kysymyksiä tai 

usean vaihtoehdon kysymyksiä. 

 

Kyselyaineiston keräys toteutettiin sähköisesti ja kyselylomakkeet lähetettiin 

verkoston johdolta saadun sähköpostilistan mukaisesti yhteensä 289 henkilölle, 

jotka olivat yrittäjiä, toimitusjohtajia tai muita johtohenkilöitä osakasyrityksissä. 
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Sähköpostin yhteydessä kerrottiin tehtävästä tutkimuksesta ja kyselyn 

tarkoituksesta sekä tulosten käytöstä osana tätä tutkimusta. Kyselylomake 

lähetettiin lokakuussa 2016 ja lomake keräsi vastauksia viikon ajan. 

Kyselylomakkeeseen saatiin yhteensä 98 vastausta, joista 10 vastausta oli jätetty 

täysin tyhjiksi, joten tutkimuksen vastausprosentti oli 30 prosenttia. Kyselyn 

vastauksista 88 oli täydellisesti tai osittain vastattuja. Kyselylomakkeeseen vastattiin 

hyvin ja suurin osa vastaajista vastasi yli 80 prosenttiin kysymyksistä (Kuva 9). 

Tutkimuksen aineistoksi valittiin 88 osittain tai täydellisesti vastattua kyselytulosta. 

Tutkimuksessa hyödynnetään myös osittaiset vastaukset, koska vastauksilla on 

merkitystä tutkimukselle, vaikka niissä ei ole vastattu kaikkiin kysymyksiin. 

Tilastollisessa analyysissa puutteelliset aineistot aiheuttavat lisätyötä, koska 

aineistoa joudutaan täydentämään tai se voidaan joutua jättämään käyttämättä, 

koska tilastolliset analyysit saattaisivat tuottaa vääristyneitä tuloksia (Vehkalahti 

2014, 82-86). Tutkimuksessa keskitytään laadullisiin analyysin menetelmiin ja 

kuvailuun, jolloin puutteelliset vastaukset voidaan huomioida kunkin vastauksen 

analyysin kohdalla. 

 

 

Kuva 9. Vastausprosentti vastaajittain. 

 

Kyselylomakkeella saatiin vastauksia tasaisesti kaikkiin kysymyksiin (Kuva 10). 

Kuitenkin kysymyksiin K9, K10, K15, K18, K20, K30, K32, K34 saatiin vastauksia 

muita kysymyksiä selvästi vähemmän, mikä oli odotettavissa, koska kyseessä olleet 

kysymykset olivat avoimia kysymyksiä.  
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Kuva 10. Vastausten kappalemäärä kysymyksittäin. 

 

Tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastanneet yritykset edustivat noin kolmannesta 

verkoston yrityksistä. Vastanneista osakasyrityksistä 61 prosenttia oli osakeyhtiöitä. 

Muita yhtiömuotoja oli 9-15 prosenttia vastanneista (Kuva 11). Vastaajat edustivat 

teemahaastattelun pohjalta odotettua jakaumaa, vaikkakin pienempien 

osakasyritysten ja toiminimien määrä hieman korostui kyselytutkimuksessa. 

Liikevaihdoltaan yli puolet, 53 prosenttia, sijoittui alle 200 000 euroon, kun taas 85 

prosenttia osakasyrityksistä sijoittui alle 500 000 euroon (Kuva 11). Osakasyritykset 

olivat myös työntekijämääriltään pieniä ja 51 prosenttia yrityksistä työllistivät yrittäjä 

mukaan laskettuna kolme henkilöä (Kuva 11).  

 

 

  

 

Kuva 11. Tutkimuksen kyselyaineiston osakasyritykset. 



 

56 

 

4.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

 

Tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus perustuvat hyvään tieteelliseen 

käytäntöön (Kuula 2006, 34). Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää tutkijalta 

tunnustettujen tiedeyhteisön toimintatapojen noudattamista, rehellisyyttä, 

huolellisuutta ja tarkkuutta kautta tutkimuksen (Kuula 2006, 34). Hirsjärvi ja Hurme 

(2008, 184) korostavat tutkimuksen luotettavuuden ja laadun tarkastelussa 

kokonaisvaltaista näkemystä. Tässä tutkimuksessa on tutkimusaiheeseen 

perehtymisestä alkaen noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuksen 

luotettavuutta ja laatua on arvioitu tutkimuksen edetessä. Kuulan (2006, 34) mukaan 

tutkimuksen suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä toteuttaa tieteellisen tutkimuksen 

vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksen aihealueeseen perehtymisen jälkeen 

tutkimus on toteutettu tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimuksen edetessä 

tehdyt valinnat on perusteltu ja tutkimuksen eteneminen on pyritty esittämään tässä 

tutkimuksessa loogisesti.  

 

Hyvä tieteellinen käytäntö liittyy edelleen tutkimuksen menetelmiin ja tutkimuksen 

tiedon hankintaan (Kuula 2006, 34). Tutkimuksessa on esitelty perusteet 

tutkimuksen menetelmien valinnalle ja tutkimusaineiston keräämiselle. Muun 

muassa Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 184) mukaan tutkimuksen luotettavuutta 

tulee tavoitella haastattelurungon suunnittelusta alkaen. Tutkimuksessa käytettiin 

huomattavasti aikaa teemahaastattelurungon ja kyselylomakkeen valmisteluun, 

jotta aineiston keruu olisi objektiivista eikä jäisi pintapuoleiseksi. Aineiston keruuta 

myös valmisteltiin ja haastattelurunkoa ja kyselylomaketta testattiin ennen niiden 

varsinaista käyttöä. Tutkimuksessa kuvattiin myös tarkasti käytettävä 

tutkimusaineisto. Myös tutkimuksen kohdeorganisaatio on pyritty kuvaamaan 

yleisellä tasolla huomioiden tutkimuksen kohdeorganisaation erityispiirteet, joilla on 

mahdollisesti vaikutuksia tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen kohdeorganisaatiota 

ei kuitenkaan esitetä nimellä, mikä oli tutkimuksen toteuttamiselle asetettu ehto. 

Nimettömyys heikentää tutkimuksen toistettavuutta, mutta näin pystyttiin avaamaan 

tieteellisen tutkimuksen kenttää myös laajojen horisontaalisten verkostojen osalta. 

 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan vain yhtä tutkimuskohdetta, mikä 

asettaa haasteen tutkimuksen yleistettävyydelle. Tapaustutkimuksessa on kuitenkin 
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tyypillisesti kyse tutkimuskohteen kokonaisvaltaisesta kuvailusta ja tärkeiden 

teemojen ja uusien näkökulmien herättämisestä (Laine et al. 2007, 214). 

Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan tutkimuskohdetta syvällisesti 

tutkimuskohteena olleen verkoston johdon näkökulmasta ja verkoston yritysten 

näkökulmasta. Näiden pohjalta tutkimuksessa pystyttiin muodostamaan kattava 

kuva johdon laskentatoimen menetelmistä laajassa horisontaalisessa verkostossa. 

 

Tutkimuksesta on kuitenkin huomattava, että tutkimus on luonteeltaan staattinen. 

Håkansson ja Lind (2004, 67) toteavat, että verkostojen tilanne ei ole vakaa ja 

tutkimuksen tuloksiin on ymmärrettävä, että tutkimus tuottaa staattisen kuvan 

dynaamisesta ympäristöstä. Tutkimuksen muoto siis rajoittaa tutkimuksesta 

tehtäviä johtopäätöksiä, koska muun muassa kehitystä on vaikea arvioida 

tarkastelemalla tutkimuskohdetta vain yhtenä hetkenä. 
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5 JOHDON LASKENTATOIMI HORISONTAALISESSA VERKOSTOSSA 

  

Keskeisin vaihe tutkimuksessa on aineiston tulkinta ja analyysi, jota ei laadullisessa 

tutkimuksessa sääntele tietyt menetelmät ja säännöt (Koskinen et al. 2005, 229). 

Koskisen et al. (2005, 230) mukaan laadullisessakin tutkimuksessa tulisi pyrkiä 

hallittuun analyysiin, josta voidaan tehdä argumentoituja johtopäätöksiä. 

Tutkimuksessa aineiston analyysi aloitettiin käymällä läpi ensin 

teemahaastatteluaineisto useaan kertaan tehden samalla muistiinpanoja 

aineistosta. Analyysissa on oleellista keskittyä ja aineiston rajaamisella voidaan 

saavuttaa jopa tarkempi analyysi (Koskinen et al. 2005, 232). Tutkimuksen 

analyysin edetessä aineistosta rajattiin vain tutkimuksen kannalta oleellinen osuus, 

joka koodattiin avainsanoilla tulkinnan helpottamiseksi. Aineistosta nostettiin esille 

keskeiset asiat tutkimuskysymysten kannalta, joita tulkitaan tässä luvussa. 

 

Kyselylomake on perinteinen määrällisen tutkimuksen menetelmä (Valli & Aaltola 

2015, 84), mutta tässä tutkimuksessa kyselylomakkeella kerättiin aineisto, jota 

analysoidaan laadullisin menetelmin. Vehkalahden (2014, 13, 51) mukaan 

kyselylomakeaineiston analyysi tulee aloittaa perehtymällä tarkasti aineistoon 

tunnuslukujen, kaavioiden ja taulukoiden kautta, mutta sanallisia vastauksia 

kannattaa lähestyä laadullisin menetelmin. Kyselylomakeaineistoon perehtyminen 

aloitettiin käymällä läpi kaikki vastaukset. Avoimien kysymysten vastaukset luettiin 

läpi ja muiden kysymysten vastauksista muodostettiin tunnuslukuja sekä kuvaajia, 

joilla vastauksia pystyttiin paremmin hahmottamaan. Ensimmäisessä läpikäynnissä 

tutkimusaineistosta poistettiin lisäksi henkilöitä ja yrityksiä yksilöivät tiedot. 

Aineistoa tarkasteltaessa huomattiin, että tiettyjen kysymysten kohdalla aineistosta 

olisi voitu tehdä tilastollisia analyysejä, mutta koska tätä ei ollut suunniteltu, 

aineiston analysoinnissa pysyttiin laadullisissa menetelmissä. 

 

Kyselylomakeaineiston analyysin edetessä aineistosta rajattiin vain tutkimuksen 

kannalta oleellinen osuus ja vastaukset, joilla on keskeisin merkitys tutkimuksen 

kannalta, kuten teemahaastatteluaineiston kohdalla. Tutkimuksessa ei siis keskitytä 

analysoimaan kaikkien kysymysten vastauksia. Edelleen kyselylomakeaineisto 

koodattiin avointen vastausten kohdalta ja avoimet vastaukset yhdistettiin niitä 

kuvaaviin muihin kysymyksiin.  
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Tutkimuksen analyysi aloitettiin teemahaastatteluaineistosta, jonka jälkeen siirryttiin 

analysoimaan kyselylomakeaineistoa. Analyysia suoritettiin myös osittain 

päällekkäin, jotta pystyttiin tarkastelemaan osapuolten näkökulmia samoihin 

aihealueisiin liittyen. Tutkimuksen analyysi etenee siten molempien osapuolten 

näkökulmien sekä yhteneväisyyksien ja erojen tarkastelulla. Ensimmäiseksi 

perehdytään johdon laskentatoimen nykytilaan verkostossa ja osakasyrityksissä, 

jonka jälkeen tutkitaan verkoston ja osakasyritysten tiedon tarpeita ja toimintaa. 

Tämän jälkeen analyysissa siirrytään verkostotasoisen johdon laskentoimen 

mahdollistaviin tekijöihin, joiden tilannetta käydään läpi keskeisimpien teemojen 

kautta. Analyysin lopussa keskitytään vielä verkoston koon aiheuttamiin haasteisiin, 

joihin myös johdon laskentatoimen täytyy pystyä vastaamaan. 

 

5.1 Johdon laskentatoimen nykytila verkostossa ja osakasyrityksissä 

 

Verkoston toimintaa johdetaan yhteisyrityksestä, jossa johtamisen tukena on 

verkoston oma digitaalinen ohjausjärjestelmä. Verkoston oma ohjausjärjestelmä 

perustuu asiakasprosessiin ja mahdollistaa asiakkaiden jakamisen verkoston läpi 

osakasyrityksille. Järjestelmän kautta käsitellään asiakkaaseen liittyviä tietoja ja 

valvotaan asiakasprosessin toteutumista. Järjestelmä on toteutettu 

verkostotasoisesti ja jokaisella toimintaan osallistuvalla osakasyrityksellä on pääsy 

järjestelmään. Järjestelmän kautta kerätään jatkuvasti tietoja, joita hyödynnetään 

toiminnan tukena ja raportoidaan edelleen myös asiakkaille. Järjestelmällä on 

merkittävä kehityspotentiaali ja se myös mahdollistaa toiminnan skaalautuvuuden, 

mikä on erityisen tärkeää toiminnan tähdätessä kasvuun. 

 

Järjestelmien ja siihen liittyvien omaisuuksien kautta kerätään pääasiassa ei-

taloudellisia tunnuslukuja muun muassa asiakastyytyväisyystietoa verkostotasolla. 

Esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä kerätään Net Promoter Score -kyselytutkimuksen 

avulla. Näitä tietoja käytetään verkoston johdossa toiminnan johtamiseen ja 

esimerkiksi poikkeavat tulokset asiakastyytyväisyyden tasossa johtavat 

toimenpiteisiin. Kerättyjä tietoja ei kuitenkaan raportoitu mitään kokonaisvaltaista 

mittausjärjestelmää, kuten tuloskorttia tai suorituskykypyramidia, hyödyntäen. 

