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Tämän päivän liiketoiminta eikä yrittäminen ole enää yksin tekemistä vaan liiketoiminnot 
ovat verkottuneita. Verkostoituminen nähdäänkin yhtenä yrityksen kilpailueduista ja menes-
tystekijöistä Verkoston peruselementti on kahden yrityksen välinen liiketoimintasuhde, jossa 
ollaan vuorovaikutuksessa taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tavoitteena on saavuttaa yhteisiä 
etuja. Verkostoitumiseen liittyy kuitenkin monenlaisia riskejä. Tässä tutkimuksessa riskiä 
käsitellään kahden ulottuvuuden kautta. Riski on uhka, mutta myös mahdollisuus. 
 
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli case-yrityksen toimeksiannosta tunnistaa 
asiakas- ja toimittajaverkoston riskit. Tutkimuksessa selvitettiin mitä uhkia ja mahdollisuuk-
sia liiketoimintasuhteisiin liittyy ja analysoitiin, millainen kukin suhde on. Verkoston jäsenet 
luokiteltiin ja sen pohjalta luotiin verkostostrategia case-yritykselle. Toisena tavoitteena oli 
saada käsitys siitä, että millainen yrittäjän rooli on verkottuneessa liiketoimintaympäristössä. 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus ja se koostuu kahdesta asiakasyrityksen edusta-
jaa haastattelusta ja viidestä toimittajayrityksen edustajan haastattelusta. Lisäksi on haasta-
teltu case-yrityksen yrittäjää. Aineisto analysoitiin laadullisten tutkimusmenetelmien avulla.  
Tutkimuksen taustateoriana hyödynnettiin kahta näkökulmaa: sosiaalipsykologista ja talous-
teoreettista. Sosiaalipsykologinen näkökulma ottaa huomioon inhimilliset tekijät ja talous-
teoreettinen huomioi taloudelliset tekijät. 
 
Tutkimuksessa todettiin, että liiketoimintasuhteet kannattaa luokitella, jotta saadaan käsitys 
kunkin suhteen tasosta. Tämä taso määrittää miten verkostoa ja liiketoimintasuhteita kannat-
taa kehittää ja johtaa.  Tutkimuksessa havaittuja verkoston uhkia ovat taloudellinen uhka ja 
henkilöriippuvuus. Mahdollisuuksia ovat liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen. 
Luotu verkostostrategia auttaa case-yritystä hallinnoimaan asiakas- ja toimittajasuhteita ja 
tutkimuksen tulosten perusteella suhteita voi kehittää edelleen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT  
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agement, entrepreneurship. 98 pages, 18 pictures ja 6 tables 
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Doing business today is based on networks and networking can be one of the company's 
competitive advantages and success factors. The core of the network is the business relation-
ship between two companies, which is economically and socially intertwined. The aim is to 
achieve common benefit. Networking involves a variety of risks. In this study, risk is ad-
dressed through two dimensions: threat and possibility. 
 
The study was carried out by the assignment of the case enterprise. The first objective of this 
study was to identify the risks of the customer and supplier network. The study explored what 
threats and opportunities can be found regarding business relationships. The members of the 
case enterprise network were classified and based on that the network strategy was created. 
The second goal was to understand what the entrepreneur's role in a networked business en-
vironment is. 
 
A qualitative case-study was conducted with seven theme interviews. Two of them were case 
enterprise customers and five of them were suppliers. In addition, the entrepreneur of the 
case company was interviewed. The material was analyzed using qualitative research meth-
ods. Two perspectives were utilized as the backdrop of research: social psychology and eco-
nomic theory. The social psychological aspect considers the human factors and economic 
theoretical aspect of economic factors. 
 
The findings are that business relationships should be classified in order to gain an under-
standing of the level of each relationship. This level determines how to develop and manage 
network and business relationships. The network threats identified in the study are financial 
threats and personal dependence. Furthermore, opportunities are business development and 
growth. The established network strategy helps the case enterprise to manage customer and 
supplier relationships. Based on the results of the research, relationships can be further de-
veloped. 
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Lisäksi haluan kiittää tutkimukseen osallistuneita yritysten edustajia aktiivisuudesta ja erin-
omaisista näkemyksistä. Ilman heidän panostaan tämä tutkimus ei olisi valmistunut. Haastatte-
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liiketoimintasuhteiden kehittämiseksi. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, että mitä riskejä pienen maahantuontiyrityksen 

yritysverkostoon liittyy. Tutkimuksen toinen tavoite on määrittää kunkin verkostoon kuuluvan 

yrityksen kahden välisen suhteen taso case-yritykseen nähden. Riskeistä johdetaan verkos-

tostrategia, joka hyödynnetään yhtenä osana case-yrityksen kokonaisstrategiassa. Tutkimus on 

yrittäjyyden DI-ohjelmaan kuuluva diplomityö ja se on tehty case-yrityksen toimeksiannosta. 

Johdannossa käydään läpi tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaus. Näiden jälkeen johdannossa 

esitellään lisäksi vielä tutkimuksen toteutus ja rakenne.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Toimintaympäristö, jossa yritykset toimivat muuttuu jatkuvasti ja tästä johtuen yrityksiä koh-

taavat riskit muuttuvat ja lisääntyvät. Riskienhallinta on tärkeä osa yritystoimintaa ja yksi me-

nestystekijöistä. Yritysten rakenteet muuttavat, valmistus- ja tuotantoketju pilkkoutuu ja ali-

hankinta lisääntyy ja tämä johtaa siihen, että riskienhallinta on ulotettava myös oman yrityksen 

ulkopuolelle. (Juvonen et al. 2014, 166.) Pienyrityksissä työvoiman, ajan, osaamisen, asiantun-

temuksen ja pääoman resurssit ovat rajalliset. Tämä johtaa siihen, että pienyritykset ovat hyvin 

usein sidoksissa yrityksen ulkopuolelta saatavista resursseista. (Bridge et al. 2003, 184.) 

 

Verkostoitumista liiketoiminnoissa pidetään yhtenä tämän päivän menestystekijöistä kaupan ja 

teollisuuden liikkeenjohdossa. Verkosto muodostuu, kun toisiinsa luottavat organisaatiot ovat 

vuorovaikutuksessa taloudellisesti ja sosiaalisesti. Verkostoitumisen syynä ja perusideana on 

työnjaon syventäminen yritysten välillä. Työn jaon syventämisen tarkoituksena on minimoida 

transaktiokustannuksia. Tavoitteena on myös saavuttaa joustavuutta, kustannustehokkuutta ja 

nopeampaa läpäisyaikaa. Nämä tavoitteet vaativat kehittämistyötä pitkäjänteisesti verkostoon 

kuuluvien yritysten välillä. (Kuusela ja Ollikainen (toim.) 2005, 218.)  

 

Kilpailutilanne markkinoilla korostaa yrityksen tuotteiden laatua, asiakaslähtöistä ajattelutapaa, 

nopeutta, joustavuutta ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Tällaisessa tilanteessa yksittäisen 
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yrityksen resurssit kilpailukyvyn parantamiseen ovat rajalliset ja tämän johdosta yritykset pyr-

kivät toiminnalliseen yhteistyöhön muiden yritysten kanssa. Verkostorakenteen avulla yritys 

pystyy muuttamaan osan kiinteistä kustannuksista muuttuviksi. Verkostoituminen tulee nähdä 

yhteisiä etuja tuottavan yhteistoiminnan laajentamisena ja syventämisenä. Tämä koskee yritys-

ten välistä yhteistoimintaa ja myös yritysten sisällä tapahtuvaa toimintaa. (Hallikas et al. 2004, 

15.) 

 

Verkostoituminen on yrityksen käytössä oleva mahdollisuus, joka auttaa sitä selviytymään yh-

distettyjen resurssien avulla toimintaympäristön muutoksista. Keskeistä on löytää ratkaisuja 

globaaleihin markkinoihin ja kiristyvään kilpailuun, kuten myös osaamisen kilpajuoksuun ja 

keskittyviin jakeluteihin. Tapoja toteuttaa yritysverkosto on monia ja jokainen verkosto onkin 

räätälöitävä omien tarpeiden mukaisesti. Verkoston tehokkaan toiminnan mahdollistaa tieto- ja 

viestintätekniikan nopea omaksuminen. (Niemelä 2002, 25.) Täten laajojen kokonaisuuksien 

strateginen hallinta on yrityksille tärkeää, ja liikkeenjohdon tulee ymmärtää verkottunutta lii-

ketoimintaa, koska se on osa strategista kyvykkyyttä (Mittilä 2006). 

 

Riskienhallinta on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja sillä on myös strateginen merkitys. Case-

yrityksen kasvu on perustunut suurelta osin sopiviin yrityskumppaneihin. Case-yrityksen ver-

kosto muodostuu kaikista sen kahdenvälisistä suhteista. Eli verkostoa tarkastellaan case-yrityk-

sen ympärillä olevien yritysten avulla niin, että case-yritys on keskipisteenä ja ikään kuin kiin-

nekohtana. Verkosto ei ole täten monenkeskinen, vaan sitä tutkitaan kahden välisinä yrityssuh-

teina.  

 

Tutkimuksen aiheena on asiakas- ja toimittajaverkoston strateginen riskienhallinta. Yleensä yri-

tysverkostoista puhuttaessa näkökulma on teolliset pk- tai suuryritykset, mutta nyt aihetta tut-

kitaan mikroyrityksen näkökulmasta, jossa yrittäjä on verkostoitumisen ajuri. Case-yrityksen 

puolesta tehtävälle tutkimukselle oli selkeä tarve, koska kyseinen yritys on riippuvainen yritys-

verkostostaan ja siihen liittyviä riskejä ei ole otettu aiemmin järjestelmällisesti huomioon.  On 

myös tärkeää nostaa esille pienyrittäjien osaamista verkostojen rakentamisessa ja tutkia mitkä 

ovat yrittäjän motiivit siihen. Case-yrityksen kohdalla verkostosta on ollut hyötyä, mutta kuten 

aina, liiketoiminnassa on riskejä, joten yrityksen tulisi kiinnittää myös verkoston riskeihin huo-

miota.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Kuten edellisessä luvussa jo mainittiinkin, niin case-yrityksessä ei ole aiemmin tarkasteltu sy-

vällisemmin liiketoimintasuhteiden merkitystä, yhteistyön tasoa tai niihin liittyviä riskejä. Tut-

kimukselle oli tarvetta, koska yrityksen kasvaessa on tärkeää ymmärtää liiketoimintasuhteiden 

strateginen merkitys, löytää keinot suhteiden kehittämiseen ja varautua niihin liittyviin riskei-

hin. 

 

Case-yrityksen toimeksiannon perusteella on määritelty tutkimuksen tavoite –ja ongelma. Tut-

kimuksen tärkeimpänä tavoitteena on määrittää yrityksen asiakas- ja toimittajaverkosto ja tun-

nistaa ja analysoida kyseiseen verkostoon liittyvät riskit. Kun riskit on tunnistettu ja niiden vai-

kuttavuus arvioitu, niin niiden pohjalta luodaan verkostostrategia. Strategian avulla verkostoa 

pystytään hallinnoimaan paremmin ja ymmärretään kunkin verkoston jäsenen merkitys case-

yrityksen liiketoiminnalle.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata yksilöityyn kysymykseen. Tutkimuskysymys voi ratkaista 

ongelman, tuottaa uutta tutkimusta, lisätä teoriatietoa tai sen avulla voi parantaa tai tehostaa 

toimintaa. (Metsämuuronen (toim.) 2006, 22-23).  

 

Tutkimuksen pääkysymys on:  

 

Millaisia riskejä asiakas- ja toimittajaverkostoon liittyy?  

 

Ja tästä voidaan johtaa useampi alikysymys: 

 

Millainen riskienhallintaprosessi verkostossa on? 

Miten riskit otetaan huomioon verkostostrategiassa? 

Miten verkostoitumisen riskeihin voi varautua ja mitä toimenpiteitä se vaatii?  

Millaisia yritysten kahdenväliset suhteet ovat ja miten niitä voisi kehittää?  

Millainen on yrittäjän rooli verkostoitumisessa? 
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Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on löytää tutkimuksia, joihin oman tutkimuksen tuloksia 

verrataan. Katsauksen avulla voi luoda hypoteeseja tutkimustuloksesta (Metsämuuronen 

(toim.) 2006, 25). Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin vaarallista asettaa lukkoon lyötyjä 

hypoteeseja tutkimuskohteesta tai tuloksesta, jotta ne eivät rajaisi tutkimuksellisia toimenpi-

teitä. Voidaan kuitenkin kehitellä arvauksia siitä mitä analyysi mahdollisesti tuo tullessaan, 

näitä voidaan kutsua ns. työhypoteeseiksi. (Eskola & Suoranta 1998, 16.) Työhypoteeseina, 

kirjallisuuskatsaukseen perustuen, case-yrityksen verkostoon liittyviä riskejä ovat: yritysten vä-

linen luottamus, tiedonkulku, teknologiaan liittyvät riskit ja yritysten ydinosaamiseen liittyvät 

riskit. 

  

Työhypoteesina on myös, että yrittäjällä on merkittävä vaikutus verkoston hallinnoimisessa, 

mutta siihen liittyvien riskien hallinnoimisessa yrittäjällä ei ole merkittävää roolia. Riskit ovat 

tiedostamattomia ja niitä ei ole järjestelmällisesti tunnistettu. Riskienhallintaprosessi ei toden-

näköisesti ole yrityksen toimintamalli ja riskejä ei ole tunnistettu yhdessä verkostoon kuuluvien 

yritysten kanssa. Työhypoteesit ovat tutkijan omia odotuksia tuloksista ja niihin ei tutkimuk-

sella pyritä vastaamaan, vaan tavoitteena on löytää vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiheen löydyttyä, on syytä tarkastella sen rajausta. Rajauksella tarkennetaan ajatusta siitä, että 

mitä haluaa tietää tai, että mitä haluaa osoittaa aineistolla. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 
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75.) Verkostoitumiseen liittyy monia uhkia ja mahdollisuuksia, jotka korostuvat varsinkin pie-

nissä yrityksissä. Tutkimuksessa aihe rajataan case-yrityksen kautta. Case-yritys on mikroyritys 

ja sen yritysverkosto saadaan rajattua yrityksen asiakkaisiin ja toimittajiin. Täten tutkimuksella 

halutaan tietää ainoastaan case-yrityksen yritysverkoston riskit ja luoda sen pohjalta verkos-

tostrategia. Verkoston riskejä tutkitaan myös yrittäjän kannalta. Kirjallisuuskatsauksessa yri-

tysverkostoja käsitellään tämän rajauksen puitteissa eli verkostoista ei tuoda kaikkia näkökul-

mia esille vaan ainoastaan case-yrityksen liiketoimintaan nähden sopivat näkökulmat.  