Verkostossa tunnetaan kuitenkin tuloskortti ja myös benchmarking-menetelmä sekä 

muita johdon laskentatoimen menetelmiä, mutta verkostotasolla ei ole ehditty 

panostaa näiden käyttöönottoon. 
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Verkoston johdolla on lisäksi pääsy koko toimialaa käsittelevään tietoon, jota 

toimialan muut toimijat keräävät toimialan yrityksiltä. Verkoston johto hyödyntää tätä 

tietoa omassa toiminnassaan. Esimerkiksi toimialan yrityksien hintatasosta saadaan 

säännöllisin väliajoin selvitys, jota käytetään verkoston toiminnan suunnittelun ja 

hinnoittelun sekä kustannuslaskennan tukena. Muiden toimijoiden keräämä tieto on 

riittänyt verkoston tiedontarpeisiin aiemmin, mutta nyt verkoston johto on tunnistanut 

tarpeen myös kattavamman tiedon keräämisen verkoston sisältä. 

 

”Mut kyllä nyt on ajateltu, että meiän täytyy lähteä kysymään niiltä 

henkilökunnan määriä ja liikevaihtoja ja muita…”, haastattelu A 

 

Verkoston johdolla on ollut käytössään myös selvitys osakeyhtiömuotoisten 

osakasyritysten tilinpäätöksistä, joka on tehty julkisten kaupparekisteriin 

rekisteröityjen tilinpäätösten perusteella. Selvityksen on tehnyt ulkopuolinen taho ja 

selvityksessä on huomioitu lisäksi erilaisia oikaisuja, jotta selvitys olisi 

mahdollisimman totuudenmukainen, koska osalla osakasyrityksistä on myös muuta 

liiketoimintaa. Selvitystä ei ole jatkuvasti päivitetty, vaan kyse on ollut 

projektiluontoisesta selvityksestä. Selvityksen tiedoista keskeisimmäksi nimettiin 

osakeyhtiöiden yhteenlaskettu oikaistu liikevaihto, jota käytettiin lähinnä 

markkinointitarkoituksiin. 

 

Verkoston yhteisyrityksessä hyödynnetään johdon laskentatoimen menetelmistä 

kustannuslaskentaa ja budjetointia. Kustannuslaskenta on kuitenkin koettu 

haasteelliseksi, koska liiketoiminnan kasvu on ollut merkittävää ja kasvun 

synnyttämiä kassavaroja on uudelleen investoitu kehitysprojekteihin. Myös 

budjetointi on tästä syystä nähty haasteellisena verkoston yhteisyrityksen osalta ja 

vuosibudjettia ei ole päivitetty vastaamaan muuttunutta tilannetta vuoden aikana. 

Verkoston johto kuitenkin kokee, että tuottoja ja kustannuksia on pystytty 

hallitsemaan myös ilman budjettia, koska tuotot ja kustannukset ovat olleet vielä 

pieniä. Näiden lisäksi yhteisyrityksen kirjanpidollisia raportteja ja näistä tehtyjä 

kevyitä analyyseja hyödynnetään johtamisen tukena. 

 

Verkoston johdon näkökulmasta kokonaisvaltaisen mittausjärjestelmän puuttumista 

voidaan pitää vähintäänkin kehittämiskohteena. Mittausjärjestelmillä voikin olla 

merkittäviä etuja toiminnan kehittämiselle (Mahama 2006, 333). Tällä hetkellä 
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seuranta keskittyy lähinnä toisistaan irrallaan raportoitaviin taloudellisiin ja ei-

taloudellisiin mittareihin, joiden yhdistäminen voisi selkeyttää toiminnan johtamista. 

Verkoston etuna on ollut toimialalta saatavissa ollut tieto, jota on voitu käyttää 

verkoston kehittämisen ja johtamisen tukena, mutta verkoston kasvaessa ja 

toiminnan kehittyessä on entistä tärkeämpää tietää verkoston tila hetki hetkeltä juuri 

osakasyritysten näkökulmasta. Lisäksi yhteisyrityksen kustannuslaskennan ja 

budjetoinnin tilaa tulisi kehittää ja näitä voidaan myös suhteuttaa kasvavaan 

toimintaan. Kustannuslaskennan ja budjetoinnin tarpeellisuus tulee kasvamaan 

tulevaisuudessa yhteisyrityksessä, muttei välttämättä verkostotasolla, kuten 

verkoston johto arvioi. 

 

Verkoston osakasyritykset ovat pääasiassa mikroyrityksiä ja osakasyritysten pieni 

koko näkyy laskentatoimen tasossa. Osakasyrityksistä 72 prosenttia käyttää tai 

osaa käyttää enemmän kuin yhtä johdon laskentatoimen menetelmää, mutta 28 

prosenttia vastaajista ei kuitenkaan käyttänyt tai osannut käyttää mitään mainituista 

menetelmistä (Kuva 12). Osakasyrityksistä 58 prosenttia käyttää tai osaa käyttää 

yhdestä kolmeen menetelmää, joista kustannus- ja katelaskenta, 

kassavirtalaskelma ja -ennuste sekä vuosi- tai rullaava budjetointi olivat yleisimmät 

(Kuva 12). On myös mielenkiintoista, että verkostotasoon soveltuva avoimet kirjat  

-menetelmä tunnistettiin kyselylomakkeen vastauksissa. Vastausten määrä 

kuitenkin tukee aiempia tutkimuksia, joissa on todettu, ettei avoimet kirjat  

-menetelmää tunneta ja hyödynnetä yleisesti (Kajüter & Kulmala 2005, 197-198). 

Lisäksi muita kyselyssä esitettyjä menetelmiä käytetään tai osataan käyttää, mikä 

on jopa hieman yllättävää. Koska vastanneet osakasyritykset edustavat etenkin 

verkoston yritysten pienempää osaa, voidaan olettaa, että johdon laskentatoimen 

tilanne voisi olla parempi, jos myös isommat osakasyritykset olisivat vastanneet 

kyselyyn. 
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Kuva 12. Osakasyritysten tuntemat menetelmät. 

 

Kyselylomakkeella osakasyritysten käyttämiä johdon laskentatoimen menetelmiä 

pyrittiin avaamaan käytännön tilanteen kautta hinnoittelussa. Avoimessa 

kysymyksessä kustannus- ja katelaskentaa tai siihen viittaavaa menetelmää 

hinnoittelun tukena käytti 30 prosenttia osakasyrityksistä. Toiseksi merkittäväksi 

tekijäksi hinnoittelussa mainittiin kilpailijoiden hintataso, jonka nosti keskeisimmäksi 

25 prosenttia vastaajista. Osakasyritykset seuraavat kilpailijoiden hintatasoa 

alueellisesti ja mukauttavat hintojaan tämän perusteella. Vastauksista ei selvinnyt 

minkälaisia menetelmiä vastaajat käyttävät arvioidessaan ja seuratessaan 

kilpailijoiden hintatasoa. Monissa vastauksissa esiintyi kuitenkin sekä kustannus- ja 

katelaskenta että kilpailijoiden hintataso hinnoittelun perusteena. Lisäksi 3 

prosenttia osakasyrityksistä mainitsi hinnoittelun taustalla vuositasolla tehtävän 

budjetoinnin. 

 

”Lähinnä hinnoittelu mukailee paikallisten yksityisten 

kilpailijoidenhintatasoa”, K25, vastaaja 15 

 

”Katetuottolaskelman avulla, vertaillen kilpailutilannetta ja yleistä 

tasoa.”, K25, vastaaja 21 

 

”Kustannuslaskennan mukaan, mutta paikkakunnan hintataso pitää 

huomioida (siis kilpailijat)”, K25, vastaaja 46 
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Osa osakasyrityksistä mainitsee myös tilitoimiston tärkeän roolin toiminnan tukena. 

 

”...Tilitoimisto tekee laskelmat ja yhdessä teemme analyysit ym.!”, K30, 

vastaaja 64 

 

Osakasyritysten vastauksista ja viittauksista tilitoimistoon voi päätellä, että 

tilitoimistoilla on merkittävä rooli osakasyritysten taloudellisen tiedon tuottamisessa 

ja analysoimisessa. Vastauksista välittyy myös kuva siitä, että yrittäjä ei voi itse 

suoraan vaikuttaa muun muassa hintaan ja kustannuksiin, vaan nämä määräytyvät 

toimialalta ja yrityksen ulkopuolelta. Osittain näkökulma kertoo pienen yrityksen 

markkina-asemasta, mutta myös johdon laskentatoimen osaamisen tasosta. 

Osakasyrityksien johdon laskentatoimessa on kehitettävää, mutta tästä huolimatta 

osakasyrityksillä on mahdollisuus laadukkaaseen johdon laskentatoimen tietoon, 

jos osakasyritykset voivat hyödyntää tilitoimistojen osaamista tässä. 

 

5.2 Verkoston toiminta ja tiedon tarpeet 

 

Verkostossa on keskitytty asiakkaiden tarpeisiin ja toiminta on muokkautunut näistä 

lähtökohdista. Verkoston keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin on luontevaa, koska 

verkoston toiminta muistuttaa eräänlaista myyntiorganisaatiota. Myös verkostossa 

kerättävä tieto perustuu pitkälti asiakkaan tarpeisiin ja markkinointiin.  Verkoston 

johdossa on kuitenkin havahduttu, että myös osakasyrityksistä ja verkostoon 

liittyvistä asioista, kuten luottamuksesta, täytyy saada entistä enemmän tietoa 

johdon päätöksenteon tueksi.  

 

Verkostossa on pystyttävä tuottamaan tietoa hyötyjen ja kustannusten 

jakautumisesta verkoston osapuolille, koska hyötyjen ja kustannusten jakautuminen 

on keskeinen haaste verkostojen toiminnassa (Hennart & Zeng 2005, 109-110). 

Tutkimuskohteessa hyötyjen jakaminen perustuu asiakkaiden kautta verkoston 

osakasyrityksille ohjautuvaan liikevaihtoon. Verkostossa ei tällä hetkellä jaeta 

muuta välitöntä hyötyä, kuten osinkoa osakasyrityksille. Verkoston kautta 

osakasyrityksillä on myös mahdollisuus hyötyä sopimustoimittajien alennuksista ja 

muista verkoston tilaisuuksista sekä laatujärjestelmäkoulutuksesta, mutta näiden 

merkitys ei korostunut haastatteluissa tai kyselyn tuloksissa. Verkostossa 
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asiakkaiden välittäminen osakasyrityksille tapahtuu verkoston yhteisyrityksen 

kautta, josta asiakkaita pyritään jakamaan tasaisesti kaikille osakasyrityksille johdon 

valvonnan alla. Yksittäiset osakasyritykset kuitenkin kritisoivat hyötyjen 

jakautumista, koska asiakkaiden jakautumista ei raportoida osakasyrityksille.  

 

”Aiemmin sain asiakkaita hyvin, nyt ovat täysin loppuneet kun kilpailija 

liittyi mukaan. Meneekö kaikki sinne?”, K12, vastaaja 78 

 

Vaikka johto tietää osakasyrityksille jakautuneiden asiakkaiden ja liikevaihtojen 

määrän, verkoston luottamuksen kannalta on kehitettävä raportointia myös 

osakasyrityksien suuntaan. Tilanne on kuitenkin ongelmallinen, koska raportointia 

olisi hankala toteuttaa neutraalisti ja erot jakautumisissa voisivat synnyttää ristiriitoja 

yritysten välille. Varsinaisesti hyödyn jakautuminen kuitenkin toimii, koska hyöty 

jakautuu siitä vastuussa olevalle eli asiakkaan vastaanottavalle yritykselle. Tämä on 

yksi malli, jonka myös Kajüter ja Kulmala (2005, 189) löysivät omassa 

tutkimuksessaan.  

 

Tutkimuskohteessa ainoat välittömät kustannukset osakasyritykselle aiheutuvat, 

kun osakasyritys ostaa verkoston yhteisyrityksen osakkeen. Verkostossa ei tällä 

hetkellä ole muita kuukausittaisia tai vuosittaisia kuluja, vaan verkoston toiminta 

perustuu myynnin yhteydessä pidätettävään osuuteen, jolla katetaan 

yhteisyrityksen toiminnan kulut. Verkoston johto pitää tärkeänä seikkana juuri 

kuluttomuutta verkostoon kuulumisen kannalta. Verkoston kannalta on kuitenkin 

tärkeää, että yhteisyrityksen osuus myynnistä on riittävä kattamaan yhteisyrityksen 

kustannukset ja investoinnit kehityshankkeisiin, mutta osuus ei saa kuitenkaan 

kasvaa liian suureksi, mikä voi vaikuttaa osakasyritysten tyytyväisyyteen. 

 

”Meiän pitää pitää yleiskustannukset matalina, jotta me voidaan pitää 

se osakasyrityksen ja yhteisyrityksen välinen provisio (poistettu nimi) 

pienenä, jotta se (osakasyritykset) pysyy tyytyväisenä.”, Haastattelu A 

 

Verkoston yhteisyrityksessä tarvitaan siis arvio tuotoista ja kustannuksista ja 

osuuden täytyy olla perusteltavissa. Kustannustiedon keräämiselle ei kuitenkaan 

verkostotasolla nähty suurta aihetta, koska palvelualalla merkittävä osuus 

kustannuksista aiheutuu henkilöstöstä, johon liittyvät kustannukset ovat varsin 
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samalla tasolla koko toimialalla. Muista kustannuksista eroja aiheutuu johdon arvion 

mukaan lähinnä tilakustannuksista. Kustannustiedon tärkeys toiminnan kannalta on 

tältä osin erilainen aiempiin teollisuuden verkostoihin kohdistuviin tutkimuksiin 

verrattuna, koska näissä tutkimuksissa kustannuksia on mahdollista kehittää 

merkittävästikin (Cooper & Slagmulder 2004, 23). Koska verkostotasoinen 

kustannustieto ei näyttäydy merkittävänä tekijänä, voidaan pohtia verkoston 

kustannusjohtamisen tarpeellisuutta tämänkaltaisessa verkostossa. Kustannustieto 

verkostotasolla voisi kuitenkin paljastaa yhdistettynä benchmarking-menetelmään 

kehitysmahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä.  

 

Verkostossa on myös pohdittu muiden johdon laskentatoimen menetelmien käyttöä, 

mutta tähän johto ei ole ehtinyt perehtyä. Erilaisia tiedon tarpeita ja kehityskohteita 

tunnistetaan kuitenkin monipuolisesti. Verkoston johdossa nähdään muun muassa 

arvokkaaksi tieto osakasyritysten liikevaihdosta, henkilökunnan lukumääristä, 

asiakasmääristä ja myyntitapahtumista.  

 

”Näitten tietojen saaminen sieltä kentältä (osakasyrityksiltä) on 

äärimmäisen vaikeeta, koska yrittäjät eivät niitä halua antaa.”, 

haastattelu A 

 

Verkostomuotoisen toiminnan kannalta olisi myös tärkeää seurata osakasyritysten 

tyytyväisyyttä ja osakasyritysten tavoitteiden toteutumista, jotka vaikuttavat 

pidemmällä tähtäimellä verkoston toimintakykyyn. Tällä hetkellä tilanne on kyselyn 

tulosten mukaan hyvä ja verkostomuotoinen toiminta koetaan erittäin kannattavaksi 

tavaksi kehittää pienyrityksen toimintaa. 

  

”Pienten yritysten yhteistyö on tärkeä toimialan kiihtyvässä 

maailmassa.”, K13, vastaaja 3 

 

"Yksityiset toimijat tarvitsevat tämän muotoista yhteistyötä.”, K13, 

vastaaja 80 

 

Verkoston toiminnan kannalta on hyvä, että osakasyritykset näkevät verkoston 

tärkeänä keinona oman toiminnan kasvattamiseen. Muita syitä verkostoon 

kuulumisen ja liittymisen kannalta oli verkoston kautta saatava näkyvyys, 
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uskottavuus, tuki yrittäjälle ja koulutusmahdollisuus. Osakasyritysten erilaisilla 

tavoitteilla ei ollut selvää vaikutusta heidän arvioonsa tavoitteiden toteutumisesta. 

Yli puolet vastanneista, 56 prosenttia, arvioi tavoitteidensa toteutuneen vähintään 

jokseenkin hyvin, mutta 22 prosenttia vastaajista arvioi tavoitteidensa toteutuneen 

jokseenkin huonosti tai erittäin huonosti (Kuva 13). Osakasyritykset, joiden 

tavoitteet olivat toteutuneet huonosti, eivät kuitenkaan nostaneet esille verkoston 

liiketoiminnasta poikkeavia tavoitteita vaan kokivat vain olevansa tällä hetkellä 

pettyneitä asiakasmääriin, joita olivat saaneet verkoston kautta. Voidaan pohtia, 

onko syy suuriin odotuksiin johtunut huonosta viestinnästä vai verkoston 

osakasmäärän kasvattamisesta, jolloin asiakkaat jakautuvat yhä useamman 

kesken. Verkoston toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että osakasyritykset 

kokisivat tavoitteidensa toteutuneen, mutta verkoston kasvaessa ja erilaistuessa voi 

olla hyvin hankala toteuttaa kaikkia osapuolten tavoitteita.  

 

 

Kuva 13. Osakasyritysten tavoitteiden toteutuminen. 

 

Osakasyritysten tiedon tarpeisiin ei ole verkoston johdossa keskitytty, vaikka 

asiakastyytyväisyystiedon tärkeä rooli myös osakasyritysten toiminnan 

kehittämisessä tunnustetaan. Asiakastyytyväisyystietoa ei kuitenkaan aktiivisesti 

jaeta osakasyrityksille, mutta tätä suunnitellaan. Myös 

asiakastyytyväisyystutkimusten laajentamista verkoston ulkopuolisiin asiakkaisiin 

selvitetään.  

 

Osakasyritysten vastauksista on nähtävissä, että merkittävä osuus työstä kuluu 

käytännöntyön parissa, jolloin toiminnan kehittämiselle jää hyvin vähän aikaa. 

Osakasyritykset kuitenkin pyrkivät seuraamaan monipuolisesti tietoa, joka liittyy 
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verkostoon. Monessa vastauksessa korostui kaiken mahdollisen tiedon 

hyödyntäminen, jotta verkoston toiminnassa pysyy mukana. 

 

 ”kaikki saatava info luetaan”, K15, vastaaja 20 

  

 ”kaikkea, jotta tiedän missä mennään”, K15, vastaaja 75 

 

Erityisesti seurannan kohteeksi mainittiin lisäksi sopimusasiat ja uudet 

sopimusasiakkaat.  

 

”Seuraan tietoja uusista sopimuksista ja neuvotteluista.”, K15, vastaaja 

2 

 

”uusia sopimuskumppaneita”, K15, vastaaja 10 

 

”Eniten kiinnostaa uudet sopimukset ja nykyisten tilanne. Onhan se 

yrityksen kannalta tärkeää.”, K15, vastaaja 40 

 

Osakasyrityksissä toivottiin myös laajemmin osakasyritysten näkökulmien 

huomioimista verkoston johtamisessa ja valmiutta tehdä muutoksia toimintaan. 

Osakasyritykset kokevat, että verkoston tulisi kerätä enemmän tietoa 

osakasyrityksiltä, jotta verkostoa kehitettäisiin osakasyritysten mukaisesti.  

 

5.3 Verkoston johdon laskentatoimen mahdollistavat tekijät 

 

Tenhunen (2006, 128) esitti verkostotasoisen laskentatoimen mahdollistavia 

tekijöitä, jotka liittyivät verkostoon ja sen jäseniin (Kuva 5). Verkostotasoiseen 

johdon laskentatoimeen liittyvät olennaisesti myös horisontaaliseen verkostoon 

liittyvät haasteet. Seuraavaksi syvennytään tarkemmin näihin mahdollistaviin 

tekijöihin ja horisontaalisen verkoston asettamisiin haasteisiin tutkimuskohteessa. 

 

5.3.1 Johdon laskentatoimen taso ja resurssit 

 

Jotta verkostossa olisi edellytyksiä yhteisten johdon laskentatoimen järjestelmien ja 

menetelmien käyttämiselle ja kehittämiselle, verkoston yritysten johdon 
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laskentatoimen tason tulisi olla hyvä (Tenhunen 2006, 128). Tutkimuksessa 

verkoston johdon laskentatoimen nykytilaa kuvattiin luvussa 5.1, jossa todettiin, että 

verkostotasoinen johdon laskentatoimi perustuu oman järjestelmän tuottamiin 

lähinnä ei-taloudellisiin tunnuslukuihin ja toimialalta saataviin selvityksiin. Verkoston 

yhteisyrityksessä taas hyödynnetään kustannuslaskentaa ja budjetointia sekä 

toisistaan erillisiä taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita. Haastatteluissa 

tunnistettiin myös muita menetelmiä, vaikka näitä ei verkostotasolla tai 

yhteisyrityksessä hyödynnetä. Keskeinen syy verkoston johdon laskentatoimen 

nykytilaan oli juuri ajan puute. 

 

Verkoston johdon haastatteluissa tuli kuitenkin esille, että toimintaa kehitetään 

jatkuvasti ja juuri nyt huomiota pitäisi kiinnittää verkostotasoiseen tietoon, tiedon 

keräämiseen ja sen analysoimiseen. Toiminnan kehittäminen on selvästi 

tarveperusteista ja verkoston johto tiedostaa, että verkoston kasvaessa tarvitaan 

parempia järjestelmiä ja lisää tietoa. Saman esittivät myös Wegner ja Padula (2010, 

81) omassa tutkimuksessaan, jossa pelkkä vapaaehtoisuuteen ja sosiaalisuuteen 

perustuva yhteistyö ei riitä ylläpitämään kasvua. Tutkimuskohteessa rakenteet ovat 

jo alusta asti suunniteltu tukemaan kasvua ja tiivistä yhtiöoikeudellista 

yhteistyömuotoa täydentävät lisäksi monet sopimukset. Yhteisyritysten ja 

sopimusten yhdistäminen onkin verkostossa koettu tehokkaaksi johtamiskeinoksi. 

Tältä osin verkostotasoisella johdon laskentatoimella on hyvä perusta. 

 

Verkoston johdon laskentatoimen kannalta osakasyritysten laskentaosaamisen 

tasossa on kuitenkin kehitettävää. Vaikka 72 prosenttia vastaajista käyttää tai osaa 

käyttää vähintään yhtä laskentatoimen menetelmää, vain 36 prosenttia 

osakasyrityksistä arvioi laskentamenetelmiensä osaamistasoaan hyväksi tai erittäin 

hyväksi (Kuva 14). Osaaminen näyttäisi edelleen kohdistuvan kustannus- ja 

katelaskentaan, kassavirtalaskelmaan ja -ennusteeseen sekä budjetointiin (Kuva 

12), jotka eivät perinteisessä muodossaan sovellu suoraan käytettäviksi 

verkostotasoisesti. Jos kuitenkin osakasyritykset pystyisivät tuottamaan laadukasta 

kustannustietoa oman kustannus- ja katelaskennan kautta, olisi verkoston 

kustannusjohtamisen, avoimet kirjat -menetelmän sekä benchmarking-menetelmän 

käyttöönotto mahdollista. Monipuolisemmat arvoketjuanalyysit tai toimintalaskenta 

voisivat kuitenkin osoittautua liian haasteellisiksi. Kuitenkin jo aiemmin todettiin, 
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ettei verkostotasoisella kustannustiedolla olisi todennäköisesti merkittävää hyötyä 

toiminnalle ainakaan tällä hetkellä kustannusten luonteen takia. 

 

Osakasyritysten osaamisen kannalta on positiivista, että 59 prosenttia vastaajista 

haluaa kuitenkin kehittää osaamistasoaan (Kuva 14). Kuitenkin tähän on 

suhtauduttava kriittisesti, koska halukkuudesta huolimatta aiemmat verkoston 

järjestämät asiaan liittyvät tilaisuudet eivät ole keränneet osallistujia, vaikka niitä oli 

toivottu. Osakasyritykset siis tiedostavat kehitystarpeensa, mutta kynnys 

kouluttautua on korkea. Pienyritysten laskentatoimen osaamistaso on muissakin 

tutkimuksissa noussut esille. Rantanen (2001, 20) esittää, että suorituskyvyn 

seuranta on pienyrityksissä vierasta, vaikka suorituskykyä haluttaisiinkin seurata, 

koska resursseja ei ole. Lisäksi osakasyritysten vastauksissa esiintyy ajan puute 

osakasyritysten johdossa, jolloin aikaa ei välttämättä jää taloushallinnon 

kehittämiseen. 

 

 

Kuva 14. Osakasyritysten osaamistaso ja halu kehittyä. 

 

Haastattelujen perusteella osakasyritysten taustalla on usein tilitoimisto, joka hoitaa 

osakasyrityksen taloushallinnon sekä kirjanpidon, joten on mahdollista, että 

osakasyritykset pystyisivät yhdessä tilitoimiston kanssa tuottamaan laadukasta 

tietoa verkoston johdon laskentatoimea varten. Johdon laskentatoimen ongelmaksi 

voi kuitenkin muodostua laadukkaasta tiedosta huolimatta tiedon jakaminen, jota 

pohditaan luvussa 5.3.3.  
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5.3.2 Sitoutuminen ja luottamus 

 

Keskeinen tekijä yhteisten laskentajärjestelmien kannalta on yhteinen näkemys ja 

sitoutuminen (Tenhunen 2006, 129). Verkoston osakasyritykset jakoivat yhteisen 

näkemyksen siitä, että verkostomuotoinen toiminta on hyvä tapa pienelle yritykselle 

kasvattaa toimintaa. Lisäksi yli puolet vastaajista koki omien tavoitteidensa 

täyttyneen, mikä on tärkeää sitoutumisen kannalta (Kuva 13). Sitoutumiseen 

vaikuttaa myös osallistuminen verkoston toimintaan, mikä on tällä hetkellä vielä 

vähäistä. Verkoston johdon mukaan suurin osa verkoston osakasyrityksistä on 

verkoston toiminnassa mukana ja vastaanottaa asiakkaita verkoston kautta, mutta 

asiakkaiden osuus verkoston osakasyritysten liikevaihdosta jää vielä erittäin 

pieneksi.  

 

Osa osakasyrityksistä olikin pettynyt verkostoon juuri vähäisen asiakasmäärän 

takia. Osakasyritykset suhtautuivat kuitenkin pääosin positiivisesti verkoston 

toimintaan ja halusivat lisätä osallisuuttaan verkoston toiminnassa etenkin 

asiakasmäärien kasvattamisen kautta. Osakasyritykset kuvailevat myös 

valmiuksiaan toiminnan ja asiakasmäärien kasvattamiseen erinomaiseksi ja olivat 

valmiita myös panostamaan, jos asiakasmäärät lähtevät kasvuun. 

 

 ”Pystymme ottamaan kaikki mahdolliset asiakkaat.”, K22, vastaaja 12 

 

”Olemme kehittäneet toimintaamme viimeisen kahden vuoden aikana 

kasvuhakuisesti.”, K22, vastaaja 34 

 

 ”Valmiuksia on suurinkin asiakasmäärien lisäyksiin.”, K22, vastaaja 47 

 

”Tarpeen mukaan palkataan lisää henkilökuntaa, jos nykyinen ei pysty 

tuottamaan riittävästi”, K22, vastaaja 67 

 

Osakasyrityksistä suurin osa siis sitoutuu toimintaan, kunhan toiminta tuottaa heille 

riittävästi. Yksittäisissä vastauksissa tuli esille ajan puute, jonka takia ei pystytty 

osallistumaan toimintaan. 
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Vähäinen toiminta on toisaalta myös positiivista. Aiemmissa tutkimuksissa onkin 

nostettu esille riippumattomuuden menettäminen yhtenä keskeisenä esteenä 

yhteistyösuhteelle (Tsupari et al. 2004, 26). Riippumattomuuden menettäminen ei 

ole tällä hetkellä keskeinen ongelma verkostossa, koska yksittäisen 

osakasyrityksen saama asiakasvirta verkoston kautta jää osakasyrityksen muuhun 

liikevaihtoon verrattuna vähäiseksi. Toisaalta vähäinen verkoston merkitys ei 

kannusta yksittäistä osakasyritystä panostamaan verkostoon. 