 

Tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan operatiivisia ja strategisia riskejä, jotka liittyvät 

case-yrityksen yritysverkostoon.  Strategian osalta tutkimus käsittelee ainoastaan verkostostra-

tegiaa ja koko strategiaa ei tutkimuksen tulosten kautta luoda. Verkostostrategia luodaan ris-

kienhallinnan avulla, eli pyritään varmistamaan, että yrityksessä ei tehtäisi vääriä valintoja ver-

kostoon kuuluvien yritysten suhteen, eikä myöskään hukattaisi mahdollisuuksia.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus rakentuu seitsemästä luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa esitellään 

tutkimuksen tausta, tavoitteet, rajaus ja rakenne. Luku kaksi ja kolme ovat teorialukuja. Lu-

vussa kaksi käydään läpi yritysten välisiä liiketoimintasuhteita ja verkostoituista. Kolmas luku 

keskittyy riskeihin ja strategiseen riskienhallintaan. Neljännessä luvussa esitellään tutkimusme-

todologia, joka sisältää tutkimusmenetelmän kuvauksen ja tutkimukseen käytetyn aineiston. 

Viidennessä luvussa esitellään case-yritys ja tutkimustulokset. Kuudennessa luvussa annetaan 

johtopäätösten muodossa vastaukset tutkimuskysymyksiin. Viimeisessä eli seitsemännessä lu-

vussa tutkimus vedetään yhteen. Tutkimuksen rakenne on esitetty kuviossa 2. 

 

 
Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne 

1. Johdanto

• Tausta
• Tavoittet
• Rajaus
• Rakenne

2-3. Teoria

• Liiketoimintasuhteet 
ja verkostoituminen

• Riskit ja strateginen 
riskienhallinta

4. Tutkimusmetodologia

• Tutkimusmenetelmä
• Aineisto

5. Tutkimustulokset

• Case-yritys
• Verkostoanalyysi
• Riskianalyysi

6. Johtopäätökset

• Suositukset
• Jatkotutkimuskohteet

7. Yhteenveto

• Tutkimuksen toteutus
• Keskeisimmät tulokset
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2 LIIKETOIMINTASUHTEET JA VERKOSTOITUMINEN 
 

Tässä luvussa käydään läpi kirjallisuuteen perustuen yritysten kahden välisiä suhteita ja ver-

kostoitumista.  Jotta voidaan hahmottaa tutkittavan yrityksen verkosto, on tarpeen käsitellä teo-

reettiset näkökulmat verkostoihin, verkostotyypit ja yritysten eri roolit verkostossa. Luvussa 

esitellään myös verkkoliiketoiminnan käsitteitä, koska case-yritys pääasiallisesti toimii ver-

kossa. Luvun lopuksi luvussa käsitelty kirjallisuus kootaan yhteen. 

 

2.1 Liiketoiminnan organisointi 

 

Vertikaalinen integroituminen, markkinaehtoinen alihankinta ja strateginen verkosto ovat Jaril-

lon (1993) mukaan kolme keskeistä tapaa organisoida liiketoiminta. Markkinaehtoisissa liike-

toimintasuhteissa kilpailevia toimittajia on useita ja keskeinen tekijä on hinta. Hierarkiassa eli 

vertikaalisessa integroitumisessa koko liiketoiminta on yrityksen kontrolloimaa. Hierarkiassa 

keskeiset tekijät ovat auktoriteetti ja kontrolloidut suhteet. (Möller et al. 2004, 15-16.) Strate-

ginen verkosto yhdistää Jarillon (1993) mukaan nämä toimintatavat ja sillä voidaan ylläpitää 

tehokkuutta ja samalla alentaa koordinointiin tarvittavia kustannuksia.  

 

Verkostot, eli suhde- ja verkostopohjaiset liiketoimintasuhteet asettuvat hierarkian ja markki-

noiden väliin. Hyvin pitkälle vertikaalisesti integroitunut yritys ei käytä alihankintaa vaan kes-

kittää koko liiketoimintansa saman katon alle, eli omistus ja päätöksenteko on keskitettyä. Vas-

takohtana on markkinaehtoiset liiketoimintasuhteet, jossa alihankintaa käytetään paljon, ja yk-

sittäisellä yrityksellä on hyvin kapea toiminta-alue arvoketjussa. Verkostoihin perustuva toi-

mintamalli näiden kahden välissä pyrkii minimoimaan markkinaehtoisten liiketoimintasuhtei-

den ja vertikaalisen integroitumisen huonot puolet ja täten verkostoilla pyritään maksimoimaan 

edellä mainittujen hyvät puolet. Tämä on tilanne siis teoriassa, mutta käytännössä kysymyk-

sessä on tasapainon hakeminen, koska kahden ääripään toimintamallin hyvien puolien maksi-

mointi ja huonojen puolien minimointi on osoittautunut mahdottomaksi. (Vesalainen 2006, 22-

23.) 
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Kuviossa 3 on esitetty verkostojen sijoittuminen markkinaehtoisen liiketoimintasuhteiden ja 

hierarkian väliin. Verkostot on tässä kuviossa esitetty suhde – ja verkostopohjaisina liiketoi-

mintasuhteina.  

 

 

 
Kuvio 3. Verkostot markkinoiden ja hierarkian välissä (Möller at al. 2004, 16). 

Markkinaehtoiset liiketoimintasuhteet toimivat hyvin, kun yrityksen tuotteet tai palvelut ovat 

pitkälle standardisoituja ja niiden laadun arvioiminen on helppoa. Kilpailun johdosta toimittajat 

ovat pakotettuja kustannustehokkuuteen ja se näkyy hintojen alenemisena, mutta laatu tai toi-

mitusehdot eivät heikenny. Hierarkiassa eli vertikaalisessa integraatiossa yritys pystyy toimi-

maan hyvin, jos sillä on resurssit jalostaa tuotteet tai palvelut tehokkaammin, kuin yksittäiseen 

arvo-ketjun osaan erikoistuneet yritykset. On siis selvää, että verkostoituvalle toimintamallille 

on tilausta, koska sen avulla voidaan poistaa edellä käsiteltyjen mallien heikkouksia. Keskitty-

mällä omaan ydinosaamiseen, se johtaa väistämättä yritysyhteistyön kasvuun. (Möller et al. 

2004, 16-17.) 

 

Yrittäjä luontaisesti organisoi liiketoimintansa tuotantotekijät, eli pääoman, osaamisen, henki-

löresurssit, toimitilat yms. ja lopputuloksena on pyörivä yritys. Yrittäjä on myös innovatiivinen 

ja kantaa riskin toiminnastaan, joten toiminta on hyvin markkinaehtoista. Kun puhutaan yrittä-

jyydestä verkostotaloudessa, merkittävää on, että minkälaisessa asetelmassa yritysten välinen 

yhteistyö toimii. Jos riskin ja tavoitellun voiton suhde on epätasapainossa, niin se ei kannusta 

yrittäjämäisen tehokkaaseen toimintaan. Toisaalta pelkissä markkinasuhteissa voittoa pienentää 
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kilpailu. Verkostotaloudessa toimiessaan yrittäjän liiketoiminnan organisointi saa uusia ilme-

nemismuotoja. Tämä tarkoittaa yhdessä toisten kanssa yrittämistä ja erilaisia yrittäjärooleja. 

Voiton maksimointi ei aina onnistu vaan saatuja hyötyjä jaetaan muiden kanssa. (Vesalainen 

2004, 193-194.) 

 

Pienten ja keskisuurten yritysten verkostoitumisessa haasteita ovat Ruohomäen et al. (2003, 16) 

mukaan: 

• Tiedon puute liittyen hyötyihin, riskeihin ja kustannuksiin 

• Kokemuksen puute, eli ei osata käytännössä hakea luotettavia kumppanuuksia 

• Liiketoimintasuhteen kehittyminen kumppanuudeksi vaatii aikaa, oppimisky-

kyä ja valmiutta vaikeuksien ylipääsemiseen 

• Yhteistyön organisointi ja hallinnointi vaativat johtajuutta, joka vaatii näke-

mystä yhteistyön suunnasta 

• Resurssien tai osaamisen puute, jotta verkosto olisi toimiva ja kilpailukykyinen 

 

2.2 Liiketoimintasuhteiden tasot 

 

Kahden yrityksen välinen suhde on markkinaehtoinen, kun vaihdanta on osatoimituksiin perus-

tavaa ja se on yksinkertaista. Tuotteen toimittamisen lisäksi toimittaja ei tee muita lisää arvoa 

tuottavia palveluita, eli kysymys on pelkästä tuotteen vaihdannasta. Strategista sidosta ei ole, 

eikä myöskään yhteisiä rakenteita, jolloin strateginen sidos on lähes nollassa. Sosiaalista sidosta 

esiintyy kuitenkin jonkun verran koskien luottamusta, mutta tämä voidaan päätellä olevan pe-

rusluottamusta toimittajaan.  Tämänkaltaisessa suhteessa teoreettinen lähtökohta on transak-

tiokustannusteoria, jonka mukaan yrittäjä harkitsee ostaako – vai valmistaako itse. Resurssi-

riippuvuusteorian avulla tarkasteltuna mainittavaa riippuvuutta ei ole yritysten välillä, eikä 

myöskään sosiaalista pääomaa perusluottamuksen lisäksi. (Vesalainen 2006, 147). 

 

Yritysten välinen taso kehittyy ensimmäisen kerran riippuvuuden lisääntyessä. Riippuvuus voi-

daan jakaa negatiiviseksi ja positiiviseksi. Negatiivisessa riippuvuudessa riippuvuus on yksi-

puolista ja se ei ole yhteistyösuhdetta rakentavaa vaan pakottavaa. Positiivisessa riippuvuudessa 

yritykset ovat toisistaan erilaisia ja asiakasyritys on toimittajayritykselle tärkeä ydinosaamisen 
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hyödyntämisen kanava. Asiakasyritys mahdollistaa tässä tapauksessa toimittajayrityksen kas-

vamisen ja kehittymisen. Toimittajayrityksen rooli on mahdollistaa asiakasyritykselle suurem-

paa hyötyä sen kilpaillessa markkinoillaan. Resurssiperusteisessa yrityksen strategiassa koros-

tetaan oman yrityksen ydinosaamista ja siinä siirrytään transaktiokustannusajattelusta yhteis-

työkumppaneita ydinosaajina pitävään malliin. (Vesalainen 2006, 147-148). 

 

Resurssiriippuvuussuhteessa suhteen tärkein piirre on kasvanut strateginen riippuvuus, joka on 

syntynyt molemminpuolisesta hyödystä. Jos tätä suhdetta verrataan markkinaehtoiseen, niin 

keskinäinen riippuvuus, on resurssiriippuvuussuhteessa kasvanut, mutta se ei kuitenkaan ole 

vielä kovin suurta. Yritykset toimivat itsenäisesti ja toisen yrityksen tarpeita juurikaan oteta 

huomioon. Yhteinen riskinotto ja win/win ajattelu ovat kehittyneet, mutta ollaan kuitenkin lä-

hempänä markkinaehtoista suhdetta. Resurssiriippuvainen suhteen on mahdollista kehittyä sy-

vemmäksi sosiaalisen sidoksen kehittymisen avulla. Keskeisiä piirteitä tälle ovat avoimuuden 

lisääntyminen, yhdessä kehittäminen ja yhdessä oppiminen. Kun tehdään yhdessä, niin syntyy 

vuorovaikutusrakenteita, jotka tarkoittavat yritysten henkilöiden välistä kanssakäymistä. Tämä 

kanssakäyminen johtaa avoimuuden, luottamuksen ja ylipäätään vuorovaikutuksen parantumi-

seen. (Vesalainen 2006, 147-148). 

 

Vuorovaikutteisen suhteen erityispiirteitä ovat sosiaalisen vaihdannan näkökulmat, joissa ko-

rostetaan vastavuoroisuutta. Kun tätä suhdetta laajennetaan, niin päästään sosiaalisen pääoman 

ajattelumalliin, jossa vuorovaikutuksen rakenteet, sen laatu ja kognitiiviset rakenteet synnyttä-

vät henkilösuhteisiin perustavaa yhteenkuuluvuutta, johonka perustuen suhdetta voi rakentaa. 

Vuorovaikutteinen suhde on joustava ja muuntautumiskykyinen. (Vesalainen 2006, 148). Bar-

Nir & Smith (2002) korostavat, että vuorovaikusta hyödyntämällä yrityksillä on paremmat lii-

ketoimintamahdollisuudet ja mahdollisuus kustannusten alentamiseen. 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus liiketoimintasuhteessa on tärkeää, jotta yksilöt pystyvät saavutta-

maan yhteisen näkemyksen heitä koskevista asioista. Vuorovaikutus on organisationaalisen op-

pisen lähtökohta ja tämän johdosta verkostossa tulee olla sellaisia foorumeita, joissa yritysten 

edustajat pääsevät luontevasti vuorovaikutukseen keskenään. Markkinaehtoisessa suhteessa 

yritysten väliset rajapinnat ovat ohuet, kun taas kumppanuussuhteissa yritysten välille on ke-

hittynyt rakenteita esimerkiksi tapaamisten ja työparien muodossa. Vuorovaikutusrakenteet tu-

lee olla toimivat, joka on ensisijainen edellytys oppivalle liiketoimintasuhteelle. Tulee myös 
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varmistua siitä, että liiketoimintasuhteen kummallakin yrityksellä on valmiuksia toteuttaa ke-

hittämisehdotuksia, joita rajapinnassa toimivat ehdottavat. (Valkokari et al. 2009, 140-141). 

 

Kuviossa 4 on esitetty liiketoiminnallista sidosta organisationaalisen sidoksen kanssa ja kuvattu 

edellisissä kappaleissa määriteltyjä suhteita. Kuvioon on punaisella rajattu tässä tutkimuksessa 

esiin tuotavat sidokset.  

 

 

 
Kuvio 4. Toimittaja-asiakas-suhde keskeisten teorioiden valossa (Vesalainen 2006, 158). 

Kun mennään vuorovaikutteisesta suhteesta eteenpäin, niin voidaan määrittää kumppanuus-

suhde (partnership). Kumppanuus tarkoittaa yritysten välistä suhdetta, joka on kehittyneempi 

kuin tavallinen liiketoimintasuhde eli ydinkyvykkyydet erotellaan ja ydinosaajien kanssa liit-

toudutaan. Win/Win ajattelu on käytössä ja resurssiperustainen strategia-ajattelu korostuu. Yh-

teenvetona näistä tasoista tulee huomioida, että yhteistyön taso on tilanne -ja tulkintasidon-

naista. Näiden tasojen tulkintatavat ja näkökulmat vaihtelevat yritysten välillä. Hyvin todennä-

köisesti asiakasyritys korostaa eri asioita kuin toimittajayritys. (Vesalainen 2006, 148-155). 
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Toimittajasuhteita arvioidessa on ymmärrettävä suhteen tason syvyys. Syvällisiä ja aitoja 

kumppanuussuhteita on yrityksellä todennäköisesti vain muutama ja usein strategisena tavoit-

teena on syventää toimittajasuhteita kohti kumppanuutta. Toisaalta usein on myös tavoitteena 

vähentää toimittajia tuntuvasti. (Hannnus 2004,193). Taulukossa 1 on esitetty neljä eri suhteen 

tasoa alkaen tasosta yksi, jossa asiakas-toimittajasuhde tapahtumapohjainen ja tasolla neljä on 

aidon kumppanuussuhteen ominaispiirteitä. 