 

Sitoutumisen tila verkostossa on kuitenkin hyvä toimintaan osallistuvien 

osakasyritysten kohdalla, mutta verkoston johdon haastatteluissa ja kyselyn 

tuloksissa nousi esille, että verkostoon kuuluu myös yrityksiä, jotka eivät osallistu 

verkoston toimintaan lainkaan. Näitä toimintaan osallistumattomia osakasyrityksiä 

on muutamia ja tässä tutkimuksessa ne nähdään vapaamatkustajina. 

Vapaamatkustaminen on mielenkiintoinen piirre verkostossa. Verkoston toiminta 

mahdollistaa tämän, mikä poikkeaa aiemmista horisontaalisien verkoston 

tutkimuksista merkittävästi. Esimerkiksi Vesalainen (1996, 37) nostaa esille jo 

yhteisyrityksen onnistumisen edellytykseksi kaikkien osallistumisen. Verkostoon 

kuuluu siis osakasyrityksiä, jotka eivät osallistu verkoston toimintaan tietyllä 

hetkellä, mutta voivat osallistua tilanteen muuttuessa tai jos heille tarjotaan 

asiakkaita. Kyse ei ole siis täysin puhtaasta vapaamatkustamisesta, jonka Hennart 

ja Zeng (2005, 109-110) määrittelivät, vaan eräänlaisesta passiivisesta tilasta. 

Osakasyritykset, jotka eivät osallistu toimintaan tietyllä hetkellä eivät näin ollen 

hyödy verkoston toiminnasta, mutta eivät myöskään vastaa suoraan toiminnan 

kuluista. Tämä vapaamatkustamisen muoto on perusteltua, koska käytännössä 

voisi olla hankala valvoa ja osallistaa kaikkia osakasyrityksiä. Passiiviset 

osakasyritykset voivat kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia toiminnan kehittämiselle, jos 

näiden yritysten tavoitteet ja edut erkaantuvat muusta verkostosta. 

 

Sitoutumiseen liittyy olennaisesti luottamus. Verkoston johdon mukaan luottamus 

kiteytyy siihen, että verkoston johto toimii aina osakasyritysten edun mukaisesti. 

Johto korostaa luottamuksen tärkeyttä erityisesti verkoston johdon ja 

osakasyritysten välillä. Erityisesti sosiaalisilla suhteilla nähdään olevan keskeinen 

merkitys verkoston perustamisen ja toiminnan taustalla. 
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”Ilman tota luottamusta tällästä verkostoyritystä ei voi tehdä.”, 

haastattelu A 

 

”(Luottamus) On tosi tärkeetä”, haastattelu B1 

 

”On olemassa sellainen perusluottamus ja sitte vielä henkilökohtaisella 

tasolla – – yrittäjät tuntee minut ja mäkin tunnen periaatteessa nää 

yrittäjät.”, Haastattelu A 

 

Verkoston johdossa luotetaan myös, että käytännön toiminta lisää luottamusta 

verkoston johdon ja osakasyritysten välillä. Asiakasvirran ohjaaminen 

osakasyrityksille on siis keskeinen tekijä luottamuksen ylläpitämisessä verkoston 

johdon näkökulmasta. Verkoston johto näkee, että verkoston luottamus on 

erinomainen. Verkoston johto perustelee näkemystään päivittäisen työn kautta. 

Verkostossa ei ole kuitenkaan tutkittu tarkemmin luottamuksen tasoa, esimerkiksi 

kyselyjen avulla, vaan se perustuu johdon henkilökohtaiseen arvioon. 

 

Osakasyrityksistä 95 prosenttia arvioi luottamuksen merkityksen tärkeäksi tai 

erittäin tärkeäksi verkostossa (Kuva 15). Tämä tukee verkoston johdon väitettä, että 

tämänlaista verkostotoimintaa olisi mahdotonta ylläpitää ilman luottamusta. 

Verkoston luottamuksen ylläpitäminen on lisäksi todettu tärkeäksi aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Zeng & Chen 2003, 588; Tomkins 2001, 186), joten tutkimuksen tulos 

on linjassa aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Verkoston osakasyrityksistä 

kuitenkin vain 75 prosenttia kuvailee luottamustaan verkoston johtoon positiiviseen 

tai neutraaliin sävyyn. Noin 13 prosenttia ei antanut suoraa vastausta ja noin 12 

prosenttia vastaajista suhtautui verkoston johtoon epäilevästi tai negatiivisesti. 

 

”Ahkeria ja luotettavia avuliaita uskaltaa soittaa”, K9, vastaaja 14 

 

”En voi sanoa, että luottamus olisi vahva.”, K9, vastaaja 65 

 

”Luotan täydellisesti”, K9, vastaaja 9 

 



 

73 

 

Verkoston johtoon epäilevästi tai negatiivisesti suhtautuneet perustelivat 

näkökulmaansa verkoston toimintatapoihin liittyvillä asioilla, kuten 

asiakasmyynnistä pidätettävän provision suuruudella ja huonolla viestinnällä. 

Provision suuruus mainittiin myös verkoston johdon haastatteluissa, mutta 

verkoston tulisi tästä huolimatta kiinnittää enemmän huomiota verkoston 

osakasyritysten tyytyväisyyteen ja pyrkiä ratkaisemaan luottamusta heikentäviä 

tekijöitä. Edes osan osakasyritysten luottamuksen menettäminen voisi heikentää 

merkittävästi verkoston toimintaedellytyksiä. Myöskään kehittyneempien johdon 

laskentatoimen käyttö ei ole mahdollista horisontaalisessa verkostossa ilman 

luottamusta, koska verkoston johdolla ei ole valtaa painostaa osakasyrityksiä 

tiettyyn suuntaan – kehityksen pitäisi perustua koettuun hyötyyn. 

Tutkimuskohteessa yhteisyritys voi käyttää kuitenkin vahvempaa neuvotteluvaltaa, 

koska yhteistyö perustuu sopimuksiin osakeomistuksen lisäksi. 

 

Verkoston sisällä tapahtuu myös kilpailua ja verkoston osakasyritykset ovat 

kilpailevia yrityksiä keskenään. Käytännössä kilpailu toteutuu samalla alueella 

toimivien yritysten kesken. Tästä huolimatta vain osa nostaa esille kilpailun ja 

luottamusta muihin verkoston yrityksiin kuvaillaan positiiviseksi. Tosin monessa 

vastauksessa kerrotaan myös, ettei ole kokemusta verkoston muista 

osakasyrityksistä. 

 

”Positiivista porukkaa”, K10, vastaaja 1 

 

 

Kuva 15. Luottamuksen merkitys. 
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”Ainakin omalla paikkakunnalla on muitakin verkoston yrityksiä. Kilpailu 

tilanne kuitenkin periaatteessa on.”, K10, vastaaja 34 

 

Verkostossa on mukana myös osakasyrityksiä, jotka kuuluvat verkoston 

ulkopuoliseen verkostoon tai ketjuun. Ketjuuntumista on tapahtunut muun muassa 

omistusvaihdosten ja -muutosten yhteydessä. Verkoston johdossa tätä ei pidetä 

merkittävänä tekijänä, koska nämä ovat verkostoon nähden pieniä. Yksittäisissä 

osakasyrityksissä nämä osakasyritykset, jotka kuuluvat verkoston ulkopuoleiseen 

verkostoon, herättävät huolta. 

  

”Olen kuitenkin huolissani siitä, että verkostossa on mukana myös jo 

muuten ketjuuntuneita yrityksiä…”, K10, vastaaja 2 

 

5.3.3 Tiedon jakaminen 

 

Verkostossa toimintaa ohjataan yhteisyrityksen kautta, joka vastaa myös 

tiedonvaihdosta verkoston osapuolten ja loppuasiakkaiden välillä. Tiedonvaihto 

verkostossa perustuu pitkälti perinteisiin yhteydenpitotapoihin, kuten tapaamisiin, 

puhelin- ja sähköpostikeskusteluihin. Verkostossa tietoa jaetaan myös tiedotteiden 

kautta, vaikka näillä jaetaan lähinnä markkinointisisältöä. Tiedotteet kuitenkin 

nähdään positiivisena, koska ne ylläpitävät keskustelua. Toisaalta verkoston johto 

arvioi, että osakasyritykset kiinnittävät vain vähän huomiota sähköpostiinsa 

saapuviin tiedotteisiin. 

 

”Se (tiedottaminen) on tämmöstä tarpeista lähtevää tiedottamista.”, 

haastattelu A 

 

”…me keskitetään kaikki sinne (omaan järjestelmään), koska me 

todettiin aika nopeasti, et ei ne (osakasyritykset) lue sähköposteja…”, 

haastattelu A 

 

Tästä syystä verkostossa on panostettu merkittävästi omien järjestelmien 

kehittämiseen ja myös tiedonvaihtoon liittyviä asioita on pyritty hoitamaan 

järjestelmien kautta, jotta voidaan vähentää sähköpostin tarvetta. Verkoston 
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osakasyritysten vastauksissa kuitenkin ilmeni, että kaikkea tietoa seurataan ja 

monessa yhteydessä mainittiin nimenomaan sähköposti. 

 

Verkoston johdossa tiedostetaan tiedon tärkeys toiminnan johtamisessa ja 

verkoston hallinnoimisessa. Yhteisyritykseltä osakasyrityksille raportoidaan lähinnä 

asiakkaaseen liittyviä välttämättömiä tietoja sekä lainsäädännön määrittämiä tietoja. 

Tiedonvaihtoa halutaan kehittää, mutta verkoston johto suhtautuu epäillen ainakaan 

laajaan tiedon jakamiseen, koska osakasyritykset eivät ole tälläkään hetkellä 

antaneet heiltä kysyttyjä tietoja, kuten liikevaihtoa. Syynä on todennäköisesti se, 

että osakasyritykset ovat toistensa kilpailijoita ja pyrkivät suojelemaan omaan 

liiketoimintaan liittyvän tiedon leviämistä. Verkoston johto kokee, että samasta 

syystä osakasyritykset suhtautuvat varauksella myös julkisesti saatavissa olevan 

tiedon jakamiseen, kuten tilinpäätöstietoihin. Tämäkin perustuu käytännön 

kokemukseen. Verkoston johto arvioi, että tietojen jakaminen vaatisi verkoston 

aktiivista roolia ja henkilökohtaista yhteydenottoa osakasyrityksiin 

 

Osakasyritykset olivat kuitenkin valmiita jakamaan tietoja omasta toiminnastaan 

verkostolle (Kuva 16). Liikevaihdon määrä, myyntihinnat, asiakastyytyväisyystieto, 

asiakasmäärät ja henkilökunnan määrä olivat viisi vaihtoehtoja, joita yli puolet 

vastaajista olisi valmis jakamaan verkostolle. Vain viisi osakasyritystä ilmoitti, 

etteivät he jakaisi mitään tietoa, kun kaikkiaan 94 prosenttia osakasyrityksistä jakaisi 

vähintään jotain tietoa. Mielenkiintoista on huomioida, mitä tietoa osakasyritykset 

olisivat valmiita jakamaan. Tilinpäätöstietoja olisi valmis jakamaan ainoastaan 12 

prosenttia osakasyrityksistä. Vastanneista osakasyrityksistä 61 prosenttia oli 

osakeyhtiöitä, joiden tilinpäätös on julkisesti saatavilla, mutta tästä huolimatta näistä 

vain viisi osakeyhtiötä olivat valmiita jakamaan tilinpäätöksensä verkostolle. On 

myös mielenkiintoista huomata, että yli puolet osakasyrityksistä olisi valmis 

jakamaan asiakastyytyväisyystietoa ja tietoa asiakasmääristään, jotka ovat 

monessa muussa yhteydessä nousseet keskeiseen asemaan ja joista etenkin 

asiakastyytyväisyyden todettu olevan kilpailukykytekijä. Osakasyritykset olivat siis 

valmiita jakamaan tiedon asiakasmääristään, josta voidaan päätellä arvioitu 

liikevaihto sekä kustannustaso ja kannattavuus, mutta eivät esimerkiksi 

tilinpäätöstä.  
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Kuva 16. Tiedon jakaminen verkostolle. 

 

Yli puolet, 54 prosenttia, osakasyrityksistä olisi valmis jakamaan tietoa verkoston 

johdon kanssa luottamuksellisesti (Kuva 17). Vain 5 prosenttia osakasyrityksistä 

olisi valmis jakamaan tietoa kaikkien verkoston yritysten kesken. Kaikkien verkoston 

yritysten kanssa tietoa jakavat perustelevat vastaustaan yhteisellä kehittymisellä ja 

osaamisen jakamisella muille yrittäjille. Vastaavasti 16 prosenttia ei olisi valmis 

jakamaan tietoa kenenkään kanssa. He perustelevat näkökulmaansa 

liikesalaisuuksiin ja verkoston luottamuksen tasoon vedoten. 

 

”En halua antaa mitään tietoa yrityksestäni koska ne menevät kilpailijan 

tiedoksi henkilökunnan kautta!”, K18, vastaaja 78 

 

Myös puutteellinen tieto tietojen käyttämisestä on keskeinen tekijä tiedon 

jakamattomuuden kannalta. Samoin perusteluissa mainittiin huonosti kommunikoitu 

strategia, mikä ei kannusta tiedon jakamiseen. 

 

”PItäisi olla jokin hyötynäkökulma miksi tietoa yritystoiminnasta 

jakaisin”, K18, vastaaja 66 

 

”Käsitykseni voisi muuttua jos tuntisin tarkemmin yhtiön strategian, 

vision ja mission”, K18, vastaaja 65 
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Kuva 17. Tiedon jakaminen verkostossa. 

 

Vaikka yli puolet yrityksistä oli valmis jakamaan tietoa verkoston johdolle tai valituille 

verkoston yrityksille, monessa vastauksessa korostuu näkemys, ettei tietoja 

kuitenkaan haluta jakaa muille tai tietyille verkoston yrityksille samoista syistä, miksi 

osa yrityksistä ei halua jakaa tietoja ollenkaan. Etenkin alueellinen kilpailu koetaan 

hankalaksi tiedon jakamisen kannalta.  