 
Taulukko 1. Kumppanuussuhteen tasoja (mukaillen Hannus, 2004). 

 
Taso 1: Tapah-
tumapohjainen 
suhde 

Taso 2: Sopi-
muksellinen 
suhde 

Taso 3: Yhteis-
työsuhde 

Taso 4: Aito 
kumppanuus-
suhde 

Sopimusten 
jänne ja kohde 

Lyhytjänteinen 
”kertasopimus” 

Raamisopimuk-
set, osaratkaisut 

Pitkäjänteiset 
sopimukset, rat-

kaisut 

Pitkäjänteiset 
sopimukset, yh-
teinen liiketoi-

minta 

Asiakas – ja toi-
mittajaroolit 

Jatkuva kilpai-
luttaminen 

Pidemmän aika-
välin kilpailutta-

minen 

Kilpailukyvyn 
varmistaminen 
pidemmällä ai-

kajänteellä 

Pitkäjänteinen, 
aito ja syvälli-
nen yhteistyö 

Prosessien ja 
tietojärjestel-

mien integrointi 

Vähäistä, raja-
pinnat määri-

tetty 

Jollain alueella 
prosessit ja jär-
jestelmät kyt-

ketty 

Keskeisillä alu-
eilla prosessit ja 
järjestelmät kyt-

ketty 

Prosessit ja jär-
jestelmät on so-
vitettu yhteen 

”yhteisiä järjes-
telmiä ja proses-

seja” 

Laadun hallinta 
Toimittaja vas-
taa, asiakas tar-

kastaa 

Yhteiset laadun-
parannusjärjes-

telmät 

Toimittaja vas-
taa tuotteidensa 
loppuasiakas-
tyytyväisyy-

destä 

Yhteinen toi-
minnan ja pro-
sessien kehittä-

minen ”yhteinen 
laadunvalvonta” 

Informaation ja-
kaminen 

Ei juurikaan 
vaihdeta 

Jaetaan jonkin 
verran 

Keskeinen in-
formaatio jae-

taan 

Avoin infor-
maatio ”opitaan 

yhdessä” 
Osapuolten in-
vestoinnin suh-

teeseen 

Ei juurikaan in-
vestoida 

Investoidaan vä-
hän 

Investoidaan 
kohtalaisesti 

Investoidaan 
merkittävästi 

Tavoitteiden yh-
teen linjaus 

Ei yhteistä lin-
jausta, optimoi-
daan omaa etua 

Ei yhteistä lin-
jausta, optimoi-
daan omaa etua 

Tavoitteita on 
osittain linjattu 

yhteen 

Tavoitteena ko-
konaisuuden op-

timointi 
Keskinäinen 

luottamus ja ris-
kinjako 

Vähäistä Kohtalaista Melko suurta Suuri ”avoimet 
kirjat” 
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Suhteiden tasot ovat erilaisia toimittajayrityksiin toiminnan luonteen, prosessien ja asiayhtey-

destä, joissa toimitaan. Vääjäämättä toiselta toimittajalta saatu arvo on suurempi kuin toiselta. 

Osassa suhteita on paljon vuorovaikutusta, joka voi olla hyvinkin läheistä, kun taas osassa vuo-

rovaikutusta ei juurikaan ole tai sitä ei ole jopa tarkoituksellisesti. Myös kehitysprojekteja voi-

daan tehdä osan toimittajayritysten kanssa, kun taas osan kanssa toimitaan perinteisessä alihan-

kintasuhteessa. (Gadde & Snehota 2000.)  

 

Nyaga at al. (2010) mukaan yritysten kannattaa kehittää toimittajasuhdetta, koska se luo tehok-

kuusetuja, joustavuutta markkinoille ja kilpailuetuja. Luottamuksella on merkittävä rooli toi-

mittajasuhteessa. Luottamus, sitoutuminen, ja pitkäjänteinen orientoituminen ovat kannattavan 

ja pitkäaikaisen yhteistyön vaatimuksia (Cannon et al. 2011). Tähän yhtyy myös Gaur et al. 

(2011) jonka mukaan luottamuksella on positiivinen vaikutus toimittajasuhteeseen, koska se 

vähentää opportunistista käyttäytymistä sekä lisää tehokkuutta. 

 

2.3 Verkostoituminen 

 

Käsitteenä verkosto on monimuotoinen ja se ei yksittäin riitä kuvamaan koko verkostoitumis-

käsitettä. Kirjallisuudessa puhutaan strategisista alliansseista, yritysten välisisistä suhteista, eri-

laisista yhteistyösopimuksista ja koalitioista (Provan et al. 2007). Käsitteinä on myös (Mittilä 

2006) makroverkostot tai toimialat verkostoina (industrial networks), liiketoimintaverkostot 

(business networks), arvoverkot (value nets), strategiset verkostot (strategic networks), verkos-

toyritykset ja strategiset yritysverkostot (strategic enterprise networks).  

 

Tietoisesti rakennettujen verkostojen määrä ja monimuotoisuus on lisääntynyt vauhdilla ja tämä 

näkyy siinä, että verkostojen kirjo on vaikeasti jäsenneltävissä. Verkostojen tarkoitusperä vaih-

telee ja niillä voidaan tavoitella esim. kustannustehokkuutta, toimitusaikojen lyhentämistä, 

tuotteiden ja palveluiden yhdistämistä, kilpailuvoimaa, liiketoimintaprosessin uudistamista tai 

kokonaan uutta liiketoimintaa. (Möller et al. 2004, 7.)  
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”Verkosto on taloudellisen toiminnan organisoitumisessa eräänlainen välimuoto” (Vesalainen 

2004, 9).  Tämä tarkoittaa, että yritysten välinen organisoituminen ei ole puhtaasti markkinaeh-

toista eikä puhtaasti hierarkkisesti ohjattua, kuten edellisessä luvussa asiaa jo käsiteltiin. Vesa-

laisen (2006, 11) mukaan verkostoja voidaan tarkastella yritysten kahdenvälisinä suhteina (dy-

adic relationship), yhden organisaation kaikkien kahdenvälisten suhteina taikka monen keskei-

sinä suhteina. Kahdenvälisiä suhteita tarkasteltaessa tutkitaan kahden yrityksen välistä suhdetta, 

joka on yksinkertaisin tapa muodostaa verkosto (Vesalainen 2006, 11). 

 

Brass et al. mukaan (2004) verkosto on sarja solmukohtia ja siteitä, jotka edustavat jotain suh-

detta, tai suhteen puutetta solmukohtien välissä. Håkansson ja Ford (2002) yhtyvät näkemyk-

seen ja heidän mukaan verkosto on rakenne, jossa erimäärä solmukohtia liittyy toisiinsa määri-

tetyillä säikeillä. Möller et al. (2004, 10) tekee eron verkoston ja verkon välille. He tarkoittavat 

verkostolla yritysten ja muiden toimijoiden muodostamaa verkostokudosta, joka voi olla raja-

ton.  Möller et al. jatkaa (2004, 10), että verkko on taas tietyn yritysjoukon muodostama verkko-

organisaatio, joka rakennetaan tarkoituksellisesti ja tavoitteellisesti. Verkon jäsenillä on sovitut 

roolit, joihin liittyvät vastuut sovituista toiminnoista (Möller et al. 2004, 10).  

 

Niemelä (2002, 13-14) tekee myös eron verkon ja verkostoitumisen välille. Hänen mukaan ver-

kottuminen on tietoverkkojen ja verkkoliiketoiminnan käyttöä, kun taas verkostoituminen on 

monenlaista toimintaa sisältävä yhteistyötä, jonka avulla haetaan ratkaisuja ongelmakohtiin, 

joihin niiden omat resurssit eivät riitä. Niemelä jatkaa, että vasta tietoverkko ja tuotantoverkosto 

yhdessä on toimivaa verkostotaloutta.  

 

Kahden yrityksen, joka tavallisesti tarkoittaa toimittajaa ja asiakasta, keskinäinen suhde muo-

dostaa verkottumisen peruselementin. Tätä peruselementtiä täydentävät toimijoiden muut yh-

teistyöpohjaiset liiketoimintasuhteet. Näistä liiketoiminta -ja riippuvuussuhteista muodostuu 

yritysverkosto. Verkostoon liittyy myös linkkejä muihin kuin kaupallisiin organisaatioihin, ku-

ten kunnan ja valtion instituutioihin, toimialajärjestöihin, standardointiorganisaatioihin yms. 

(Mittilä 2006.) Niemelän (2002, 112) mukaan toiminnan alkuvaiheessa kirjalliset sopimukset 

yritysten välillä kannattaa tehdä, jotta liiketoimintasuhteen reunaehdot tulee sovittua, mutta hy-

vin toimivan verkoston etuna on, että suhde perustuu luottamukseen ja jopa suullisiin sopimuk-

sin. 
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Jarilllo on jo 80-luvulla tutkinut verkostoja ja hänen mukaan (1988) verkosto on organisaation 

toimintapa, jossa joko yrityksen johto tai yrittäjä voi verkostoitumalla saada yrityksen kilpailu-

kykyisemmäksi. Jarillo määrittelee verkoston tämän johdosta strategiseksi ja hän näkee strate-

giset yritysverkostot pitkäaikaisina ja tarkoituksellisina järjestelyinä yritysten välillä, jotka ovat 

erillään toisistaan mutta kuitenkin liittyvät toisiinsa. Tällä järjestelyllä tavoitellaan kilpailuky-

vyn ylläpitoa tai sen parantamista.  

 

2.4 Teoreettiset näkökulmat verkostoihin 

 

Vesalainen (2006, 29) jakaa näkökulmat kolmeen ryhmään: sosiaalipsykologiset tarkasteluta-

vat, talousteoreettiset tarkastelutavat ja liikkeenjohdolliset tarkastelutavat. Kuviossa 5 on esi-

tetty tiivistetysti nämä tarkastelutavat.  

 

 
Kuvio 5.  Teoreettiset näkökulmat verkostojen tarkasteluun (Vesalainen 2006, 35). 

Sosiaalipsykologisen tarkastelutavan ytimessä on ihminen. Tällöin verkostoituminen nähdään 

henkilösuhdekysymyksenä. Tämän tarkastelutavan keskeiset teoriat ovat: sosiaalisen vaihdan-

nan teoria, sosiaalisen pääoman teoria ja oppimisen teoria (oppiva organisaatio ja organisatio-

naalinen oppiminen). Talousteoreettisen tarkastelutavan keskeiset teoriat ovat: resurssiriippu-
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vuusteoria, transaktiokustannusteoria ja peliteoria. Strategisen liikkeenjohdon tarkastelutapa si-

sältää seuraavat näkökulmat: resurssiperustainen näkemys yrityksen strategiaan, interaktiivinen 

lähestymistapa ja strategiset verkostot. (Vesalainen 2006, 30-34.)  

 

Esitettyjen teorioiden ja lähestymistapojen keskinäinen suhde on monitahoinen. Voidaan kui-

tenkin yleisellä tasolla lähteä siitä, että verkostonäkökulmat kahteen keskeiseen näkökulmaan: 

sosiaalipsykologiseen ja talousteoreettiseen. Sosiaalipsykologinen lähestymistapa tuo tarkaste-

luun inhimillisen tekijän (esim. luottamus, ihmissuhteet ja vuorovaikutus), kun taas talousteo-

reettinen korostaa taloudellista hyötyä, päätöksentekoa ja resurssiriippuvuutta. (Vesalainen 

2006, 34.) 

 

Möller et al. (2009, 215) mukaan verkostoituminen on ilmiönä monitasoinen ja moniulotteinen. 

Kuviossa on 6 esitetty verkostoitumisen tasot ja tutkimussuunnat.  

 

 
Kuvio 6. Verkostoitumisen tasot (Möller et al. 2004, 216). 

Tässä tutkimuksessa teoreettisena viitekehyksenä on transaktio, resurssiriippuvuus ja sosiaali-

sen vaihdannan teoria, joten ne otetaan seuraavaksi lähempään tarkasteluun. Resurssiriippu-

vuusteorian lähtökohtana on näkemys yritysten riippuvuudesta toistensa voimavaroihin ja se 

korostaa riippuvuuteen sisältyvää riskiä. Teorian keskeinen käsite on vaihtokustannukset, joka 
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tarkoittaa niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat, jos yhteistyökumppani halutaan vaihtaa toiseen. 

Transaktiokustannusteorian lähtökohtana on se, että yritys voi rationaalisesti päätellä kannat-

taako joku tuote tai palvelu ostaa valmistaa itse, vai ostaa joltain toiselta yritykseltä. Teoria 

korostaa, että yrityksen tulee varautua vastapuolen opportunistiseen käyttäytymiseen ja se ko-

rostaa myös, että yrityksen ei tule tehdä sellaisia yksipuolisia investointeja, jotka sitovat sen 

tiettyyn suhteeseen toisen yrityksen kanssa. (Möller et al. 2009, 216-217.) 

 

Sosiaalisen vaihdannan teorian lähtökohtana on vastavuoroisen kanssakäymisen mukana tule-

van osapuolten tuntemuksen ja ymmärryksen kasvu. Esimerkiksi onnistunut liikekokemus lisää 

toisen osapuolen vetovoimaa ja kokemusten karttuessa luottamus alkaa kehittyä. Luottamuksen 

kehittyessä voidaan jakaa strategista informaatiota ja ryhtyä yhteisiin kehityshankkeisiin. Yri-

tysten vuorovaikutus teorian mukaan yritysten tulee tuntea toisensa hyvin, jotta ne pystyvät 

sopeuttamaan toimintaansa niin, että ne kykenevät hyödyntämään toistensa ydinosaamista. 

Keskeistä on, että yritysten väliset suhteet muodostavat verkostoitumisen perusteet. (Möller et 

al. 2009, 217-218.) 

 

Yritysverkoston taloussosiologisen teorian lähtökohtana on vuorovaikutus, jossa verkosto vai-

kuttaa yritykseen ja yritys verkostoon. Keskeisiä käsitteitä on verkoston rakenne, sen syvyys, 

autonomisuus, ja yritysten asema verkostossa. Sosiaalisen pääoman teoria pyrkii mittaamaan 

yritysten henkilöstön sosiaalisten suhteiden määrää ja laatua. Näiden lisäksi arvioidaan pää-

oman merkitystä yrityksen menestymiselle. Eli sosiaalisia verkostoja analysoidaan talousteo-

reettisesti. (Möller et al. 2009, 218-219.)  