 

”Koen tässä vaiheessa ongelmalliseksi paikallisen kilpailun kannalta 

sen, että verkostoon kuuluu yrityksiä jotka kuuluvat jo johonkin muuhun 

ketjuun”, K18, vastaaja 2 

 

”Verkostoon kuuluu myös kilpailevia yrityksiä”, K18, vastaaja 8 

 

Positiivisissa vastauksissa korostuu hyötynäkemys verkoston kannalta sekä se, että 

suurin osa tiedoista on tällä hetkellä julkisia. 

 

”Jos tiedot paremmat edellytykset yrityksen kehittämiseen, niin voin ne 

antaa. Suurin osahan on julkista jo muutenkin.”, K18, vastaaja 5 

 

”Jotkin em tiedot ovat saatavissa joka tapauksessa 

esim:taloussanomista”, K18, vastaaja 9 
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Tiedon jakamisessa osa osakasyrityksistä nosti esille kommunikoinnin tason 

esteeksi tiedon jakamiselle. Osa osakasyrityksistä haluaisi tietää enemmän 

verkoston visiosta ja strategiasta sekä tiedon käytöstä ennen kuin tekee päätöksen 

tiedon jakamisesta. Osa osakasyrityksistä nosti esille myös avoimuuden 

asiakasprosessiin liittyen ja halusi tietää tarkemmin, miten asiakkaita jaetaan 

edelleen verkostosta osakasyrityksille. Osassa vastauksista nousi esille myös se, 

etteivät kaikki osakasyritykset tunne verkoston toimintaa ja päätöksentekijöitä 

riittävästi. 

  

 ”En tunne hallitusta.”, K8, vastaaja 70 

 

”Yhtiön selvä visio ja strategia eivät ole ainakaan kaikille osakkaille 

selvästi viestitty.”, K8, vastaaja 70 

 

5.4 Verkoston koon asettamat haasteet johdon laskentatoimelle 

 

Tutkimuskohteen verkostolla oli selvä kasvustrategia, jolla pyritään vastaamaan 

markkinoilla kehittyvään tilanteeseen ja kilpailemaan verkoston kautta suurien 

yrityksien kautta. Verkoston koko vaikuttaa kuitenkin olennaisesti verkoston 

johtamiseen ja asettaa haasteita tätä kautta myös johdon laskentatoimelle. Muun 

muassa Hyötyläinen (2000, 35) totesi horisontaalisten verkostojen olevan 

lähtökohtaisesti hankalampia hallita kuin vertikaalisia verkostoja ja García-Canal et 

al. (2003, 764) totesivat, että yhteisyrityksen koon kasvaessa sen hyödyt ja 

tehokkuus pienenevät. 

 

Verkoston kokoa on kasvatettu ottamalla uusia osakasyrityksiä verkostoon. 

Verkostossa on valintakriteerit, jotka keskittyvät liittyvän osakasyrityksen toiminnan 

tasoon. Toiminnan tulee olla muun muassa viranomaisen hyväksymä. Verkostossa 

on lisäksi keskusteltu ja päätetty erikseen jokaisen yrityksen hyväksymisestä 

verkoston osakasyritykseksi. Erityisesti huomiota on kiinnitetty osakasyritysten 

alueelliseen jakautumiseen. Tätä kautta on pystytty nopeasti kasvattamaan 

verkoston toiminta-aluetta, joka on keskeinen tekijä verkoston kilpailuedun kannalta. 

Verkoston nopea kasvattaminen saattaa myös johtaa vääränlaisiin kumppaneihin, 

vaikka toiminnan tasoon liittyvät valintakriteerit täyttyisivätkin. Tämä voi osoittautua 

ongelmaksi myöhäisemmässä vaiheessa. Sopivat kumppanit ovatkin yksi 
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verkostotoiminnan haasteista (Tsupari et al. 2004, 26). Muun muassa Das ja Teng 

(2000, 51-52) totesivat omassa tutkimuksessaan, että verkoston osapuolten 

erilaisuus, erilaiset tavoitteet ja odotukset luovat ongelmia yhteistyölle. Johdon 

laskentatoimen rooli tässä on tuottaa tietoa, jotta verkoston osapuolten erilaisuutta 

pystytään hallitsemaan. Ramos (2004, 135-137) nostaa myös tämän esille 

määritellessään johdon laskentatoimen tehtäviä verkostossa. 

 

Koon kasvaessa keskeistä on myös johdon rooli. Verkoston johdossa päädyttiinkin 

arvioon, että verkoston kehittäminen vaatii verkoston johdon roolin. Tästä kertoo 

myös verkoston laatujärjestelmä, joka on rakennettu verkostotasolla ja jalkautetaan 

sieltä osakasyrityksiin. Verkoston osakasmäärän kasvaessa voidaankin nähdä, että 

verkosto muistuttaa yhteistyön sijasta enemmän perinteistä organisaatiota kuin 

yhteistyötä. Parkin ja Russon (1996, 887) mukaan juuri yhteistyön osapuolten 

määrän kasvu johtaa ongelmiin, jotka ovat yleisempiä perinteisissä 

organisaatioissa, kun johto etääntyy toiminnasta. Tämä liittyy Wegnerin ja Padulan 

(2010, 84) mukaan juuri agenttiteorian ongelmakohtiin. Tutkimuskohteessa 

verkoston laajuus korostaa yhteisyrityksen itsenäistä roolia, jolloin yhteisyritys 

nähdään verkoston vetäjänä yksittäisen osakasyritysten sijasta. Vaikka 

osakasyritykset ovat yhteisyrityksen omistajia, tällä hetkellä osakasyritykset eivät 

kuitenkaan koe vaikutusmahdollisuuksiaan hyväksi. Osakasyritykset eivät 

kuitenkaan suoraan kritisoi tilannetta. 

 

Verkosto mahdollistaa myös vapaamatkustamisen tai passiivisuuden ja verkostossa 

on tällä hetkellä muutamia osakasyrityksiä, joiden tavoitteet eivät välttämättä ole 

linjassa muiden verkostojen osakasyritysten kanssa. Lisäksi verkostoon kuuluu 

myös kilpailevien verkostojen jäseniä. Pidemmällä aikatähtäimellä nämä voivat 

estää esimerkiksi kehittyneempien johdon laskentamenetelmien hyödyntämisen, 

kuten avoimet kirjat -menetelmän, koska nämä menetelmät vaativat verkoston 

kaikilta jäseniltä avoimuutta. Jos kilpailevalla verkostolla olisi pääsy yhden 

osakasyrityksen kautta verkoston sisälle, se voisi hyötyä verkoston sisällä 

jaettavasta tiedosta paljastamatta laajasti omia tietojaan.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Verkostomuotoinen toiminta yleistyy ja verkostoitumisesta on tullut keskeinen 

tutkimusaihe myös johdon laskentatoimen tutkimuksissa (Tsamenyi & Cullen 2010, 

Suomala et al. 2010, Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013, Tenhunen 2006). Johdon 

laskentatoimen tutkimuksissa on tutkittu johdon laskentatoimen menetelmiä, 

käyttötarpeita, mahdollistavia tekijöitä ja haasteita erilaisissa verkostoitumisen 

muodoissa. Horisontaalisia verkostoja, joissa yhteistyö tapahtuu yhden arvoketjun 

tasolla (Birru 2011, 807), on kuitenkin tutkittu huomattavasti vähemmän, johon tämä 

tutkimus perustuu. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia laajaa horisontaalista 

verkostoa ja sen johdon laskentatoimen menetelmiä, käyttötarpeita, mahdollistavia 

tekijöitä ja haasteita tapaustutkimusotteella laadullisin tutkimusmenetelmin. 

 

Tutkimuksessa tutkittiin laajaa yhteisyrityksen ympärille keskittyvää horisontaalista 

verkostoa, joka toimi sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla Suomessa. Verkoston 

jäsenyys perustui osakeomistukseen ja toiminta edelleen erinäisiin sopimuksiin. 

Verkostossa oli hieman alle 300 osakasyritystä. Verkoston toiminta perustui 

verkoston kautta osakasyrityksille välitettäviin asiakkaisiin. Verkoston kautta 

yksittäinen pieni yritys pystyi osallistumaan suuriin sopimuksiin ja saamaan uusia 

asiakkaita. Verkoston toimintaa johdettiin yhteisyrityksestä, jonka johtoa 

haastateltiin tutkimusta varten puolistrukturoitua haastattelumenetelmää 

hyödyntäen. Koska osakasyrityksillä oli merkittävä rooli verkoston johdon 

laskentatoimen näkökulmasta, myös osakasyrityksille suunnattiin kyselylomake, 

joka täydensi tutkimuksen empiiristä aineistoa. Tutkimuksessa analysoitiin ja 

tulkittiin haastattelu- ja kyselylomakeaineistoja erikseen ja yhdessä, ja näistä tehtiin 

tutkimuksen johtopäätökset. 

 

6.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää millaisia johdon ohjausjärjestelmiä ja 

laskentatoimen menetelmiä laajassa horisontaalisessa verkostossa hyödynnetään. 

Tutkimuskohteessa johdon laskentatoimea tarkasteltiin verkoston johdon ja 

osakasyritysten näkökulmalta verkostotasolla, yhteisyritystasolla sekä 

osakasyritystasolla. Verkostotasolla verkoston toimintaa ohjaa oma järjestelmä, 

joka mahdollistaa asiakkaiden välittämisen verkoston läpi edelleen osakkaille. 
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Verkoston toiminnan kannalta omaa järjestelmää pidetään välttämättömänä, koska 

se on myös keskeinen kilpailuetu. Myös aiemmissa tutkimuksissa on todettu 

koordinaatio tärkeys (Dekker 2004, 28) ja horisontaalisen verkoston koordinoinnin 

haasteet (Hyötyläinen 2000, 35), joten on luontevaa, että tähän on kiinnitetty 

verkostossa huomiota. Omaa järjestelmää voidaan verrata kevyeen 

toiminnanohjausjärjestelmään, jonka kautta toimintaa koordinoidaan ja verkoston 

johto kerää ei-taloudellisia tunnuslukuja verkoston toiminnan johtamisen tueksi.  

 

Toiminnan kehittymistä on ohjannut vahvasti asiakkaiden tarpeet eikä verkostossa 

ole otettu käyttöön kokonaisvaltaisia suorituskykymittaristoja. Verkostotasolla ei 

tällä hetkellä kerätä aktiivisesti muuta tietoa osakasyrityksiltä, mutta verkostossa on 

pystytty hyödyntämään ulkopuolisten toimijoiden tuottamaa tietoa toimialasta, kuten 

säännöllisesti saatavaa hinnoitteluselvitystä. Lisäksi verkostossa on tarkasteltu 

verkoston osakeyhtiömuotoisten osakasyritysten tilinpäätöksistä koostettua 

analyysia, jonka käyttö on tosin jäänyt lähinnä markkinointitarkoituksiin. Näin 

verkostossa on pystytty kiertämään tiedonvaihtoon liittyviä ongelmia, mitä myös 

Jakobsenin (2010, 116-117) tutkimuksessa hyödynnettiin. Markkinoilta saatavissa 

olevan vapaan tiedon käyttö näyttäytyykin helppona keinona ohittaa erityisesti 

horisontaaliseen verkostoon liittyviä tiedonvaihdon ongelmia. 

 

Yhteisyrityksessä johdon laskentatoimen menetelmiä tunnistetaan hyvin, mutta 

niiden hyödyntäminen ei ole ollut kehittämiskohteena ajan puutteen vuoksi. 

Yhteisyrityksessä hyödynnetään tällä hetkellä kustannuslaskentaa, budjetointia ja 

toisistaan erillisiä taloudellisia ja ei-taloudellisia tunnuslukuja sekä kevyitä 

kirjanpidollisista raporteista koostettuja analyyseja. Yhteisyrityksessä on koettu 

kustannuslaskennan ja budjetoinnin hyödyntäminen haasteelliseksi toiminnan 

nopeasta kasvusta johtuen, jota ei ole pystytty huomioimaan laskelmissa. Haaste ei 

liity horisontaaliseen verkostotoimintaan, vaan skaalautuvaan liiketoimintaan. 

Yhteisyrityksen johdon laskentatoimen tuntemusta voidaan tutkimuksen perusteella 

luonnehtia hyväksi, mutta resurssien puutteen takia johdon laskentatoimea 

hyödynnetään pintapuolisesti.  

 

Osakasyrityksien laskentatoimen taso vaihtelee verkostossa. 72 prosenttia 

osakasyrityksistä käytti tai osasi käyttää vähintään yhtä tutkimuksessa esillä ollut 

johdon laskentatoimen menetelmää, mutta toisaalta merkittävä osa tunnisti vain 
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yhdestä kolmeen menetelmää ja 28 prosenttia ei tunnistanut mitään mainituista 

menetelmistä. Osakasyritykset ovat pääasiassa pieniä yrityksiä, joten 

tutkimuksessa vahvistetaan aikaisempien tutkimusten havaintoja siitä, että pienten 

yritysten johdon laskentatoimen taso on resursseista johtuen heikkoa (Rantanen 

2001, 20). Tutkimuksessa tuli esille myös, että suurella osalla osakasyrityksistä 

taloushallinnosta ja kirjanpidosta vastaa ulkopuolinen tilitoimisto. Voidaan olettaa, 

että pienilläkin osakasyrityksillä on tästä syystä mahdollisuus tuottaa laadukasta 

tietoa verkostotasoista johdon laskentatoimea varten tilitoimistojen kanssa. 

 

Tutkimuksen toisena apututkimuskysymyksenä kysyttiin: millaista tietoa tarvitaan 

horisontaalisessa verkostossa johtamisen tukena ja mitä tietoa jaetaan. Tähän liittyy 

olennaisesti johdon laskentatoimen mahdollistavat tekijät, joita Tenhunen (2006, 

128) esitti omassa tutkimuksessaan. Tutkimuskohteessa toiminta suunniteltiin 

vastaamaan muita isoja kilpailijoita paremmin ja nopeammin asiakkaan tarpeisiin ja 

asiakkaalle haluttiin myös tarjota tietoa toiminnasta, kuten 

asiakastyytyväisyystietoa. Tiedon tarve on alusta alkaen ollut asiakaslähtöistä, mikä 

on ollut myös verkoston yksi menestystekijöistä. Verkoston kasvaessa ja 

monipuolistuessa myös muut tiedon tarpeet korostuvat. Horisontaalisessa 

verkostossa tasapuolisuus on tärkeää, joten verkostossa on alusta asti seurattu 

hyötyjen eli pääasiassa asiakkaiden jakautumista verkoston osakasyrityksille. Myös 

kustannuksista on saatava tietoa. Verkoston johto on saanut selvityksiä koko 

toimialan hintatasoista sekä myös osakeyhtiömuotoisten osakasyritysten osalta, 

joka on avustanut päätöksenteossa. Kustannukset vaikuttavat etenkin verkoston 

osuuteen osakasyrityksille jaettavasta asiakkaista ja liikevaihdosta. Osuus on 

keskeinen tekijä myös osakasyritysten tyytyväisyyden kannalta. 

 

Verkostossa ei tällä hetkellä ole koettu tärkeäksi kerätä laajaa kustannustietoa 

verkoston osakasyrityksiltä, koska verkosto toimii palvelusektorilla, jossa 

henkilöstökustannusten merkitys on suuri, mikä samankaltaistaa eri yritysten 

kustannusrakennetta. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna palvelusektorin 

kustannustiedon merkitys näyttäytyy hyvin erilaisena kuin teollisuuden. Muun 

muassa Cooper ja Slagmulder (2004, 23) korostivat kustannustiedon kautta 

löydettäviä alhaisempia kustannuksia ja kehityskohteita. Tässä tutkimuksessa 

vastaava tarve ei tullut esille. Vaikuttaisikin, että muut tekijät ovat tärkeämpiä kuin 

kustannustieto, joten kokonaisvaltaisista suorituskyvyn mittaristoista ja 
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benchmarking-menetelmistä voisi olla enemmän hyötyä kuin esimerkiksi verkoston 

kustannusjohtamisesta.  

 

Tutkimuksessa vahvistettiin myös, että horisontaalisessa verkostossa luottamus on 

erittäin tärkeä sekä johdon että verkoston jäsenten näkökulmasta. Tutkimuksessa 

paljastui, että ilman luottamusta tutkimuksen verkostokaan ei pystyisi toimimaan. 

Verkostossa nousi esille myös osakasyritysten keskinäiset suhteet. Verkoston johto 

arvioi, että verkoston osakasyritykset näkevät toisensa kilpailijoina eivätkä tästä 

syystä halua olla tekemissä toistensa kanssa. Kuitenkin osakasyritysten 

vastauksissa luotettiin verkoston muihin osakasyrityksiin, vaikka osa mainitsikin, 

ettei ole ollut yhteydessä muihin osakasyrityksiin tai suhtautuu epäillen saman 

alueen osakasyrityksiin. 

 

Tutkimuksessa paljastui myös aiemmista tutkimuksista poikkeavaa tietoa 

vapaamatkustajista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että horisontaalisessa 

verkostossa ja erityisesti yhteisyrityksessä ei voi olla vapaamatkustajia (Vesalainen 

1996, 37). Tutkimuskohteessa osa osakasyrityksistä oli vapaamatkustajina 

verkostossa. Verkostossa ei voida kuitenkaan puhua puhtaasta 

vapaamatkustamisesta, vaan passiivisesta mukana olosta. Passiiviset 

osakasyritykset eivät siis hyötyneet toiminnasta, koska eivät vastaanottaneet 

asiakkaita verkoston kautta. On erittäin mielenkiintoista, että verkostossa on luotu 

malli, joka mahdollistaa tämänkaltaisen toiminnan. Passiiviset osakasyritykset 

voivat mahdollisesti estää verkoston kehittämisen tulevaisuudessa, jos heidän 

tavoitteensa eriytyvät muista. Nämä kasvattavat myös riskiä siitä, että verkostosta 

poistutaan, mikä on aikaisemmissa tutkimuksissa johtanut verkoston kaatumiseen. 

Johdon laskentatoimen pitäisi siis pystyä tuottamaan ennakoivaa tietoa 

sitoutumisesta, osallistumisesta ja erilaisista tavoitteista, jotta verkoston johto 

pystyy ottamaan nämä näkökulmat huomioon johtamisessaan. 

  

Verkoston tiedon jakamisessa on kehitettävää. Vaikka verkoston johto suhtautui 

epäilevästi tiedon jakamiseen verkostossa, suurin osa yrityksistä oli valmis 

jakamaan tietoja verkostossa. Tietojen jakamiseen suhtauduttiin kuitenkin 

varauksella ja vain osia tiedoista oltiin valmiita jakamaan ja vain verkoston johdolle 

eikä kaikille verkostossa. Tässä verkostossa tietojen jakaminen verkoston johdolle 

todennäköisesti riittäisi verkoston tarpeisiin. Osa osakasyrityksistä oli valmis myös 
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jakamaan tietoja kaikkien osakasyritysten kanssa ja he korostivat juuri yhteistä 

hyötyä. Tämä suhtautuminen verkostossa edelleen vahvistaa käsitystä siitä, että 

verkosto toimii yhteisyrityksen kautta ja osakasyritysten välinen suora yhteistyö jää 

vähäiseksi. Verkoston osakasyritysten suhtautumisesta voidaan päätellä, että ilman 

koossa pitävää yhteisyritystä verkoston toiminta ei olisi mahdollista tai se olisi hyvin 

haasteellista. 

 

Tutkimuksessa myös havaittiin mielenkiintoinen suhtautuminen tilinpäätöksiin. 

Osakasyritykset pitivät tilinpäätöstietoja hyvinkin luottamuksellisena ja 

osakeyhtiömuotoiset osakasyrityksetkään eivät olleet pääosin valmiita jakamaan 

tilinpäätöstietojaan. Vastaavasti asiakasmääriä ja asiakastyytyväisyyttä oltiin 

valmiita jakamaan, vaikka asiakasmääristä pystytään tällä toimialalla päättelemään 

hyvin pitkälti yrityksen liikevaihto, kustannukset sekä kannattavuus. Tutkimuksessa 

ei perehdytty tarkemmin taustalla oleviin syihin, mutta näiden syiden selvittäminen 

voisi mahdollistaa tiedon jakamiseen suhtautumisen muuttamisen 

positiivisemmaksi. Tutkimuksessa nousi myös esille, että osa suhtautui tiedon 

jakamiseen epäillen, koska he eivät tienneet, mihin tietoja käytetään tai mitä he 

hyötyisivät tästä. Tiedon jakamisessakin näyttäisi siis horisontaalisen verkoston 

kohdalla korostuvat avoimuuden ja viestinnän merkitys. 

 

Tutkimuksen toisena apututkimuskysymyksenä oli: millaisia haasteita laaja 

horisontaalinen verkosto asettaa johdon laskentatoimelle. Horisontaalisen 

verkoston kasvaessa toiminta monimutkaistuu eikä yhteistyötä voida johtaa enää 

ilman toimintaa tukevia rakenteita ja sopimuksia. Tutkimuskohteessa toiminnan 

kasvu oli tavoitteena alusta alkaen ja myös rakenteet ja sopimukset pyrkivät 

tukemaan tätä. Toimintaa on kuitenkin pyritty kasvattamaan nopeasti ja verkostossa 

on tästä syystä mukana hyvin erilaisia yrityksiä, joita yhdistää toiminnan taso ja 

verkostotoiminnan hyöty. Osa verkoston jäsenistä on kuitenkin passiivisina jäseninä 

verkostossa tai he kuuluvat muihin verkostoihin. Mahdollisesti kaikki verkoston 

osakasyritykset eivät siis sitoudu toimintaan muiden tavoin, mikä saattaa vaikeuttaa 

verkoston kehittämistä tulevaisuudessa. Esimerkiksi avoimuutta vaativan avoimet 

kirjat -menetelmän hyödyntäminen voi olla mahdotonta tämänlaisessa 

ympäristössä.  
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Horisontaalisen verkoston laajuus näyttää korostavan useita toimintaan liittyviä 

haasteita. Ongelmat aiheutuvat verkoston jäsenten määrästä ja erilaisuudesta, mikä 

voi johtaa erilaisiin tavoitteisiin ja luoda konflikteja osapuolten välille. Laajuudella on 

siten merkitystä johdon laskentatoimeen, koska se suoraan vaikuttaa negatiivisesti 

johdon laskentatoimen mahdollistaviin tekijöihin. Horisontaalisen verkoston laajuus 

tuo verkoston myös lähemmäksi perinteistä organisaatiota, joka tuo mukanaan 

myös perinteisen organisaation haasteita.  

 

6.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet 

 

Tutkimuksessa perehdyttiin syventävästi yhteen laajaan horisontaaliseen 

verkostoon verkoston johdon ja osakasyritysten näkökulmasta. Tutkimuksessa 

selvitettiin käytettäviä johdon laskentatoimen menetelmiä sekä johdon 

laskentatoimen tarpeita ja mahdollistavia tekijöitä sekä haasteita. Tämä tutkimus 

avasi laskentatoimen tutkimuskenttää horisontaalisten verkostojen osalta. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat osittain aiempaa tutkimusta, mutta tutkimuksessa 

löydettiin myös muista tutkimuksista poikkeavia tuloksia.  

 

Tutkimuksessa todettiin, että horisontaalisen verkoston monipuolistuessa ja 

kasvaessa myös haasteet ja koordinaation tarve kasvaa. Verkoston koon 

kasvaessa on siis erittäin tärkeää panostaa toiminnan rakenteellisuuteen ja 

suunnitelmallisuuteen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että laajassa ja erilaisista 

jäsenistä koostuvassa verkostossa toiminnanohjausjärjestelmä näyttäytyy 

keskeisessä asemassa ja tämän kehittämiseen on panostettava. Verkoston johdon 

laskentatoimen mallit voidaan siten rakentaa toiminnanohjausjärjestelmän 

yhteyteen, jolloin pystytään minimoimaan ylimääräinen työ.  Verkoston kannalta on 

oleellista kiinnittää huomiota sekä toimintaan että verkoston tilaan. Verkoston tilaan 

liittyy keskeisesti yhtenäisyys ja luottamuksen taso sekä hyötyjen jakautuminen, 

joihin myös johdon laskentatoimen huomiota tulisi kiinnittää. Tutkimuksen 

perusteella kokonaisvaltainen suorituskykymittaristo voisi olla hyödyllinen ratkaisu 

verkoston kehittämisen kannalta ja se helpottaisi monipuolisen tiedon tarkastelua 

sekä korostaisi verkoston strategiaa ja siihen liittyvä tekijöitä. Erityisesti 

toimittajaverkoston tuloskorttimalli voisi olla hyödyllinen horisontaalisen verkoston 

kannalta. 
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Horisontaalisessa verkostossa avoin tiedonvaihto voi olla kuitenkin ongelma ja este 

verkostotasoisen johdon laskentatoimen kehittämiselle. Verkostossa tulisikin kerätä 

tietoa verkoston toiminnasta ja toimialasta julkisista lähteistä ja hyödyntää näitä 

verkoston toiminnan tarpeisiin, esimerkiksi täydentämällä verkostosta saatavia 

tietoja julkisilla tilinpäätöstiedoilla. Jotta myös verkoston sisältä saadaan kerättyä 

tietoa verkoston johdon laskentatoimen tueksi, verkostossa on kiinnitettävä 

huomiota viestintään. Verkoston jäsenten on sitouduttava verkoston toimintaan ja 

ymmärrettävä verkostossa kerättävän tiedon tarve, mikä voi helpottaa tiedonvaihtoa 

pitkällä tähtäimellä. Edelleen näitä tietoja voidaan hyödyntää benchmarking-

menetelmän kautta ja verkostoa voidaan kehittää parhaiden käytäntöjen kautta. 

Horisontaalisessa verkostossa kannattaisikin hyödyntää benchmarking-

menetelmän käyttöä, koska se menetelmänä sopii hyvin verkoston tavoitteeseen 

kehittää verkostoa ja sen osapuolia verkoston yhteistyön kautta. 

 

Tutkimuksessa nousi esille myös useita jatkotutkimustarpeita. Tutkimuskohteessa 

oli tunnistettu johdon laskentatoimen kehitystarpeet, joten olisi mielenkiintoista 

palata tutkimaan tilannetta uudelleen myöhemmin. Uusi tutkimus voisi keskittyä 

tarkastelemaan tarveperusteisesti käyttöön otettavia johdon laskentatoimen 

menetelmiä. Uudet menetelmät voisivat paljastaa palvelusektorille sopivia 

verkostotasoisia malleja. Tutkimus voisi käsittää myös johdon laskentatoimen 

kehittymistä verkoston elinkaaren aikana, johon ei vielä ole keskitytty 

laskentatoimen tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että usean verkoston osakasyrityksen 

taloushallinnosta vastaavat tilitoimistot, jotka muun muassa avustavat muutamia 

osakasyrityksiä kustannuslaskennassa ja analyyseissä, joten on mahdollista, että 

tilitoimistojen kautta voidaan saada laadukasta tietoa verkostotasoisen johdon 

laskentatoimen tueksi. Tilitoimistojen osallisuutta verkostotasoisessa toiminnassa 

etenkin johdon laskentatoimen menetelmien kautta olisi syytä tutkia lisää sekä 

horisontaalisissa että vertikaalisissa verkostoissa. Tilitoimistot voivat hyvinkin 

mahdollistaa verkostotasoisen johdon laskentatoimen kehittämisen pienien 

yritysten verkostoissa. Toisaalta verkostotasoinen johdon laskentatoimi vaatii 

edelleen monien muiden mahdollistavien tekijöiden täyttymistä, mutta 

laskentatoimen taso ei näin olisi esteenä. 
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Laskentatoimen mahdollistavista tekijöistä tutkimuksessa vahvistettiin myös 

luottamuksen tärkeyttä verkostomuotoisessa toiminnassa. Tutkimusaineistosta 

nousi esille myös sosiaalisten suhteiden tärkeys toimintaa aloitettaessa. Tätä ei 

kuitenkaan tässä tutkimuksessa tutkittu, mutta luottamuksen tutkiminen verkoston 

elinkaaren aikana voisi avata uusia tutkimuspolkuja ja myös vahvistaa näkemystä 

luottamuksesta verkoston perustana. Mahdollisesti luottamuksen tutkiminen voisi 

auttaa myös luottamuksen kehittämisessä verkostoissa, mikä edelleen voisi 

parantaa tiedon jakamista ja johdon laskentatoimen hyödyntämistä verkostotasolla. 