 

Teollisten verkostojen teoriaan mukaan verkostot ovat läpinäkymättömiä ja yritykset tuntevat 

vain sen osan verkostosta, jossa ne operoivat. Teorian mukaan yrityksellä ei katsota olevan 

täysin itsenäistä identiteettiä vaan se muodostuu verkostosuhteiden kautta. Strategisten arvo-

verkkojen teoria on synteesinomainen ja siinä korostetaan verkostojen yleistä tutkimusta, vuo-

rovaikutusteoriaa, yritysten voimavara- ja kyvykkyys näkökulmaa ja strategisten allianssien nä-

kökulmaa. Tämä teoria on liikkeenjohdollisesti suuntautunut ja tavoitteen onkin verkoston ra-

kentamis- ja johtamissuositusten tuottaminen. Näiden lisäksi korostetaan verkoston jäsenten 

rooleja eli tehtäviä ja vastuita. (Möller et al. 2009, 219-220.) 
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2.5 Yritysverkostojen tyypit ja roolit 

 

Verkostoja voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin. Niemelän (2002, 18) mukaan tärkein jako on 

vertikaalisiin ja horisontaalisiin verkostoihin. Vertikaalisessa verkostossa yhdistetään saman 

tuotantoprosessin tai arvoketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä. Horisontaalisessa verkostossa 

yhdistetään arvoketjun tietyn vaiheen rinnakkaisia ja erilaisia yrityksiä (Niemelä 2002, 18-19). 

 

 
Kuvio 7. Verkostoyhteistyö (Niemelä 2002, 19). 

Kuviossa 7 on esitetty horisontaalinen ja vertikaalinen verkostoyhteistyö. Tämä jako ei ole kui-

tenkaan riittävä vaan tulisi huomioida, että jako ei huomioi kaikkia mahdollisia verkostotyyp-

pejä (O'Donnel et al. 2001). 

 

Toivolan (2006) mukaan verkostotyyppejä on varsinkin pienissä yrityksissä enemmän kuin 

pelkkä horisontaalinen ja vertikaalinen. Vaihdantaverkostossa yritykset toimivat yhteistyössä 

perustuen tuotantoon tai kaupankäyntiin. Vuorovaikutusverkostossa toiminta perustuu verkos-

tosuhteisiin, joissa ei tehdä kauppaa, vaan vaihdetaan ja saadaan tietoa. Sosiaalisessa verkos-

tossa verkostot ovat ihmisten välisiä ja se on tärkeä varsinkin yrittäjälle. Oma sosiaalinen ver-

kosto muodostaa yrittäjälle tukiverkon (Toivola 2006, 24). Verkostotyyppien yhteenveto on 

esitetty taulukossa 2.   
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Taulukko 2. Pienen yrityksen eri verkostotyypit (Toivola, 2006). 

Verkostotyyppi Kuvaus 

Vaihdantaverkosto Yritysten välinen yhteistyö, jonka toimintaan 

vaikuttavat sekä vuorovaikutus että sosiaali-

set verkostot 

Vuorovaikutusverkosto Verkostosuhteita, joiden kanssa ei tehdä 

kauppaa vaan vaihdetaan tietoa 

Sosiaalinen verkosto Verkostot ovat aina ihmisten välisiä.  

Horisontaalinen verkosto Saman toimialan sisällä, kilpailijoiden välisiä 

yhteistyöverkostoja 

Vertikaalinen verkosto Saman arvoketjun jäseniä, jossa tuotteet ja 

palvelut täydentävät toisiaan 

 

Verkostot ovat järjestelmiä, jotka tuottavat arvoa ja ne muodostuvat yritysten ja muiden toimi-

joiden hallitsemista arvotoiminnoista. Arvotoiminto on aktiviteetti tai aktiviteettiketju, jonka 

kautta pystytään jalostamaan materiaaleista tai osaamisesta tuotteita ja palveluita asiakkaalle. 

Organisaatiot, jotka ovat keskenään kytköksissä ja samassa suhdekimpussa muodostavat yri-

tysverkoston. Verkostoilla ei ole luonnollisia rajoja, joka asettaa haasteen yrityksen johdolle. 

Verkostot rakentuvat toiminnallisista ja sosiaalisista sidoksista. Verkosto muokkautuu jatku-

vasti kilpailun ja yhteistyön voimavarojen hallinnan takia. (Möller et al. 2009, 224-229.) 

 

Yrityksen verkostorooli on tärkeä tekijä, koska se määrittää mitä muut verkostossa olevat toi-

mijat odottavat siltä. Tämä taasen vaikuttaa muiden toimijoiden käyttäytymiseen ja kilpailussa 

ja yhteistyössä. (Möller et al. 2009, 226.) Kuviossa 8 on esitelty kolme erilaista verkostotyyp-

piä. Keskitetty verkosto tarkoittaa sitä, että sen yksittäiset jäsenet ovat erikoistuneita omaan 

ydinosaamiseen ja ne toteuttavat tehokkaasti sen. Verkostossa ei ole paljoakaan erilaista tietoa 

ja sen jäsenet eivät ole keskinäisessä vuorovaikutuksessa, vaan toiminta perustuu keskusyrityk-

sen liiketoimintaan, joka tietää parhaiten mitä verkoston toimintaan vaaditaan. Monikeskinen 

verkosto rakentuu useista eri alaverkoista ja keskeisin ydinyritys on linkittynyt toisen verkoston 

ydinyritykseen. Hajautetussa verkostossa on lukuisia saman tasoisia toimijoita, joista suurin osa 

on yhteydessä keskenään. Tässä mallissa verkostossa on paljon tietoa ja sitä on mahdollista 

yhteen sovittaa joustavasti. (Möller et al. 2004, 138-139.) 
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Kuvio 8. Verkostotyypit (Möller at al. 2004, 137). 

Voidaan myös jakaa yritykset eri rooleihin verkostossa ja käyttää jakoperusteina verkostosuh-

teiden laajuutta, innovatiivisuutta ja liiketoimintaympäristön muutosnopeutta. Kun nämä yh-

distetään, niin saadaan neljä erilaista verkostoroolia: erikoisosaaja veturiyritys, perustoimija ja 

vahva päämies. Näiden toimijoiden erityispiirteitä on esitetty kuviossa 9. Tätä jakoa voi käyttää 

strategisena työkaluna yrityksen verkostosuhteiden asemoinnissa ja hallinnoimisessa. (Valko-

kari et al. 2006, 30.)  

 

 
Kuvio 9. Verkoston toimijoiden roolijako (Valkokari et al. 2006). 
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Verkostorooleilla on omat vahvuutensa ja riskinsä, jotka kannattaa huomioida määritettäessä 

yrityksen strategiaa (Valkokari et al. 2006). 

 

2.6 Verkkoliiketoiminta 

 

Verkkoliiketoiminnalla (e-business) tarkoitetaan internetin mahdollistamaa liiketoimintaa. Se 

on kaikkea sitä liiketoimintaa, jossa käytetään verkkopohjaisia teknologioita asiakkaiden ja lii-

kekumppanien palvelemiseen. Verkkokauppa (e-commerce) eli sähköinen kaupankäynti on 

yksi verkkoliiketoiminnan osa-alueista ja sillä tarkoitetaan tuotteiden ja palveluiden ostamista, 

myymistä ja maksamista verkossa. (Verkkokauppaopas 2015, 17.) 

 

Pk-yritysten tulisi hyödyntää verkkoliiketoiminnan mahdollisuudet, koska sillä on myös isompi 

merkitys kansantalouteen ja yritysten menestymiseen. Kuitenkin Pk-yritykset ovat usein epä-

onnistuneet verkkoliiketoiminnan mahdollisuuksin hyödyntämisessä, koska on todettu, että yri-

tysten osaaminen ei ole riittävää. Verkkoliiketoiminnan myötä tulee liiketoimintamallit, ver-

kostot ja järjestelmät muokata uudenlaisiksi ja se yritys, joka tässä onnistuu, voidaan olettaa 

menestyvän. Pk-yrityksissä on yleisesti ottaen vähemmän taloudellisia – ja työntekijäresursseja, 

joten resurssien ja ydinosaamisen oikeanlainen hyödyntäminen on tärkeää menestyksen saavut-

tamiseksi. (Eikebrokk & Olsen 2007.) 

 

Verkkokaupan muodot voidaan jakaa myynnin osapuolten mukaan. B2B (business to business) 

tarkoittaa verkkokauppaa, joka tapahtuu yritysten välillä. B2B vähentää monin tavoin yrityksen 

kustannuksia, koska sähköiset verkostot yritysten välillä vähentävät hankintakuluja ja paranta-

vat tehokkuutta. B2C (business to consumer) on kuluttajille tapahtuvaa kauppaa. Verkossa omi-

naista kuluttajakaupalla on, että se perustuu luottamukseen. Verkkokauppiaan tulee olla luotet-

tava ja turvallinen kauppakumppani. (Verkkokauppaopas 2015, 22.) 

 

Bergendahlin (2005) verkkokaupan avulla yrityksen on mahdollista saada kustannussäästöjä, 

joka tarkoittaa mahdollisuutta laskea myynnin, jakelun, varastoseurannan, tilaamisen ja mak-

samisen kuluja. Verkkokauppa yritys ei toimi yksin vaan sen toiminta vaatii laajemman yritys-
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verkoston. Tähän verkostoon kuuluvat esimerkiksi verkkomaksupalvelut, toimitustavat, tuote-

vertailupalvelut, hakukoneet, varastointipalvelut ja logistiikkapalvelut. Tärkein kumppani verk-

kokauppa-alustan tarjoaja. Kaikkea ei kannata siis tehdä yrityksen itse vaan toiminnot kannattaa 

ulkoistaa (Verkkokauppaopas 2015, 34). 

 

Verkkokauppa ei ole ongelmatonta ja ongelmat ovat yleisesti samansuuntaisia pienillä ja kes-

kisuurilla yrityksillä. Ensimmäinen ongelmakohta on kustannukset, pienet yritykset eivät pysty 

sijoittamaan isoja summia uusin toimintoihin, vaikka tiedetään, että menetykset ovat suuria, jos 

digitaaliseen liiketoimintaan ei panosteta tarpeeksi. Toinen ongelmakohta on tietoturva, jonka 

merkitys on suuri verkkoliiketoimintojen ja sähköisten liiketoimintaprossien kasvaessa. Mer-

kittävin luottamussuhde on verkkokauppayrityksen ja verkkokauppaohjelmiston toimittajan vä-

lillä. Yrittäjällä on harvoin arvioida ohjelmiston teknistä tietoturvan riittävyyttä. (Verkkokaup-

paopas 2015, 36-37.) 

 

Kolmas ongelmakohta on tekninen osaaminen. Pienessä yrityksessä ei ole välttämättä henkilöä, 

jolla olisi osaamista verkkokauppaan liittyvistä teknologioista. Käytössä olevat resurssit mää-

rittävät sen, miten pitkälle kannattaa tehdä itse ja mitä toimintoja ulkoistaa. Ratkaisevaa on 

oikeiden yrityskumppaneiden valinta. Viimeisenä ongelmakohtana on asiakaspalvelu. Miten 

saavutetaan samanlainen laadukas asiakaspalvelu verkossa kuin reaalimaailmassa. Verkossa 

palvelua odotetaan välittömästi, mutta hyvää asiakaspalvelua ei ole mahdollista ulkoistaa tai 

automatisoida. (Verkkokauppaopas 2015, 37-38.) 

 

Myös verkkoliiketoiminnassa yrittäjän roolilla on merkitystä. Verkkoliiketoimintaosaamisen 

määrällä ja päätöksentekijällä, eli tässä tapauksessa yrittäjällä on vaikutus siihen, miten kysei-

sen liiketoiminnan riskit havaitaan. Tällä on merkitystä erityisesti, kun yrittäjä miettii mihin ja 

kuinka paljon verkkoliiketoiminnassa investoidaan. Yleensä investoinnit ovat merkittäviä ja 

niillä on vaikutusta kilpailukykyyn. (Grant et al. 2014.) 
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2.7 Verkostoyrittäjyys 

 

Monesti yritysverkostoja käsiteltäessä viitataan teollisiin yrityksiin, joiden verkostot ovat mo-

nikeskisiä. Tämän alaluvun tarkoituksena on tuoda näkökulma kohti tutkimuksen kohteena ole-

vaa mikroyritystä ja verkostoyrittäjyyttä. Mikroyrityksellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Ti-

lastokeskuksen (2017) määritelmää, jonka mukaan mikroyritys on yritys, jonka palveluksessa 

on vähemmän kuin 10 työntekijää, ja jonka liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen 

loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa. Tutkimuksessa käytetään myös käsitettä pieni yritys, 

joka rinnastetaan tässä tapauksessa mikroyritykseen.  

 

Pienissä yrityksissä verkostoyhteistyön tavoitteena voidaan nähdä lisäarvon tuottaminen lop-

puasiakkaalle. Tällöin kaikkien verkostoon kuuluvien yritysten tulee tuntea asiakkaan tarpeet 

ja osata integroida oma ydinosaaminen arvoverkoston osaksi. Ydinosaamisalueiden kannattaa 

olla toisiaan täydentäviä. Verkostossa toimiminen mahdollistaa yritykselle keskittymisen 

omaan ydinosaamiseen. Verkostoituminen mahdollistaa yritykselle kasvukapasiteetin lisäyk-

sen. Ilman verkostoimista se olisi hidasta, tai sitä ei tapahtuisi ollenkaan. (Toivola 2006, 19.) 

Ploetner & Ehret mukaan (2006) ydinosaamiseen keskittyminen ei tarkoita itsenäisyyden me-

nettämistä vaan yrityksillä on mahdollisuus ydinosaamisen jalostamiseen ja yhdistämiseen.  

 

Pienten yritysten keskeisimmät syyt verkostoitumiseen liittyvät usein markkinointiin ja asia-

kasymmärrykseen. Verkostoituminen ratkaisee kasvavaa ongelmaa, joka on pääsy keskittyviin, 

kansainvälistyviin ja suurilla volyymeilla toimiviin jakeluteihin. Kun voimavarat ovat yhteiset 

niin voidaan tehdä asioita, joihin yhden yrityksen resurssit eivät riitä. Esimerkiksi yritys, joka 

osaa myydä niin se myy ja yritys, joka osaa valmistuksen niin se valmistaa. (Niemelä 2002, 

21.) 

 

Luulisi, että yrittäjyydestä olisi esittää yksi teoria, joka selittäisi koko ilmiön, mutta näin ei 

kuitenkaan ole, eikä myöskään tutkijat ole yksimielisiä tästä ilmiöstä vaan yrittäjyyttä on tut-

kittu eri näkökulmista kuten esimerkiksi inhimillisen pääoman, yksilön, ympäristön taikka lii-

ketoiminnan näkökulmista. (Shane 2003.) Verkostoyrittäjyydessä yrittäjyysprosessin perustan 

muodostavat yrittäjä, mahdollisuus ja resurssit. Menestyksen edellytyksiä ovat vuorovaikutus, 

johtajuus ja luovuus ja ne tukevat resurssien hankkimista ja mahdollisuuksien havaitsemista. 
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Kuviossa 10 havainnollistetaan tätä yrittäjän roolia mahdollisuuksien havaitsijana, resurssien 

hankkijana, johtajana ja innovaattorina. Yrittäjä, joka toimii verkostomaisesti panostaa vuoro-

vaikutukseen niin resurssien hankkimisessa kuin mahdollisuuksien havaitsemisessa. Yrittäjä 

käyttää hyödykseen sosiaalista pääomaa yrityksen kehittämiseen ja toimii yhteistyössä muiden 

yrittäjien ja yritysten kanssa. (Toivola 2006, 45.) 