   



 

88 

LÄHDELUETTELO 

 

Agndal, H. & Nilsson, U. 2009. Interorganizational Cost Management in the 

Exchange Process. Management Accounting Research, 20, 2, 85-101. 

 

Agndal, H. & Nilsson, U. 2010. Different Open Book Accounting Practises for 

Different Purchasing Strategies. Management Accounting Research, 21, 3, 147-

166. 

 

Aho, M. 2011. Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin. 

Väitöskirja. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto. Tampereen teknillisen 

yliopiston julkaisuja 1000. 

 

Ali, T. & Larimo, J. 2016. Managing Opportunism in International Joint Ventures: 

The Role of Structural and Social Mechanisms. Scandinavian Journal of 

Management, 32, 2, 86-96. 

 

Anderson, S. W. 2007. Managing Costs and Cost Structure Throughout the Value 

Chain: Research on Strategic Cost Management. Handbooks of Management 

Accounting Research, 2, 481-506.  

 

Anderson, S. W. & Dekker, H. C. 2009a. Strategic Cost Management in Supply 

Chains, Part 1: Structural Cost Management. Accounting Horizons, 23, 2, 201-220. 

 

Anderson, S. W. & Dekker, H. C. 2009b. Strategic Cost Management in Supply 

Chains, Part 2: Executional Cost Management. Accounting Horizons, 23, 3, 289-

305. 

 

Bardy, R. 2006. Management Control in a Business Network: New Challenges for 

Accounting. Qualitative Research in Accounting & Management, 3, 2, 161-181. 

 

Barringer, B. R. & Harrison, J. S. 2000. Walking a Tightrope: Creating Value 

Through Interorganizational Relationships. Journal of Management, 26, 3, 367-403. 

 



 

89 

Bastl, M., Grubic, T., Templar, S., Harrison, A. & Ip-Shing, F. 2010. Inter-

Organizational Costing Approaches: The Inhibiting Factors. The International 

Journal of Logistics Management, 21, 1, 65-88. 

 

Birru, W. T. 2011. Horizontal Inter-Firm Cooperation in Ethiopian Small and Medium 

Enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18, 4, 806-

820. 

 

Brewer, P. C. 2008. Redefining Management Accounting, Strategic Finance, 89, 9, 

26-34. 

 

Büchel, B. & Thuy, L. X. 2001. Measures of Joint Venture Performance from Multiple 

Perspectives: An Evaluation by Local and Foreign Managers in Vietnam. Asia 

Pacific Journal of Management, 18, 1, 101-111. 

 

Caglio, A. & Ditillo, A. 2012. Interdependence and Accounting Information 

Exchanges in Inter-Firm Relationships. Journal of Management & Governance, 16, 

1, 57-80. 

 

Coase, R. H. 1937. The Nature of the Firm. Economica, New Series, 4, 16, 386-

405. 

 

Cooper, R. Kaplan, R. S. 1992. Activity-Based Systems: Measuring the Costs of 

Resource Usage. Accounting Horizons, 6, 3, 1-12. 

 

Cooper, R. & Slagmulder, R. 1998. Extra-Organizational Cost Analysis. 

Management Accounting, 80, 1, 14-16. 

 

Cooper, R. & Slagmulder, R. 2004. Interorganizational Cost Management and 

Relational Context. Accounting, Organizations and Society, 29, 1, 1-26. 

 

Cross, K. F. & Lynch, R. L. 1992. For Good Measure. CMA, 66, 3, 20-23. 

 

Das, T. K. & Teng, B. 2000. A Resource-Based Theory of Strategic Alliances. 

Journal of Management, 26, 1, 31-61. 



 

90 

 

Dekker, H. C. 2003. Value Chain Analysis in Interfirm Relationships: A Field Study. 

Management Accounting Research, 14, 1, 1-23. 

 

Dekker, H. C. 2004. Control of Inter-Organizational Relationships: Evidence on 

Appropriation Concerns and Coordination Requirements. Accounting, 

Organizations and Society, 29, 1, 27-49. 

 

Ding, R., Dekker, H. C. & Groot, T. 2010. An Exploration of the Use of Interfirm 

Cooperation and the Financial Manager’s Governance Roles: Evidence from Dutch 

Firms. Journal of Accounting & Organizational Change, 6, 1, 9-26. 

 

Ebers, M. & Jarillo, J. C. 1998. The Construction, Forms, and Consequences of 

Industry Networks. International Studies of Management & Organization, 27, 4, 3-

21. 

 

Eisenhardt, K. M. & Schoonhoven, C. B. 1996. Resource-based View of Strategic 

Alliance Formation: Strategic and Social Effects in Entrepreneurial Firms. 

Organization Science, 7, 2, 136-150. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen, 8. painos. 

Jyväskylä, Vastapaino Oy. 

 

Fearne, A., Garcia Martinez, M. & Dent, B. 2012. Dimensions of Sustainable Value 

Chains: Implications for Value Chain Analysis. Supply Chain Management, 17, 6, 

575-581. 

 

Fowler, J. G. & Reisenwitz, T. H. 2013. A Review of Interfirm Networks: A Deeper 

Understanding of the Relationships Paradigm. Journal of Business Strategies, 30, 

1, 52-95. 

 

García-Canal, E., Valdés-Llaneza, A. & Ariño, A. 2003. Effectiveness of Dyadic and 

Multi-Party Joint Ventures. Organization Studies, 24, 5, 743-770. 

 



 

91 

Geringer, J.M. & Hebert, L. 1989. Control and Performance of International Joint 

Ventures. Journal of International Business Studies, 20, 2, 235-254. 

 

Grandori, A. & Soda, G. 1995. Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms, and 

Forms. Organization Studies, 16, 2, 183-214. 

 

Grant, R. M. 1996. Toward A Knowledge-based Theory of the Firm. Strategic 

Management Journal, 17, Special Issue: Winter, 109-122. 

 

Griffith, D. A., Hu, M. Y. & Chen, H. 1998. Formation and performance of multi-

partner joint ventures: A Sino-foreign illustration. International Marketing Review, 

15, 3, 171-187. 

 

Gunasekaran, A., Patel, C. & Tirtiroglu, E. 2001. Performance Measures and 

Metrics in a Supply Chain Environment. International Journal of Operations & 

Production Management, 21, 1/2, 71-87. 

 

Harris, J. & Durden, C. 2012. Management Accounting Research: An Analysis of 

Recent Themes and Directions for the Future. Journal of Applied Management 

Accounting Research, 10, 2, 21-41. 

 

Hennart, J. 1988. A Transaction Costs Theory of Equity Joint Ventures. Strategic 

Management Journal, 9, 4, 361-374. 

 

Hennart, J. & Zeng, M. 2005. Structural Determinants of Joint Venture Performance. 

European Management Review, 2, 2, 105-115. 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu, teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki, Gaudeamus Helsinki University Press Oy. 

 

Hyötyläinen, R. 2000. Development Mechanisms of Strategic Enterprise Networks 

Learning and Innovation in Networks. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). 

Espoo, VTT Publications 417. 

 



 

92 

Håkansson, H. & Lind, J. 2004. Accounting and Network Coordination. Accounting, 

Organizations and Society, 29, 1, 51-72. 

 

Ireland, R., Hitt, M. & Vaiyanath, D. 2002. Alliance Management as a Source of 

Competitive Advantage. Journal of Management, 28, 3, 413-446. 

 

Jakobsen, M. 2010. Management Accounting as the Inter-Organizational Boundary. 

Journal of Accounting & Organizational Change, 6, 1, 96-122. 

 

Jarillo, J. C. 1988. On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 9, 1, 31-

41. 

 

Jarimo, T. & Kulmala, H. I. 2008. Incentive Profit-Sharing Rules Joined with Open-

Book Accounting in SME Networks. Production Planning & Control, 19, 5, 508-517. 

 

Kajüter, P. & Kulmala, H. I. 2005. Open-book Accounting in Networks Potential 

Achievements and Reasons for Failures. Management Accounting Research, 16, 2, 

179-204. 

 

Kaplan, R. S. 1984. The Evolution of Management Accounting. The Accounting 

Review, 59, 3, 390-418. 

 

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. 1992. The Balanced Scorecard – Measures that Drive 

Performance. Harvard Business Review, 70, 1, 71-80. 

 

Kogut, B. 1988. Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives. Strategic 

Management Journal, 9, 4, 319-332. 

 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä. Tampere, Osuuskunta Vastapaino. 

 

Kuitunen, K., Räsänen, P., Mikkola, M. & Kuivanen, R. 1999. Kehittyvä 

yritysverkosto, toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä. Valtion 

teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Espoo, VTT Tiedotteita 1976. 

 



 

93 

Kulmala, H. I. 2003. Cost Management In Firm Networks. Väitöskirja. Tampere, 

Tampereen teknillinen yliopisto. Tampereen teknillisen yliopiston julkaisuja 418. 

 

Kulmala, H. I., Paranko, J. & Uusi-Rauva, E. 2002. The Role of Cost Management 

In Network Relationships. International Journal of Production Economics, 79, 1, 33-

43. 

 

Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka, aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Jyväskylä, 

Gummerus Kirjanpaino Oy. 

 

Laine, J., Bamberg, J. & Jokinen, P. 2007. Tapaustutkimuksen taito. Helsinki, 

Gaudeamus Helsinki University Press Oy Yliopistokustannus, HYY Yhtymä. 

 

Mahama, H. 2006. Management Control Systems, Cooperation and Performance in 

Strategic Supply Relationships: A Survey in the Mines. Management Accounting 

Research, 17, 3, 315-339. 

 

Meira, J., Kartalis, N. D., Tsamenyi, M. & Cullen, J. 2010. Management Controls 

and Inter-Firm Relationships: A Review. Journal of Accounting & Organizational 

Change, 6,1, 149-169. 

 

Mjoen, H. & Tallman, S. 1997. Control and Performance in International Joint 

Ventures. Organization Science, 8, 3, 257-274. 

 

Moriarty, J. P. & Smallman, C. 2009. En Route to a Theory of Benchmarking. 

Benchmarking, 16, 4, 484-503. 

 

Mouritsen, J., Hansen, A. & Hansen C. Ø. 2001. Inter-Organizational Controls an 

Organizational Competencies: Episodes Around Target Cost 

Management/Functional Analysis and Open Book Accounting. Management 

Accounting Research, 12, 2, 221-244. 

 

Mouritsen, J. & Thrane, S. 2006. Accounting, Network Complementarities and the 

Development of Inter-Organizational Relations. Accounting, Organizations and 

Society, 31, 3, 241-275. 



 

94 

 

Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2010. Johdon laskentatoimi. 6-10. Painos, Helsinki, 

Edita Publishing Oy. 

 

Oliver, A. L. & Ebers, M. 1998. Networking Network Studies: An Analysis of 

Conceptual Configurations in the Study of Inter-Organizational Relationship. 

Organization Studies, 19, 4, 549-583. 

 

Ollila, E., Ilva. M. & Koivusalo, M. 2003. Kilpailuttaminen sosiaali- ja terveyspolitiikan 

näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raportteja 

276. 

 

Ollus, M., Ranta, J. & Ylä-Anttila, P. 1998. Verkostojen vallankumous – Miten johtaa 

verkostoyritystä? Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Vantaa, Taloustieto Oy. 

 

Osarenhkoe, A. 2010. A Study of Inter-Firm Dynamics Between Competition and 

Cooperation – A Coopetition Strategy. Journal of Database Marketing & Customer 

Strategy Management, 17, 3-4, 201-221. 

 

Park, S. H. & Russo, M. V. 1996. When Competition Eclipses Cooperation: An Event 

History Analysis of Joint Venture Failure. Management Science, 42, 6, 875-890. 

 

Parkhe, A. 1991. Interfirm Diversity Organizational Learning, and Longevity in 

Global Strategic Alliances. Journal of International Business Studies, 22, 4, 579-

601. 

 

Pfeffer, J. & Nowak, P. 1976. Joint Ventures and Interorganizational 

Interdependence. Administrative Science Quarterly, 21, September, 398-418. 

 

Pfohl, H. & Buse, P. 2000. Inter‐organizational logistics systems in flexible 

production networks: An organizational capabilities perspective. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 30, 5, 388-408. 

 

Ramos, M. M. 2004. Interaction Between Management Accounting and Supply 

Chain Management. Supply Chain Management, 9, 2, 134-138. 



 

95 

 

Rantanen, H. 2001. Suorituskyvyn osa-alueiden mittaamien pkt-yrityksissä. 

Lappeenranta University of Technology, Lahti Unit. Tutkimusraportti 3. 

 

Raue, J. S. & Wallenburg, C. M. 2013. Alike or Not? Partner Similarity and Its 

Outcome in Horizontal Cooperations Between Logistics Service Providers. Logistics 

Research, 6, 4, 217-230. 

 

Ring, P. S. & Van de Ven, A. H. 1992. Structuring Cooperative Relationships 

Between Organizations. Strategic Management Journal, 13, 7, 483-498. 

 

Ring, P. S. & Van de Ven, A. H. 1994. Development Processes of Cooperative 

Interorganizational Relationships. The Academy of Management Review, 19, 1, 90-

118. 

 

Robson, M. J., Leonidou, L. C. & Katsikeas, C. S. 2002. Factors Influencing 

International Joint Venture Performance: Theoretical Perspectives, Assessment, 

and Future Directions. Management International Review, 42, 4, 385-418. 

 

Seal, W., Cullen, J., Dunlop, A., Berry, T. & Ahmed, M. 1999. Enacting a European 

Supply Chain: A Case Study on the Role of Management Accounting. Management 

Accounting Research, 10, 1, 303-322. 

 

Suomala, P., Lahikainen, T., Lyly-Yrjänäinen, J. & Paranko, J. 2010. Open book 

accounting in practise – exploring the faces of openness. Qualitative Research in 

Accounting & Management, 7, 1, 71-96. 

 

Surowiec, A. 2013. Costing Methods for Supply Chain Management. European 

Scientific Journal, Supp. Special Edition 1, June, 213-219. 

 

Taipaleenmäki, J., Ikäheimo, S. 2013. On the convergence of management 

accounting and financial accounting – the role of information technology in 

accounting change. International Journal of Accounting Information Systems, 14, 4, 

321-348. 

 



 

96 

Tenhunen, J. 2006. Johdon laskentatoimi kärkiyritysverkoissa – 

Soveltamismahdollisuudet ja yritysten tarpeet. Väitöskirja. Lappeenranta, 

Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 241. 

 

Thorelli, H. B. 1986. Networks: Between Markets and Hierarchies. Strategic 

Management Journal, 7, 1, 37-51. 

 

Tilastokeskus. 2008. Yritystoiminta muutoksessa – tilasto sopeutuu. 

[Verkkodokumentti]. [Viitattu 2.9.2016]. Saatavilla 

http://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-07-10_004.html 

 

Tjosvold, D. & Weicker, D. 1993. Cooperative and Competitive Networking By 

Entrepreneurs: A Critical Incident Study. Journal of Small Business Management, 

31, 1, 11-21. 

 

Tomkins, C. 2001. Interdependencies, Trust and Information in Relationships, 

Alliances and Networks. Accounting, Organizations and Society, 26, 2, 161-191. 

 

Tsamenyi, M. & Cullen, J. 2010. Introduction to Management Controls and New 

Organizational Form. Journal of Accounting & Organizational Change, 6, 1, 5-8. 

 

Tsupari, P., Sisto, J., Godenhjelm, P., Oksanen, P. & Urrila, P. 2004. Yritysten 

liiketoimintasuhteet, Selvitys liiketoimintasuhteista ja verkostoitumisesta Suomessa. 

Helsinki, Tilastokeskus. Tilastokeskuksen katsauksia 2004/6. 

 

Valkokari, K., Airola, M., Hakanen, T., Hyötyläinen, R., Ilomäki, S. & Salkari, I. 2006. 

Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). 

Espoo, VTT Tiedotteita 2348. 

 

Valli, R. & Aaltola, J. (toimi.) 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta 

ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 4. uudistettu painos. Juva, PS-

Kustannus. 

 

Varamäki, E., Pihkala, T., Vesalainen, J. & Järvenpää, M. 2003. PK-yritysverkoston 

kasvu ja suorituskyvyn mittaus. Helsinki, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. 



 

97 

 

Vehkalahti, K. 2014. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki, Finn 

Lectura. 

 

Vesalainen, J. 1996. Yritysyhteistyön malleja – käsikirja yhteistyön edistäjille. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö. Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministeriön 

tutkimuksia ja raportteja 18/1996. 

 

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä, 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Wegner, D. & Padula, A. D. 2010. Governance and Management of Horizontal 

Business Networks: An Analysis of Retail Networks in Germany. International 

Journal of Business and Management, 5, 12, 74-88. 

 

Wernefelt, B. 1984. A Resource-based View of the Firm. Strategic Management 

Journal, 5, 2, 171-180. 

 

Williamson, O. E. 1981. The Economic of Organization: The Transaction Cost 

Approach. American Journal of Sociology, 87, 3, 548-577. 

 

Zeng, M. & Chen, X. 2003. Achieving Cooperation in Multiparty Alliances: A Social 

Dilemma Approach to Partnership Management. Academy of Management Review, 

28, 4, 687-605. 

 

Zheng, X. & Larimo, J. 2014. Identifying Key Success Factors For International Joint 

Ventures in China: A Foreign Parent Perspective From Finnish Firms. E+M 

Ekonomie a Management, 2014, 2, 106-119. 



 

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

 

TEEMA A: Verkostoituminen  

 Verkostoitumisen tausta ja motiivit 

 Verkostoitumisen muoto 

 Verkoston laajuus ja osapuolet 

 Verkoston osapuolet ja verkoston tehtävänjako 

 Verkoston osapuolten aikaisemmat verkostot 

 

TEEMA B: Luottamus ja sitoutuminen  

 Mikä on verkoston luottamuksen taso? 

 Kuinka tärkeä luottamus on verkoston toiminnan kannalta? 

 Mitä sitoutuminen verkostoon tarkoittaa käytännössä? 

 Verkoston osapuolten riippuvuussuhde toisistaan? 

 

TEEMA C: Tiedon tarpeet ja tiedonvaihto  

 Mitä tietoa verkostossa jaetaan ja kenen kesken? 

 Mitä taloudellista informaatiota verkostossa jaetaan? 

 Kuinka usein tietoa jaetaan? 

 Mitä tietoa verkostossa tarvitaan? 

 

TEEMA D: Verkoston koordinointi ja resurssit  

 Miten verkoston toimintaa koordinoidaan? 

 Miten verkoston hinta- ja kustannustasoa kehitetään? 

 Minkälaisia kannustimia verkostossa on käytössä?  

 

(jatkuu) 

  



 

 

(Liite 1 jatkoa) 

 

TEEMA E: Johdon laskentatoimen menetelmät ja tekniikat   

 Mitä menetelmiä käytetään verkoston johtamisessa? 

 Mitä yhteisiä menetelmiä verkostossa on käytössä? 

 Miten verkoston osapuolet osallistuvat verkoston päätöksentekoon? 

 Onko verkostossa luotu omia laskentamenetelmiä tai -prosesseja? 

 

TEEMA F: Toiminnan haasteet ja kehittäminen 

 Mitä kehitystarpeita verkostossa on? 

 Mitä tulevaisuuden näkymiä verkostolla on? 

  



 

 

Liite 2. Kyselylomake 

 

TEEMA A: Verkostoituminen   

 K1. Mikä on yritysmuotosi? 

o Osakeyhtiö 

o Avoin yhtiö 

o Kommandiittiyhtiö 

o Toiminimi 

o En osaa sanoa 

 K2. Mikä oli yrityksesi edellisen päättyneen tilikauden liikevaihto (noin)? 

o (Avoin) 

 K3. Miten kuvailisit yrityksesi kannattavuutta? 

o Erittäin tappiollinen 

o Jokseenkin tappiollinen 

o Ei tappiota, eikä voittoa 

o Jokseenkin voitollinen 

o Erittäin voitollinen 

o En osaa sanoa 

 K4. Kuinka monta työntekijää yrityksessäsi työskentelee? 

o (Avoin) 

 K5. Minä vuonna yrityksesi on liittynyt verkoston osakkaaksi? 

o (Avoin) 

 K6. Onko yrityksessäsi käytössä X-laatujärjestelmä? 

o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa 

o Jokin muu, mikä? (Avoin) 

 K7. Oletko myymässä tai lopettamassa yritystoimintaasi? 

o Kyllä, tällä hetkellä 

o Kyllä, kahden vuoden sisällä 

o Kyllä, 3-5 vuoden sisällä 

o En lähitulevaisuudessa 

o En osaa sanoa 

(Jatkuu) 
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TEEMA B: Luottamus ja sitoutuminen   

 K8. Miten kuvailisit luottamuksen merkitystä verkostossa? 

o Ei lainkaan tärkeä 

o Hieman tärkeä 

o Kohtuullisen tärkeä 

o Tärkeä 

o Erittäin tärkeä 

o En osaa sanoa 

 K9. Miten kuvailisit luottamustasi verkoston johtoon? 

o (Avoin) 

 K10. Miten kuvailisit luottamustasi muihin verkoston yrityksiin? 

o (Avoin) 

 K11. Oletko saanut asiakkaita verkoston kautta? 

o Kyllä 

o En 

o En osaa sanoa 

 K12. Kuinka monta prosenttia liikevaihdostasi tulee verkoston liiketoiminnan 

kautta (noin)? 

o (Avoin) 

 K13. Miksi yrityksesi on liittynyt verkostoon? 

o (Avoin) 

 K14. Miten yrityksesi tavoitteet verkostoon liittymiseen ovat toteutuneet? 

o Erittäin huonosti 

o Jokseenkin huonosti 

o Ei huonosti, eikä hyvin 

o Jokseenkin hyvin 

o Erittäin hyvin 

o En osaa sanoa 

 

TEEMA C: Tiedon tarpeet ja tiedonvaihto   

 K15. Minkälaista verkoston toimintaan liittyvää tietoa seuraat? Miksi? 

o (Avoin) 

 K16. Minkälaista tietoa olisit valmis antamaan verkostolle omasta 

yritystoiminnastasi? (Voit valita useampia vaihtoehtoja) (Jatkuu) 



 

 

o Tilinpäätös 

o Liikevaihdon määrä 

o Myyntihinnat 

o Kustannustieto 

o Budjetointitieto 

o Asiakastyytyväisyystieto 

o Asiakasmäärät 

o Asiakaskalenteri 

o Henkilökunnan määrä 

o Yrityksen strategia  

o Tunnuslukutieto  

o En mitään edellisistä 

 K17. Kenen kanssa olisit valmis jakamaan tietoa yrityksesi toiminnasta 

verkostossa? (Voit valita useampia vaihtoehtoja) 

o Valittujen verkoston yrityksien kanssa 

o Luottamuksellisesti verkoston johdon kanssa 

o Kaikkien verkoston yritysten kanssa 

o En kenenkään kanssa 

 K18. Miksi olisit tai et olisi valmis jakamaan tietoa verkostossa? 

o (Avoin) 

 

TEEMA D: Verkoston koordinointi ja resurssit    

 K19. Miten verkoston asiakasprosessi mielestäsi toimii? 

o Erittäin huonosti 

o Jokseenkin huonosti 

o Ei huonosti, eikä hyvin 

o Jokseenkin hyvin 

o Erittäin hyvin 

o En osaa sanoa 

 K20. Minkälaisia verkoston asiakasprosessiin liittyvä ongelmia yrityksessäsi 

on huomattu? 

o (Avoin) 

 K21. Haluatko lisätä osallisuuttasi verkoston toimintaa? 

o Vähentää osallisuutta 

o Pitää samalla tasolla 
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(Jatkuu) 



 

 

o Lisätä osallisuutta 

o En osaa sanoa 

 K22. Miten kuvailisit yrityksesi valmiuksia ottaa vastaan lisää asiakkaita? 

o (Avoin) 

 K23. Oletko tyytyväinen hintaan, jolla verkosto ostaa palvelun sinulta? 

o Erittäin tyytymätön 

o Jokseenkin tyytymätön 

o En tyytymätön, enkä tyytyväinen 

o Jokseenkin tyytyväinen 

o Erittäin tyytyväinen 

o En osaa sanoa 

 K24. Onko hinta, jolla verkosto ostaa palvelun sinulta korkeampi kuin 

vastaava oma myyntihintasi? 

o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa 

 

TEEMA E: Johdon päätöksenteko ja sen apuvälineet   

 K25. Miten hinnoittelet yrityksesi myyntihinnan? 

o (Avoin) 

 K26. Miten arvioit yritystoimintasi kannattavuutta ja menestymistä? 

o (Avoin) 

 K27. Miten kuvailisit osaamistasi erilaisten laskentamenetelmien suhteen? 

Laskentamenetelmiä ovat esimerkiksi kustannus- ja katelaskelmat, 

budjetointi ja suorituskykymittaristo. 

o Erittäin huono 

o Jokseenkin huono 

o Ei huono, eikä hyvä 

o Jokseenkin hyvä 

o Erittäin hyvä 

o En osaa sanoa 

 K28. Mitä menetelmiä seuraavista käytät tai osaat käyttää? (Voit valita 

useampia vaihtoehtoja) 
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(Jatkuu) 



 

 

o Kustannus- ja katelaskenta 

o Tavoitelaskenta 

o Toimintolaskenta 

o Tuloskortti (Balanced Scorecard) 

o Suorituskyky pyramidi 

o Benchmarking 

o Avoimet kirjat -menetelmä 

o Arvoketjuanalyysi 

o Vuosi- tai rullaava budjetointi 

o Kassavirtalaskelma ja -ennuste 

o En mitään edellisistä 

 K29. Haluaisitko kehittää yrityksesi osaamista menetelmien ja työkalujen 

suhteen? Esimerkiksi kustannuslaskentaa, budjetointia ja tunnuslukuja. 

o Kyllä 

o En 

o En osaa sanoa 

 K30. Minkälaisia hyötyjä tai haittoja näet verkoston yhteisten raporttien 

kehittämisessä? 

o (Avoin) 

 K31. Millaiseksi koet yrityksesi mahdollisuudet vaikuttaa verkoston 

päätöksentekoon? 

o Erittäin huonoiksi 

o Jokseenkin huonoiksi 

o Ei huonoksi, eikä hyväksi 

o Jokseenkin hyväksi 

o Erittäin hyväksi 

 K32. Minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia haluaisit lisätä? Miksi? 

o (Avoin) 

 

TEEMA F: Toiminnan haasteet ja kehittäminen   

 K33. Mitä haluaisit kehittää oman yrityksesi toiminnassasi? Miksi? 

o (Avoin) 

 K34. Mitä haluaisit kehittää verkoston toiminnassa? Miksi? 

o (Avoin) 
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