 

 
Kuvio 10. Verkostomaisesti toimivan yrityksen yrittäjyysprosessi (Toivola 2006, 45). 

Verkostoyrittäjyydessä verkostoilla on merkittävä rooli yrityksen liiketoiminnassa. Yrittäjyys 

on vuorovaikutteista ja verkostoyrittäjyys tuo mukanaan yrittäjälle uusia rooleja ja yritykselle 

tämä tarkoittaa uusia toimintamalleja (Toivola 2006, 12). Nijkamp (2003) mukaan verkostot 

ovat välineitä, jotka edellyttävät koordinointia ja muutosagenttia, joka tarkoittaa uudenlaista 

yrittäjää perinteiseen verrattuna. Toivolan (2006, 30) mukaan yrittäjyys verkostomaisessa lii-

ketoimintaympäristössä on hyvin erilaista kuin perinteinen yrittäjyys. Yrittäjältä vaaditaan uu-

denlaisia ominaisuuksia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. 

 

Yrittäjyyttä voidaan lähestyä itsenäisyyden ja integraation näkökulmista. Perinteinen yrittäjyys 

on itsenäisyyden ääripäässä ja tämä tarkoittaa, että yrityksellä ei ole merkittäviä kumppanuuk-

sia eikä se tee tiivistä yhteistyötä toisten yritysten kanssa. Mikäli kumppanuuksia olisi niin se 

tekisi yrittäjän muista yrityksistä mutta säilyttäisi kuitenkin oman itsenäisyytensä. Verkostoyri-

tyksen rakennuspalikat ovat tiivis yhteistyö mudeen yritysten ja omaan ydinosaamiseen keskit-

tyminen. Yrittäjät alkavat erottua siinä vaiheessa, kun osa lähtee kehittämään toimivaa yritystä 
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ja rakentamaan uusia verkostoja ja osa tyytyy stabiiliin yritystoimintaan ja toimivan yrityksen 

pyörittämiseen. Verkostojen eteenpäin kehittäjistä voidaan todeta, että he ovat yrittäjämäisiä 

yrittäjiä, jotka näkevät koko ajan ympärillään uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. (Johannis-

son 2000; 2003.)  

 

Yrittäjältä vaaditaan verkostoyrittäjyydessä aktiivista otetta, ulospäin suuntautuneisuutta, pit-

käjänteisyyttä ja avoimuutta. Yrittäjän on verkostossaan jonkin verran riippuvainen muista yri-

tyksistä ja tämän johdosta yrittäjä ei pysty tekemään kaikkia päätöksiä omasta näkökulmasta. 

Tämä toimintamalli tuo mukanaan epävarmuuden ja riskejä. Verkostoyrittäjä menettää itsenäi-

syyttään perinteiseen yrittäjyyteen verrattuna, mutta verkostoyrittäjä näkee itsenäisyyden niin, 

että hänellä on aina mahdollisuus kieltäytyä yhteistyöstä. Kieltäytymismahdollisuudella yrittäjä 

säilyttää itsenäisyytensä. (Toivola 2006, 93.) 

 

Verkostot voidaan nähdä myös strategiana, koska niiden strategiset vaikutukset ovat merkittä-

vät.  Verkoston avulla yritys keskittyy omaan ydinosaamiseen ja sellaisiin toimintoihin, jotka 

ovat ratkaisevia kilpailukyvyn kannalta. Tämän johdosta verkostot ovat pienyrityksen mahdol-

lisuus saada lisää resursseja ja uusia strategisia mahdollisuuksia. Näin ollen verkostot ovat yri-

tyksen strateginen väline ja ne parantavat yrityksen sisäistä suorituskykyä ja tehokkuutta. (Toi-

vola 2006, 71.) 

2.8 Yhteenveto 

 

Kahden yrityksen väline liiketoimintasuhde on verkostoitumisen perusta. Jotta tätä suhdetta 

voidaan ymmärtää, tulee sitä analysoida ja asettaa se jollekin tasolle. Määritelmien mukaan 

ostopohjainen suhde on tasojen alkupäässä ja suhteen on mahdollista kehittyä strategiseksi, 

jossa osapuolten liiketoiminnat ovat pitkälle integroituneita ja niillä on yhteinen strategia.  

 

Kirjallisuuskatsaukseen perustuen voidaan todeta, että verkostolle ei ole yhtä määritelmää vaan 

kirjallisuudessa esiintyy useampaa eri määritelmää riippuen näkökulmasta ja verkostoon kuu-

luvien yritysten koosta ja toimialasta. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä asiakas- ja toi-

mittajaverkosto, joka tarkoittaa keskitettyä verkostoa. Verkosto ei ole monenkeskinen vaan kes-

kitetty ja sitä tarkastellaan case-yrityksen näkökulmasta kahdenvälisinä suhteina. Myös verk-

koliiketoiminta on määritelty, koska verkostoitumisen lisäksi on hyvä hahmottaa, millaisessa 
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toimintaympäristössä liiketoimintaa hoidetaan. Verkkoliiketoimintaan liittyy samanlaisia ta-

voitteita kuin verkostoitumiseen.  

 

Yhteenvetona pienyrityksen verkostoista ja yrittäjän roolista voidaan todeta, että yrittäjällä on 

merkittävä rooli verkoston rakentamisessa ja hänen ominaisuuksillaan ja ajattelutavalla on mer-

kitystä verkoston muodostumisessa. Yrittäjältä vaaditaan ulospäinsuuntautuneisuutta ja hänen 

tulee osata havaita mahdollisuudet yrityksen toimintaympäristössä. Tämä mahdollistaa keskit-

tymisen yrityksen ydinosaamisen, mutta samalla on pystyttävä luopumaan osittain itsenäisyy-

destä, jotta verkosto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Yritykset haluavat verkostoitua, koska he saavuttavat sillä merkittäviä etuja, joista tärkeimmät 

ovat kustannusten vähentyminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Mahdollisuus sopeutua toi-

mintaympäristön muutoksiin parantuu verkostoitumisen myötä ja antaa näin yrityksille mah-

dollisuuden pärjätä myös globaalissa kilpailussa. Myös yritysten johdon on syytä ottaa verkos-

toituminen huomioon strategiatyössään. 

 

3 RISKIT JA STRATEGINEN RISKIENHALLINTA 
 

Tässä luvussa käydään läpi yritysverkostoihin ja riskienhallintaan liittyvää kirjallisuutta. Aluksi 

määritellään tärkeimmät käsitteet, jonka jälkeen keskitytään tarkemmin riskeihin, jotka liittyvät 

verkostoihin. Tämän jälkeen käsitellään verkostostrategiaa ja analyyseja, jotka on tehtävä stra-

tegian luomiseksi. Luvun lopuksi luvussa käsitelty kirjallisuus kootaan yhteen. 

 

3.1 Riski  

 

Arkikielessä sana ”riski” tarkoittaa vaaraa ja epätietoisuutta, johon liittyy mahdollisuus onnet-

tomuudesta. Vakuutusmielessä riski kuvaa tapahtumaa, joka voi kohdata ihmisten tain yritysten 

joukkoa sekä niitä arvoja ja pääomia, joita kyseinen joukko omistaa. Kun riski toteutuu, niin 

menetykset voivat olla minkä tahansa arvon menetyksiä. Näitä arvoja ovat esimerkiksi rahalli-

nen arvo, ympäristöarvo, terveydellinen arvo tai yhteiskunnallinen arvo. Kun riskiä lähdetään 
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määrittelemään, niin tarkasteluun tulee, epätoivotun seuraamuksen haitallisuus ja todennäköi-

syys. (Kuusela ja Ollikainen (toim.) 2005, 15-16.) 

 

Riskiin liittyy kolme tekijää: tapahtumaan liittyvä epävarmuus, tapahtumaan liittyvät odotukset 

ja tapahtuman laajuus/vakavuus. Lähtökohtaisesti riski on tapahtumaan liittyvään epävar-

muutta. Mikäli tapahtuman seuraus tai tulos on täysin ennalta tiedossa niin kyseessä ei ole riski. 

Tapahtumaan liittyvät odotukset vaikuttavat siihen millaisena koemme riskin ja sen mahdolli-

sen toteutumisen. Riskin vakavuuteen vaikuttavat lisäksi tapahtuman laajuus ja merkitykselli-

syys. Kun panokset kasvavat niin sitä suurempana riski koetaan. (Juvonen et al. 2014, 8-9.) 

 

Riski voidaan määritellä myös tappion uhkaksi tai menetyksen mahdollisuudeksi. Riskiin liit-

tyy kaksi osatekijää: riskin muodostaa yhtäältä menetykset, tai tappiot ja toisaalta epävarmuu-

den niiden esiintymisestä. (Hallikas et al. 2002, 16.) Holton (2004) määrittelee myös riskiin 

kaksi tekijää: epävarmuuden ja sen esiintymisen mahdollisuuden.  Birkinshaw ja Jenkins (2010) 

katsovat riskin olevan negatiivinen seuraus, joka tule jostain tulevaisuuden tapahtumasta ja se 

voidaan laskea määrittämällä todennäköisyys tapahtumalle ja sen seurausten laajuus. Riskiä 

voidaan tarkastella matemaattisesti, jolloin tapahtumiin liittyvät odotukset jätetään usein mit-

taamatta. Riski määritellään laskennallisesti todennäköisyydestä ja merkittävyydestä: 

 

Riski = Todennäköisyys X Riskin vakavuus  

 

Esitetty määritelmä on yleisesti käytössä ja riskin todennäköisyyttä voidaan arvioida tarkkaan, 

mutta vain niiden riskien osalta, jotka ovat tyypillisiä. Mikäli tarkasteltava riski on tuntematon 

tai uusi niin todennäköisyyttä riskille ei voi tarkkaan arvioida. (Juvonen et al., 2014, 9.) Riski 

käsitetään usein pelkkänä uhkan mahdollisuutena, mutta se sisältää myös positiivisen ulottu-

vuuden eli mahdollisuutena saada jotain hyötyä. Riskiin katsotaan sisältyvän mahdollisuus jos-

takin hyvästä tapahtumasta tai asiasta. (Zolkos 2012.) Flaherty & Maki (2004, 41) määrittele-

vät, että riskin vaikutus voi olla joko positiivinen tarkoittaen mahdollisuutta tai negatiivinen 

tarkoittaen riskiä. 
 

Riskejä on erityyppisiä ja yksi esimerkki jaottelusta Kuuselan & Ollikaisen (2005, 29):  
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• voittamisen ja menettämisen riski 

• toimintapuitteiden muutosriski 

• riskit, jotka voi aiheuttaa tuhoa tai vahinkoa 

• rikoksen kohteeksi joutumisen riski 

• vahingosta vastuuseen joutumisen riski 

• tulojen hankkimiskyvyn menettämisen riski  

 

Yritystoiminnannassa riskejä riskit jaetaan riskilajeihin sen mukaan, millaisia ne ovat luonteel-

taan tai mihin yrityksen toimintoihin ne voivat vaikuttaa. Operatiiviset riskit ovat esimerkiksi 

henkilö- tai tuoteriskejä. Taloudelliset riskit ovat esimerkiksi liike- tai sopimusriskejä. Vahin-

koriskit ovat esimerkiksi palo- tai rikosriskejä. Pk-yritysten riskikenttä on laaja ja siihen kuuluu 

esimerkiksi henkilöstö, koneet, tuotteet ja markkinointi. Jokaiseen osa-alueeseen kuuluu omat 

riskinsä. Lähtökohtaisesti myös itse yrittäjyys on riskinottoa. Yrittäjä panostaa omaa aikaansa 

ja usein omaisuuttaan yritykseen. Tämä johtaa siihen, että ongelmat yritystoiminnassa uhkaavat 

myös yrittäjän taloudellista hyvinvointia. (Riskien luokittelu, 2012.) 

 

3.2 Strategia ja riskienhallinnan strateginen merkitys 

 

”Strategian avulla yritys tietoisesti hallitsee yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden 

välisiä vuorovaikutussuhteita siten, että sille asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämista-

voitteet pystytään saavuttamaan” (Kamensky 2014,19). Strategian perimmäinen tarkoitus tehdä 

toisin kuin kilpailijat ja olennaista tehdä selkeät valinnat, myös sen suhteen mitä ei tehdä (Porter 

1996).  

 

Kamenskyn ja Porterin määritelmien lisäksi strategialle on monta muuta määritelmää, mutta ei 

yhtä yksiselitteistä. Hannuksen (2004, 9) mukaan strategiaksi voidaan määritellä yrityksen tah-

totila, tavoitteet ja keskeisimmät valinnat liittyen liiketoimintaan. Toisaalta strategia voidaan 

määritellä myös keinoiksi, joilla tahtotila ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa (Hannus 2004, 

9). 
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Strategiaa voi tarkastella tiivistetysti kahden lähestymistavan kautta. Ensimmäinen lähestymis-

tapa on suunniteltu, tarkoitushakuinen ja rationaalinen strategia, joka on klassinen malli, jossa 

strategia syntyy rationaalisesti yrityksen tietoisista ja tarkoituksellisista päätöksistä, jotka liit-

tyvät asemaan markkinoilla. Tämän mallin tarkoituksena on, että strategia on määritelty ennen 

kuin toimenpiteitä aletaan suorittaa. Toinen lähestymistapa on kokeileva, itsestään syntyvä stra-

tegia, jossa strategia syntyy käytännön toiminnasta kokeilemalla ja oppimalla. Tämän lähesty-

mistavan mukaan strategia ei voi syntyä erillisenä suunnitelmana, koska toimintaympäristö on 

muuttuva ja epävarma. (Hannus 2004, 11.) 

 

Tämän päivän strategisen ajattelun mukaan strategia on oppiva, eli se yhdistää sekä suunnitel-

lun, että kokeilevan strategian rakenteita. Yrityksen tulee lähteä siitä, että sillä hyvin hahmotettu 

strateginen tahtotila ja päämäärä, jota kohti edetään. Toimintaympäristö muuttuu kuitenkin jat-

kuvasti, ja yrityksen oppiessa, strategisia valintoja ja toimintoja voi joutua muuttamaan nope-

asti. Strategian luominen ei saisi olla määräajoin tehtävä prosessi, vaan sen tulisi olla oppivaa 

ja jatkuvaa ikään kuin yrityksen kyvykkyyttä ymmärtää strategista menestystä. (Hannus 2004, 

12-13.) 

 

Kun lähdetään luomaan strategiaa, niin strategisen työskentelyn ainut tarkoitus ei ole saada ai-

kaa dokumentoitu strategia keinoineen vaan tarkoituksena on yrityksen kilpailukyvyn paranta-

minen ja kilpailuetujen luominen. Samalla tämän työskentelyn aikana opitaan ja yrityksen osaa-

minen kehittyy. (Hakanen et al. 2007, 80). Strategian avulla yrityksen johto suuntaa yrityksen 

toiminnan kasvuun tai kannattavuuteen tai molempiin. Toiminnan kehittäminen lähteekin liik-

keelle aina mahdollisuuksista. Yritystä voidaan kasvattaa tunnistamalla liiketoimintaympäris-

tössä olevat mahdollisuudet, mutta myös mahdollisuuksien toteuttamisen esteet. (Juvonen et al. 

2014, 15.) 

 

Strategian toteutumiseen liittyy myös riski. Strategiset riskit tarkoittavat riskejä, jotka ovat liit-

tyvät yrityksen pidemmän aikavälin strategisiin tavoitteisiin. Strateginen riski on esimerkiksi 

liiketoimintaympäristön muutos tai liiketoiminnan kehittymiseen liittyvä riski ja ne jaetaan yri-

tyksen sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin. Ulkoinen riski on esimerkiksi asiakaskäyttäytymisen 

muutos ja sisäinen on esimerkiksi strategian käyttöönoton epäonnistuminen. Keskeistä on, että 

menetetty liiketoimintamahdollisuus on aina strateginen riski. (Ilmonen et al. 2016, 78.) 
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Menestymisen kannalta on tärkeää ottaa riskienhallinta osaksi yrityksen strategiaa ja organi-

soida toimenpiteet riskienhallinnassa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Riskienhallinta toimii, kun 

mitään negatiivista tai yrityksen toimintaa haittaavaa ei ole tapahtunut. (Juvonen et al. 2014, 

166.) Menestyvän yrityksen ei tule olla ottamatta huomioon yritystä uhkaavia vaaratekijöitä, 

joiden toteutuminen asettaa toiminnan vaakalaudalle (Suominen 2003, 7). Kun riskienhallinta 

on yrityksessä valveutunutta, niin yritys kykenee toimimaan tavanomaisesta poikkeavissa ti-

lanteissa. Erinomainen strategia ei auta, jos laiminlyödään toimintojen jatkuvuuden varmista-

minen. Riskienhallinnassa ei toimi kerralla kuntoon periaate, koska riskit ja niitä varten tehdyt 

suojaukset voivat muuttua hyvinkin nopeasti. (Suominen 2003, 195.)  

 

Yritysten toimintaympäristössä ja yritysten sisällä on monenlaisia riskejä, koska niin liike-

elämä kuin teknologiakin on kehittynyt kiihtyvää tahtia. Riskienhallinnan tarkoituksena on pyr-

kiä organisaation liiketoiminnalliseen menestykseen. Riskienhallinta ei saisi olla liiketoimin-

nasta erillinen toiminta vaan sen pitäisi tukea yrityksen perustehtävän toteutumista. Yrityksen 

kannattaisi integroida riskienhallinta osaksi tavanomaista johtamista ja liiketoiminnan proses-

seja.  Hyvin hoidettu ja proaktiivinen riskienhallinta tuo lisäarvoa yritykselle ja se lisää liike-

toiminnan ennustettavuutta ja vähentää yllätyksiä. Tärkeintä olisi luoda riskit tiedostavat kult-

tuuri, jolloin se tukisi liiketoimintaa. (Kupi et al. 2009.) 

 

3.3 Liiketoimintasuhteiden ja verkoston riskit 

 

Kun yritys on keskittynyt omaan ydinosaamiseensa ja asiakas-toimittajaverkoston ylläpitoon, 

riippuvuus toimittajiin ja asiakkaisiin kasvaa. Tämä verkosto antaa yritykselle uusia mahdolli-

suuksia, mutta ne ovat riippuvaisia toisistaan. Riippuvuusriskien tunnistaminen voi olla hanka-

laa, koska yrityksen asema verkostossa ja rakenteiden monimutkaisuus hankaloittavat tunnis-

tamista. Tunnistaminen, ja hallinta on kuitenkin tärkeää. Hallinnassa korostuu tiedonkulku ja 

sopimusriskien hallinta (Ilmonen et al. 2016, 138.) Harland et al. (2003) korostaakin tiedonku-

lun merkitystä, sen tulisi olla avointa, jotta liiketoimintasuhteen hyödyt ja riskit voidaan jakaa.  

 

Verkostosuhteissa yritys on aina kytkeytynyt osaksi muiden verkostossa olevien yritysten re-

sursseja, jotka täydentävät oman yrityksen voimavaroja. Verkostoituminen on valintoja ja aina 



 

 

 

 

36 

kumppaniyritys ei ole sopiva verkoston osaksi. (Ståhle & Laento 2000, 108.) Verkostossa toi-

mivat yritykset ovat aina riippuvuussuhteessa toisiinsa, mutta ei ole olemassa kuitenkaan yhtä 

ainoaa verkoston riskiä. Verkostoitumalla voidaan muuttaa riskien seurauksia, mutta sillä ei 

pysty välttämään yrityksen tyypillisesti kohtaamia riskejä. Verkostoitumisen riskit ovat riippu-

vaisia siitä, että mitkä ovat yhteistyön motiivit. (Erola & Louto 2000, 123 – 124.) 

 

Kun toimitaan verkostossa, niin yritykset ovat riippuvaisia toisistaan, mutta verkostossa ei ole 

olemassa yhtä riskiä. Jokaista verkostossa olevaa yritystä koskettaa osittain samat epävarmuus-

tekijät, mutta yritykset kokevat riskin eri lailla riippuen siitä mikä niiden asema ja tilanne on 

verkostossa. Riskiin on liitettävä ei-toivottavan tapahtuman epävarmuus ja riskien taustalla ole-

vat epävarmuudet voidaan jaotella seuraavasti: 

 

• Loppuasiakkaan kysyntä, eli onko verkoston tuotteille kysyntää 

• Verkoston asema toimituksessa eli saako verkosto tilauksen 

• Yrityksen asema verkostossa eli onko tietty toimittaja mukana verkoston toimituksessa 

• Tuotteen toimituskyky eli miten verkosto ja siinä oleva yritys pystyy vastaamaan tuot-

teiden kysyntään. 

Edellä mainitut tekijät ovat olemassa myös ei verkostoituneessa ympäristössä ja verkostoitumi-

nen ei pysty poistamaan näitä epävarmuuksia. Se kuitenkin pystyy muuttamaan niiden seurauk-

sia ja se vaikuttaa riskin jakautumiseen verkoston eri yrityksille. Tämä tarkoittaa, että se vähen-

tää joitakin riskejä, mutta voi lisätä toisia. (Hallikas et al. 2004, 17-19.) 

 

Giovannan ja Lorenzon mukaan (2009) verkostoituminen tarjoaa joustavuutta ja korkeampaa 

tuottoa, mutta myös mahdollisuuden jakaa riskejä. Tuote- ja palveluvalikoiman monimutkais-

tuessa ja toimitusketjujen kansainvälistyttyä verkostoon liittyvät riskit ovat kasvaneet ja riski ei 

ole enää paikallinen vaan voi koskea mitä tahansa verkostoon kuuluvaa yritystä. Verkostojen 

monimutkaisuus muodostuu neljästä eri avaintekijästä: tuote- ja palveluvalikoiman monimut-

kaistuminen, verkkokauppa, toimintojen ulkoistaminen ja globalisaatio. (Harland, Brenchley & 

Walker 2003.)  

 

Lo Nigron & Abbaten (2011) mukaan riskienhallinnassa on kaksi strategiaa: riskin yksi-

löiminen niiden vaikutusten vähentämiseksi ja riskien lähteiden tunnistaminen. Das & Teng 
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jaottelevat (2001) verkoston riskin kahteen eri osaan: relaatioriskiin, jossa kumppanuusyritys 

ei sitoudu verkostoon halutulla tavalla ja suoritukseen liittyvään riskiin, jossa kumppanuusyri-

tys ei toimi yhteistyössä sataprosenttisesti. Harland et al. (2003) mukaan varsinkin toimitusver-

koston monikerroksisuus, ulkoistaminen ja kansainvälisyys lisää riskejä. 

 

Kuviossa 11 on esitetty yrityksen sisäisiä ja ulkoisia riippuvuuksia. Verkoston pääyritys, joka 

on vastuullinen loppuasiakkaalle, hyötyy verkostosta, koska se voi saada joustoa kysyntävaih-

teluita varten. Keskittyminen omaan ydinosaamiseen mahdollistaa tehostamaan yritysverkos-

ton toimintaa. Pääyrityksen verkostoitumisesta johtuvat riskit painottuvat pääosin toimittaja-

verkoston hallintaan. 

 

 
Kuvio 11. Yrityksen sisäisiä ja ulkoisia riippuvuuksia (Hallikas et al. 2002, 17). 

Verkoston menestystekijät ovat (Hallikas et al. 2002, 58-59) mukaan yhteiset konkreettiset ta-

voitteet, luottamus, avoin ja molemmin suuntainen informaation vaihto, yhtinen visio ja yh-

teensopivat liiketoimintastrategiat, sitoutuminen verkostotoimintaan, keskinäisten suhteiden 

määrittely, toiminnan arviointi sekä implementointi. Näistä menestystekijöistä voidaan johtaa 

myös verkostoihin liittyviä riskejä. Jos jokin tekijä ei toimi esim. luottamus yritysten välillä 

horjuu, niin se on verkoston riskitekijä.  
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Yritysten erilaiset roolit ja asemat verkostossa ovat olennaisia tekijöitä, kun riskejä arvioidaan 

ja hallinnoidaan. Mitä monitasoisempi verkosto on niin sitä mukaa muuttuvat myös keskinäiset 

riippuvuudet ja sidokset. Transaktiokustannusteorian mukaista riskien luokittelua pidetään tie-

teellisiltä perusteluiltaan kestävimpänä. Tässä luokittelussa riskit jaetaan neljään pääluokkaan: 

 

1. Erikoistuneisiin investointeihin liittyvä riippuvuusriski (Assetspecificity related hold 

up risk). Tämän riskin mukaan yritysten välinen liiketoimintasuhde vaatii hyvin sellai-

sia investointeja, joille ei välttämättä ole käyttöä yhteissuhteen ulkopuolella.  

2. Osaamisen menetykseen ja suojaamiseen liittyvät riskit (Spill over/appropriability 

risk). Tämä tarkoittaan, että kilpailukyvyn saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi on tärkeää 

saada riittävä ja oikea-aikaista tietoa verkoston eri osapuolille on. Erityisesti luotta-

muksellisen ja strategisen tiedon vaihtaminen on riski verkostoyhteistyössä. Erilaiset 

puutteet tiedonkulussa aiheuttavat verkoston yrityksille kustannuksia ja uhkia.  

3. Toimittajien kyvykkyyteen liittyvät riskit (Market related inefficiency risk). Tarkoittaa 

riskiä, että valitaan väärä tai kyvytön kumppani. 

4. Ajoitukseen liittyvät riskit (Time horizon related risk). Tämä riski on yhteistyökump-

paneihin liittyvä, joilla voi olla eripituiset suunnitteluhorisontit ja erilaiset odotukset 

investointien ja panostusten takaisinmaksuajoista. (Kuusela & Ollikainen (toim.) 2005, 

221-222.) 

 

Verkkoliiketoiminnassa verkostossa on useita tekijöitä ja yritysverkostossa on mukana esim. 

verkkopalveluita tuottavia yrityksiä, logistiikkayrityksiä ja markkinointiyrityksiä (Koskinen 

2004). Verkkoliiketoiminnassa Clemensin (2000) mukaan ovat merkittäviä riskejä rakenteelli-

nen riski, toimituskanavariski, hankintariski ja strategisen epävarmuuden riski. Jin (2011) jakaa 

verkkoliiketoiminnan riskit teknologisiin riskeihin ja moraalisiin uhkatekijöihin. Jinin mukaan 

(2011) teknologiset riskit ovat dataan ja sen käsittelyyn liittyviä riskejä, kun taas moraaliset 

uhkatekijät ovat väärä tieto, tietosuojaloukkaukset, sopimusten noudattaminen ja väärennetyt 

verkkokaupat ja internetsivut. 

 

Verkostoriskien hallintakeinot (Hallikas et al. 2002, 53) tarkoittavat menetelmiä, joilla voidaan 

minimoida riskeistä johtuvat menetykset. Nämä hallintakeinot voidaan jaotella seuraavasti: 
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• Riskin välttäminen 

• Riskin pienentäminen 

• Riskin siirtäminen tai jakaminen 

• Riskin ottaminen 

 

Niin yritysverkostossa kuin verkkoliiketoiminnassa yksi merkittävimpiä riskejä on kumppa-

nuusyritykseen liittyvät riskit. Kumppanuudet verkostossa ovat monimuotoisia –ja tasoisia, että 

niiden yksittäisten tapahtumien kontrollointi ei ole mahdollista. Verkostossa pyritäänkin jous-

tavuuteen ja vahvaan luottamukseen ja tämän avulla kontrollointia voidaan vähentää (Ståhle & 

Laento 2000, 105). Myös yrityksen avainhenkilöön kohdistuvat riskit ovat merkitykseltään suu-

ria, koska henkilön tuoman työpanoksen korvaaminen vie paljon aikaa ja on kallista (Suominen 

2003, 14).  

 

3.4 Riskienhallintaprosessi 

 

Riskienhallinta tarkoittaa prosessia, jonka avulla asioita, jotka uhkaavat yritystä voidaan torjua 

ja niistä mahdollisesti aiheutuvia menetyksiä voidaan minimoida (Suominen 2003, 27). Tarkoi-

tuksena on, että riskien toteutumisesta huolimatta yrityksen on kyettävä jatkamaan toimintaansa 

kaikissa olosuhteissa (Kuusela ja Ollikainen (toim.) 2005, 155.) Riskienhallinnalla tulisi pyrkiä 

jatkuvaan ja kehittyvään prosessiin, joka jalkautetaan osaksi yrityksen strategiaa. Prosessin pi-

täisi pystyä osoittamaan kaikki ne riskit järjestelmällisesti, jotka liittyvät yrityksen toimintaan 

menneisyydessä, nykyhetkellä ja varsinkin tulevaisuudessa (Khan & Burnes 2007). 

 

Kirjallisuudessa riskienhallintaprosessin vaiheita esitetään samankaltaisesti (White 1995). Hal-

likas et al. (2004) mukaan riskienhallintaprosessiin sisältyy neljä vaihetta: riskien tunnistami-

nen, riskien arviointi, riskienhallintatoimenpiteiden valinta ja toimeenpano, sekä riskien tark-

kailu. Harland et al. esittää (2003) toimittajaverkoston riskihallintaprosessiin kuusi vaihetta: 

ensimmäisenä vaiheena on verkoston rakenteiden määrittäminen, toisena riskin tunnistaminen 

ja sen tyypin määrittäminen, kolmantena riskin todennäköisyyden ja vaikutusten arviointi, nel-

jäntenä riskin hallinnointimenetelmien valitsiminen, viidentenä riskistrategian muodostaminen 

ja viimeisenä valitun strategian käyttöönotto.  
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Riskienhallintaprosessi verkostossa voidaan toteuttaa osittain yhteisesti verkostoon kuuluvien 

yritysten kanssa. Kun näin tehdään, niin voidaan yksittäisten yritysten riskienhallintaprosessi 

kytkeä yhteen. Toimintaympäristö, jossa yritykset toimivat yhtäaikaisesti asettaa yritykset alt-

tiiksi riskitekijöille samanaikaisesti. Riskien hallinta on tehokkaampaa, jos verkostossa toimi-

vat yritykset tunnistavat yhteisiä riskien hallintakeinoja. Kuviossa 12 on esitetty riskienhallin-

taprosessi verkostossa. Oleellista on, että yhteiset riskit tunnistetaan yhdessä. Tämä yhteinen 

tunnistaminen ja hallintakeinojen etsiminen on tyypillistä riskienhallintaprosessille verkostossa 

erottaen sen perinteisestä riskienhallinnasta. (Hallikas et al. 2002, 61-62.) 

 

 
Kuvio 12. Riskienhallintaprosessi verkostossa (Hallikas et al. 2002, 62). 

Riskien tunnistamisvaiheessa on mahdollista käyttää erilaisia työkaluja ja tunnistusvaihe onkin 

kaikkien merkittävin riskienhallintaprosessissa. Tunnistamisen jälkeen arvioidaan riskien to-

dennäköisyydet ja suuruudet. Tämän jälkeen varaudutaan riskeihin, eli valitaan hallintakeinot, 

joka tarkoittaa teknistä suorittamista esim. toimenpiteiden suorittaminen. Seurannassa ja val-

vonnassa varmistetaan sovittujen toimenpiteiden täytäntöönpano. Riskienhallintaprosessissa 

yrityksen tulee tunnistaa riskit säännöllisesti ja pyrkiä jatkuvaan kehittämiseen niiden hallin-

nassa. (Juvonen et al. 2014.) 
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Riskien arviointimenetelmät jaetaan kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. Kvalitatii-

viset menetelmät perustuvat joko numeerisiin tai sanallisiin asteikkoihin. Asteikossa esitetään 

riskin todennäköisyys ja vaikuttavuus numeerisesti. Kvantitatiivisilla menetelmillä täydenne-

tään kvalitatiivisia menetelmiä. (Flaherty & Maki, 2004, 52-53.) Perinteinen tapa on esittää 

riskit todennäköisyys ja vaikutus matriisissa. Tässä mallissa kuviossa 13 oikealla riskin toden-

näköisyys on arvioitu asteikolla 1-4 kuten myös riskin vaikutus asteikolla 1-4. Kun otetaan 

huomioon myös riskin positiivinen mahdollisuus, niin riskimatriisi esitetään kuviossa 13 va-

semmalla olevan kuvion mukaisesti.  

 

 

 
Kuvio 13. Perinteinen ja mahdollisuudet huomioiva riskimatriisi (Rousku 2017). 

 

Mahdollisuudet huomioivassa matriisissa riskin ottaminen voi tuottaa merkittäviä hyötyjä. Ris-

kienhallinnan aitoa tavoite ei ole poistaa tai pienentää kaikkia tunnistettuja riskitekijöitä vaan 

riskienhallinta voi auttaa yritystä tunnistamaan riskeihin sisältyviä mahdollisuuksia ja jopa li-

säämään riskinottokykyä, mikäli johonkin tunnistettuun mahdollisuuteen halutaan tarttua. 

(Rousku (toim.) 2017, 16.) 

 

3.5 Verkostostrategia 

 
Strategian tarkoituksena on ennen kaikkea parantaa yrityksen kilpailukykyä. Tämän ylläpitä-

miseksi yritykset pyrkivät Gadde & Snehotan (2000) mukaan ulkoistamaan toimintoja, jotka 

eivät ole kriittisiä, rakentamaan läheisiä suhteita ”kumppanuus/partnership” toimittajien kanssa 
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ja vähentämään toimittajien määrää. Yrityksen ulkoisten rakenteiden strateginen merkitys kas-

vaa jatkuvasti kumppanuus -ja verkostoitumisratkaisujen yleistyessä (Hannus 2004, 24). 

Kumppanuussuhteesta voi olla paljon hyötyä yritykselle, mutta se ei ratkaise kaikkia ongelmia. 

Toimittajastrategian yksi tärkeimmistä elementeistä onkin, että kuinka pystytään hallitsemaan 

monenlaisia toimittajasuhteita (Gadde & Snehotan 2000). 

 

Toimittajasuhteiden johtaminen ja kehittäminen tulisi olla yritykselle tärkeä toiminto, koska se 

yritys, joka tekee sen tehokkaimmin, menestyy markkinoilla parhaiten (Batt & Purchase 2004). 

Verkostostrategian tärkein lähtökohta on yrityksen oman tahtotilan määrittäminen ja verkoston 

jäsenet eli asiakas-ja toimittajasuhteet ovat vain auttamassa tämän päämäärään saavuttamisessa. 

Strategiatyöhön tulee kuulua verkostosuhteiden analysointi, kehittäminen ja seuranta, jotta yri-

tyksellä on riittävän aktiivinen ote verkostosuhteiden avulla menestymiseen (Hakanen et al. 

2007, 99-102). 

 

Ulkoisen toimintaympäristön tarkastelu on strategian yksi osa alue, joten verkostosuhteet ovat 

yritykselle myös strateginen kysymys. Verkostostrategia tarkoittaa yrityksen ulkoisten suhtei-

den järjestämistä, kehittämistä ja ylläpitoa. Verkostostrategiassa määritellään, miten yritys voi 

tukeutua ulkopuolisiin toimijoihin. Toisaalta siinä määritellään kannattaako yrityksen tukeutua 

muihin toimijoihin. Yksinkertaistettuna verkostostrategia sisältää periaatteet ja tavoitteet 

kumppanuuksien rakentamiseksi. Se vastaa kysymykseen, mihin verkostosuhteilla kokonaisuu-

dessaan pyritään. (Hakanen et al. 2007, 103-105). 

 

Hakasen et al. (2007, 106) mukaan verkostostrategia on tiivistetysti: 

 

• Nykyisten ja uusien verkostosuhteiden analyysi, määrittely ja kuvaus, joka tukee yri-

tyksen visiota ja liiketoimintastrategiaa 

• Tavoitteiden ja tahtotilan selkeä määritelmä verkostosuhteiden ylläpitämistä ja kehittä-

mistä varten 

• Keinojen ja toimenpiteiden valikoima, joka sisältää keskeiset toimenpiteet ja työkalut. 
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Verkostosuhteisiin liittyvien vaikeuksien ja ongelmien vuoksi yrityksen kannattaa erikseen ar-

vioida yksittäisiin asiakas- ja toimittajasuhteisiin liittyviä riskejä, mutta myös verkostostrate-

gian riskejä. Mitä suurempi verkostosuhteiden merkitys on yritykselle, niin sitä tärkeämpää, on 

tehdä arviointia. Verkostosuhteista löytyy paljon riskejä, kun niitä lähdetään tunnistamaan, 

mutta tärkeintä on tunnistaa isoimmat riskit, joiden vaikutus on strategian kannalta kriittisin. 

(Hakanen et al. 2007, 181-183.) 

 

3.6 Verkostoanalyysi ja suhteiden ryhmittely 

 

Verkostosuhteiden ryhmittely auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa sekä auttaa arvioimaan 

eri ryhmien tärkeyttä (Hakanen et al. 2007, 141). Gadde & Snehotan (2000) mukaan toimittajia 

tulisi segmentoida, koska kaikissa toimittajasuhteissa ei toimita samalla tasolla. Verkostostra-

tegiaan liittyen kannattaa ryhmitellä suhteet strategisen sidonnaisuuden perusteella (Hakanen 

et al. 2007, 143).  

 

Verkostotrategian perustana on asiakas- ja toimittajasuhteiden ryhmittely. Kuviossa 14 on 

esitetty kumppanuuksien strategialähtöinen ryhmittely. Kuviossa on kuvattu suhteen 

strategisen merkityksen määrää ja kumppanin korvaamisen helppoutta. Perinteinen toimittajuus 

tarkoittaa niin sanotun käsivarren etäisyys mallin soveltamista. Näiden toimittajien 

kilpailukykyä kannattaa arvioida koko ajan kilpailuttamalla niitä. Myös toimintamallien 

tehostamiseen kannattaa panostaa. (Hannus 2004, 192.) 
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Erikoiskumppanuus on kumppanille vaatimusten tarkkaa selvittämistä, jossa toimintaa, ratkai-

suja ja rapapintaa kannattaa kehittää niin, että korvaaminen vaikeutuu. Vakiokumppanuudessa 

tavoitteena on toimintatavan vakiinnuttaminen ja vakiokumppanuuden kilpailukykyä arvioi-

daan esimerkiksi kerran vuodessa. Tässä kumppanuudessa toimintaa kannattaa jatkuvasti ke-

hittää, tehostaa ja seurata. Strateginen kumppanuus tarkoittaa yhteistyön pitkäjänteistä kehittä-

mistä niin, että se hyödyttää molempia osapuolia. Lähtökohtana on yhteinen liiketoiminta eikä 

pelkistetty asiakas/toimittajasuhde. Tyypillisesti strategisia kumppanuuksia on yrityksellä vain 

muutama ja samalla pyritään vähentämään toimittajien määrää. (Hannus 2004, 192-193.) 

 

Kumppanuudet voidaan jakaa myös operatiivisiin, taktisiin ja strategisiin kumppanuuksiin. 

Operatiivisessa kumppanuudessa osapuolten välinen linkki on heikko ja yhteistyö on tyypilli-

sesti lyhytkestoista. Tavoitteena on kustannusten alentaminen ja resurssien keskittäminen yri-

tyksen omaan ydintoimintaan. Kumppanuus perustuu sopimuksiin ja osaaminen tulee ilmi tuot-

teena tai määriteltynä palveluna. Yritykset ovat kytkeytyneet toisiinsa ostamisen ja myymisen 

perustuvien toimintojen kautta. Taktisessa kumppanuudessa tavoitteena on yhdistää molempien 

osapuolten prosesseja ja poistaa päällekkäisyyksiä. Pyrkimyksenä on integrointi vaihtosuhteen 

lisäksi. Tämä tarkoittaa, että toimintoja käydään yhdessä läpi ja päätöksiä tehdään yhteisen ym-

märryksen pohjalta. Taktinen kumppanuus perustuu luottamukseen eikä se voi toimia pelkän 

sopimuksen perusteella. Taktisen toimijoiden verkosto kompleksisempi ja vaikeampi hallita, 

joten se vaatii enemmän johtamista kuin operatiivisten kumppanuuksien verkosto. (Ståhle & 

Laento 2000, 85, 92.) 

Vakiokumppanuus Strateginen 
kumppanuus

Perinteinen 
toimittajuus Erikoiskumppanuus

Suuri 

Pieni 

Suhteen strateginen 

merkitys 

Kumppanin korvaamisen helppous 
Helppoa Vaikeaa 

Kuvio 14. Strategialähtöinen ryhmittely (Hannus 2004, 192). 
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Strategisen kumppanuussuhteen tarkoitus on pyrkiä yritysten eri tietopääominen yhdistämiseen 

niin, että molemmat osapuolet saavuttavat merkittävää strategista etua. Tämä tarkoittaa kuiten-

kin riippuvuussuhteen kasvua, koska kumppanuus edellyttää tietopääoman luovuttamista toi-

selle osapuolelle. Yritysten välinen suhde on tiivis ja monimuotoinen, ja luottamuksen merkitys 

korostuu. Suhde on kuitenkin riskialtis ja haavoittuva, mutta sillä on suurimmat yhteisen hyö-

dyn tuottamisen mahdollisuudet. Organisoitumistapa on verkostoimainen ja suhteita eri yrityk-

siin on runsaasti ja strategisen kumppanuussuhteet vaativat vahvaa sitoutumista. (Ståhle & 

Laento 2000, 85, 101.) 

 

Verkostostrategia on hyvä esittää graafisesti ja kuviossa 15 on esitetty yksi vaihtoehto strate-

gian kuvaamiseksi. Kuviossa nuolet kuvaavat, että onko liiketoimintasuhde yksisuuntainen vai 

kaksisuuntainen. Strategiset suhteet on merkitty erikseen, kuten myös mahdolliset strategiset 

täydentäjät. 

 
Kuvio 15. Yrityksen verkostokartta (Hakanen et al. 2007, 147). 

Ulkoistaminen, verkostoituminen ja ydinosaamisen merkitys vaikuttavat siihen, että toimitta-

jien strateginen merkitys kasvaa yritysten liiketoiminnalle. Toimittajiin liittyvät analyysit voi-

daan jakaa neljään pääryhmään: toimittajatuntemusanalyysit, analyysit toimittajien neuvottelu-
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voimasta, vuorovaikutusanalyysit ja toimittajakannattavuusanalyysit. Toimittajatuntemusana-

lyysissa toimittajat ryhmitellään suuruuden tai strategisen merkityksen mukaan. Tällä analyy-

sillä pyritään selvittämään, kuinka merkittävä toimittaja on yrityksen liiketoiminnalle. Toimit-

tajatuntemusanalyysi on perusanalyysi, jonka jälkeen voidaan tehdä neuvotteluvoima ja vuoro-

vaikutusanalyyseja. (Kamensky 2014, 151-152.) 

 

Vuorovaikutusanalyysissa keskitytään arvoketjun vertikaaliseen tehostamiseen, eli kuinka toi-

mitusketjun avulla pystytään alentamaan kustannuksia, tehostamaan logistiikkaa ja nostamaan 

palvelutasoa. Vuorovaikutusanalyysit keskittyvät strategisiin toimittajiin ja ne sisältävät ana-

lyyseja toimittajien arvoketjuista ja -verkostoista, henkilöstön vuorovaikutuksesta, toimittajien 

kuuntelemisesta, vuorovaikutuksesta, osapuolten tavoite – ja todellisista hyödyistä, resursseista 

ja osaamisesta. (Kamensky 2014 ,153-154.) 

 

3.7 Yhteenveto 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että riskit ovat osa yritystoimintaa ja niitä 

voidaan luokitella eri tavoin. Niihin voidaan myös varautua eri keinoin. Riskienhallintaproses-

sia ja riskienhallintakeinoja on kuvattu kirjallisuudessa yhteneväisesti. Verkostoituminen yri-

tysten kesken muuttaa riskienhallintaprosessia, koska oman yrityksen lisäksi pitää ottaa huomi-

oon asiakas –tai toimittajayritys. Verkostossa tulisi riskienhallintaprosessi viedä yhdessä läpi, 

jotta riskeihin voidaan varautua yhdessä. Verkostoituneeseen liiketoimintaan liittyy erilaisia 

riskejä verrattuna normaaliin. Tallaisia riskejä ovat erikoistuneisiin investointeihin liittyvä riip-

puvuusriski, osaamisen menetykseen ja suojaamiseen liittyvät riskit, toimittajien kyvykkyyteen 

liittyvät riskit ja ajoitukseen liittyvät riskit. Verkostosuhteisiin liittyvistä riskeistä on kuitenkin 

tärkeintä tunnistaa ne, jotka vaikuttavat eniten strategiaan. 

 

Liittämällä riskienhallinta osaksi yrityksen strategiaa on mahdollista menestyä muita yrityksiä 

paremmin, joten riskienhallintaa voidaan pitää yhtenä kilpailueduista ja siihen kannattaa panos-

taa. Strategiset vaikutukset verkostoon ovat merkittävät ja verkostot ovat välineitä, joiden 

avulla saadaan tarvittavia resursseja käyttöön. Strateginen kumppanuussuhde kannattaa asettaa 

tavoitteeksi liiketoimintasuhteessa, koska siinä on monia hyötyjä. Kaikki liiketoimintasuhteet 
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eivät ole kuitenkaan strategisia, joten yrityksen tulee ymmärtää erilaisten suhteiden merkitys 

toiminnalleen. Tämä voidaan ottaa huomioon verkostostrategiassa. 

 

Verkostostrategiassa on tärkeintä yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Toiminta on 

riippuvainen verkostosta. Jotta verkostostrategia saadaan luotua, niin on tärkeää analysoida lii-

ketoimintasuhteet ja ryhmitellä ne. Ymmärtämällä asiakkaiden ja toimittajien vaikutus toimin-

nan jatkuvuudelle saadaan verkostostrategialle vahva pohja. Kun yritys ottaa aktiivisen otteen 

verkoston hallinnoimiseen ja johtamiseen, niin se voi saavuttaa kilpailuetua muihin yrityksiin 

verrattuna. 

 

4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 
 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksessa käytettävää tutkimusmenetelmää. Pohditaan sen so-

pivuutta ja esitetään myös siihen liittyviä haasteita. Luku alkaa tapaustutkimuksen pääpiirteiden 

määrittelystä, jonka jälkeen esitetään, miten aineisto on kerätty tutkimukseen. Aineiston analy-

soinnin määrittelyn jälkeen esitetään vielä tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys. 

 

4.1 Tapaustutkimus 

 

Tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää ilmiötä tai tapausta, josta tutkija on kiinnostunut, tä-

män pohjalta luodaan alustava tutkimusongelma ja jotta ongelma voidaan ratkaista, tutkijan on 

perehdyttävä empiiriseen aineistoon (Laine et al. (toim.) 2007, 26). 

 

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa on tarkoitus käyttää kvalitatiivista case-tutkimusta. Kva-

litatiivinen eli laadullinen tutkimus tarkoittaa yksinkertaistaen tutkimuksen aineiston ja analyy-

sin muodon kuvausta, joihin voi soveltaa monenlaisia lukutapoja. Laadullinen tutkimus on em-

piirisen ilmiön tutkimista, joten laadullisia menetelmiä tulee käsitellä työkaluina ja niiden sijaan 

korostetaan kohdeilmiön käsitteellisen pohdinnan merkitystä. (Eskola & Suoranta 1998.) Laa-

dullista tutkimusta voidaan kutsua ymmärtäväksi tutkimukseksi eli ilmiötä voi joko ymmärtää 
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tai selittää. Laadullisesta tutkimuksesta ei voida kuitenkaan ole vain yksi käsite vaan se on 

enemmän yleiskäsite, joka yhdistää erilaisia tutkimusperinteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

 

Laadullinen tutkimus voidaan nähdä myös prosessina, koska aineistoon liittyvät näkökulmat ja 

analyysi voi kehittyä tutkimusprosessin edetessä. Tutkimuksen vaiheet eivät myöskään ole hel-

posti jäsennettävissä eri vaiheisiin vaan tutkimusta koskevat ratkaisut muodostuvat vähitellen 

vasta tutkimuksen mennessä eteenpäin. Kun tutkimusprosessi etenee, niin aineistonkeruun ja 

tutkimusmenetelmän on hyvä mukautua prosessin mukana tuleviin muutoksiin. Laadullinen 

tutkimus onkin jatkuvaa päätöksentekoa sen prosessinomaisen luonteen takia. (Aaltola & Valli 

(toim.) 2010, 70-71.) 

 

Case eli tapaustutkimuksessa (case study research) tutkitaan yhtä tapahtumaa ja yhtä kokonai-

suutta, joka on rajattu. Tutkimuksessa pyritään silloin vastaamaan kysymyksiin, kuinka ja 

miksi. Tutkimus on empiiristä, jonka aineisto on hankittu eri tavoin.  (Yin 1994.) Tapaustutki-

muksessa tuotetaan yksityiskohtaista tietoa ja sen vahvuutena on kokonaisvaltaisuus. Tapaus-

tutkimus on enemmänkin lähestymistapa kuin tarkka tutkimusmenetelmä. Sillä tavoitellaan ko-

konaisymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja siinä teoria ja empiria keskustelevat keskenään. 

(Aaltola & Valli (toim.) 2015, 180-189.) 

 

Case-tutkimuksen käyttämisessä, kun tutkitaan liiketoimintaverkostoja, liittyy kuitenkin mer-

kittäviä haasteita. Halisen ja Törnroosin mukaan (2005) ne ovat seuraavat: 

 

1. Verkoston rajaaminen. Kuinka erotetaan tutkittava verkosta ympäristöstä.  

2. Kompleksisuus. Verkostoja on hankala kuvata, koska niihin sisältyy monia toimijoita, 

toimijoiden välisiä suhteita, rakenteita, jne. Tämä aiheuttaa sen, että teoreettisen näkö-

kulman valinta on hankalaa. 

3. Aika. Verkostot eivät ole staattisia vaan dynaamisia ja ne muuttuvat jatkuvasti ajan 

mennessä eteenpäin.  

4. Tapausten vertailtavuus. Case tutkimusten vertaileminen on vaikeaa, koska verkostot 

ovat ainutkertaisia. Kuitenkin Case-tutkimuksen yleistettävyys perustuu tapausten ver-

tailukelpoisuuteen. 
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Tärkeää on kuitenkin, että käsiteltävä aineisto muodostaa yhden kokonaisuuden, että se rajataan 

ja että tapauksen valintakriteerit perustellaan (Valli & Aaltola (toim.) 2015, 181-184). Tässä 

tutkimuksessa käsiteltävä aineisto on rajattu tutkimuskysymyksin ja teemahaastatteluiden tee-

moilla, jonka avulla haastattelut keskittyivät tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin. 

 

4.2 Aineiston kerääminen 

 

Tavallisimpia aineistonkeruumenetelmiä laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely ja 

havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Haas-

tattelun idea voidaan helposti yksinkertaistaa: kun haluamme tietää, miten toinen ihminen ajat-

telee, tai miksi, hän toimii, kuten toimii, kannattaa asiasta kysyä suoraan kyseiseltä ihmiseltä. 

Haastattelun etuna on joustavuus, koska haastattelijan on mahdollista käydä keskustelua infor-

mantin kanssa ja että kysymykset voidaan esittää tutkijan haluamassa järjestyksessä. Haastat-

telun päämäärä on saada mahdollisimman kattavasti tietoa halutusta asiasta. Etuna haastatte-

lussa on myös, että haastattelija voi toimia samalla havainnoitsijana. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

73.) 

 

Teemahaastattelu tarkoittaa, että haastattelun aihepiirit ja teema-alueet on etukäteen määrätty 

(Valli & Aaltola (toim.) 2015, 29). Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumene-

telmä, jolle on tyypillistä, että se kohdentuu tiettyihin teemoihin, mutta siitä puuttuu kuitenkin 

strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto (Hirsjärvi & Hurme 1994, 

36). Etuna teemahaastattelulle on ne seikat, että se ei sido haastattelua tiettyyn leiriin (kvalita-

tiivinen tai kvantitatiivinen), se ei ota kantaa haastattelukertojen määrään, eikä siihen, että miten 

laaja aiheen käsittely on (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). 

 

Havainnointi tarkoittaa sitä, että tutkija tarkkailee objektiivisesti tutkimuksen kohdetta, kun taas 

osallistuva havainnointi tarkoittaa sitä, että tutkija on enemmän toimijan roolissa (Metsä-

muuronen (toim.) 2006, 116-117). Tutkijan aktiivinen vaikuttaminen on perusteltua, jos toimi-

taan aktiivisesti tutkimuksen informantin kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 82).  

 

Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelua ja havainnointia hyväksikäyttäen. Haastattelun 

teemat olivat: 
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1. Liiketoimintasuhteen lähtökohdat  

2. Vuorovaikutus ja sosiaalinen pääoma 

3. Riski - uhkat ja mahdollisuudet 

4. Tiedonkulku, prosessit ja luottamus 

5. Sitoutuminen ja suoriutuminen 

6. Nykytila ja tavoitetila 

 

Tarkemmin teemoihin sisältyvät kysymykset on esitelty liitteessä 1. Teemoissa painotettiin lii-

ketoimintasuhteeseen liittyviä riskejä tutkimuksen aiheen mukaisesti. Yksi haastateltavista oli 

myös yrittäjä itse, jolta kysytään, että miksi hän on valinnut verkostoitumisen yrityksensä lii-

ketoiminnan organisoinnin perusteeksi ja että miten hän kokee kahden väliset suhteet verkos-

tossa. Tästä teemasta ja yrittäjästä aloitettiin haastattelut.  Taulukkoon 3 on merkitty haastatel-

tavat asiakkaat ja toimittajat sekä niiden toimiala. Haastateltavista case-yrityksen asiakkaita eli 

jälleenmyyjiä oli kaksi ja toimittajia oli yhteensä viisi. Case-yrityksen yrittäjiä mukaan luettuna 

haastateltavia oli yhteensä kahdeksan. Haastateltavat valikoituvat kyseisten asiakkaiden ja toi-

mittajien edustajista, jotka ovat olleet tekemisissä case-yrityksen kanssa.  

 
Taulukko 3. Haastateltavat asiakkaat- ja toimittajat 

Yritys Toimiala Haastateltava 
Case-yritys Maahantuonti ja myynti Yrittäjä 

Toimittaja A Varastointi ja logistiikka Toimitusjohtaja 

Toimittaja B Maahantuonti ja logistiikka Myyntipäällikkö 

Toimittaja C Maksuliikenne Sales Manager 

Toimittaja D Taloushallinto Yrittäjä 

Toimittaja E Logistiikka Tuotepäällikkö 

Asiakas A Jälleenmyyjä Markkinointi & 
Myynti 

Asiakas B Jälleenmyyjä Yrittäjä 
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Haastateltavaksi pyrittiin saamaan myös rahoitusalan toimittaja ja järjestelmätoimittaja, mutta 

rahoitusalan toimittaja kieltäytyi haastattelusta ja järjestelmätoimittajan kanssa ei saatu sovittua 

haastatteluaikaa tutkimuksen aikataulun puitteissa.  

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Kun aineisto on kerätty tutkimukseen niin se pitää analysoida. Sisällönanalyysi on perusana-

lyysimenetelmä, joka soveltuu kaikkiin laadullisiin tutkimuksiin. Sisällönanalyysi on teksti-

analyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja 

kuten esim. haastattelu. Sisällönanalyysin tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tii-

vistetty kuvaus, jonka avulla kytketään tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja myös aihetta 

koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-104.) 

 

Myös aineiston analyysi voi olla prosessinomaista, koska sen on mahdollista kehittyä vähitel-

len. Täten aineiston käsittelyä kannattaa harjoittaa jo keräämisen yhteydessä eikä ainoastaan, 

kun koko aineisto on kerätty. Analyysi voi siinä tapauksessa suuntaa antavaa jolloin voidaan 

vielä tarkentaa tutkimustehtävää ja kohdistaa tutkimusta tarkoituksenmukaisemmaksi. Aineis-

toa kannattaa luokitella ja jäsentää systemaattisesti eri teemoihin ja osiin. Tämän tarkoituksena 

on löytää synteesiä luova kokonaisrakenne eli ydinkategoriat, joiden avulla voidaan tuloksia 

analysoida. Pitää kuitenkin muistaa, että laadullisessa tutkimuksessa ei ole löydettävissä yhtä 

totuutta, joka voitaisiin esittää tutkimuksen tuloksena vaan tulokset ovat tutkijan tulkintojen 

tulos tutkittavasta ilmiöstä. (Aaltola & Valli (toim.) 2010, 76-78.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto analysointiin teemoittain tutkimuksen tarkoituksen ohjaten ana-

lyysia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä riskejä case-yrityksen verkostoon liittyy. Ai-

neiston analysointi alkoi litteroitujen haastattelujen pohjalta. Ensimmäinen vaihe oli saada kä-

sitys liiketoimintasuhteiden tasoista. Toisena vaiheena keskityttiin riskeihin ja niiden hallinta-

keinoihin. Kolmanneksi pyrittyyn löytämään selityksiä, miten asiakkaat ja toimittajat luokitel-

laan verkostostrategiaan varten. Viimeisenä vaiheena vielä tarkistettiin, että nouseeko haastat-

teluista esiin jotain uusia teemoja.   
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Aineistoa analysoitiin sitä mukaan, kun haastattelut ja litteroinnit valmistuivat. Tuloksiin ote-

tuista haastateltavien sitaateista on muokattu henkilö- ja yritystiedot pois, mikäli haastateltava 

on käyttänyt case-yrityksen nimeä tai puhunut sen yrittäjästä. Tämä sen takia, että tutkimus on 

julkinen, mutta samalla sillä pyrittiin siihen, että haastateltavat voivat tuoda näkemyksiään va-

paammin esille. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus (reliaabelius) tarkoittaa tulosten toistet-

tavuutta ja se voidaan todeta esimerkiksi niin, että jos kaksi arvioijaa päätyy samaan tulokseen, 

niin tutkimus on luotettava. Pätevyys (validius) tarkoittaa tutkimusmenetelmän mittauskykyä, 

eli tutkitaanko sitä asiaa mitä on tarkoituskin tutkia. (Hirsjärvi et al. 2004, 216.) 

 

Luotettavuuden ja pätevyyden käsitteet perustuvat siihen, että tutkijalla olisi mahdollisuus ra-

kentaa objektiivinen todellisuus ja löytää sieltä objektiivinen totuus. Käsitteitä on kritisoitu, 

mutta niitä ei voi kuitenkaan hylätä täysin. Tutkimuksen tulee pyrkiä siihen, että se tuo esille 

tutkittavien käsityksiä. Tämän tulee kuitenkin tapahtua niin, että tutkija on tietoinen hänen vai-

kutuksestaan tutkimuksen kulkuun. Tärkeää on dokumentoida, että miten tutkija on päätynyt 

luokittelemaan ja kuvaamaan tutkittavia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186-189.) 

 

Haastattelut pidettiin helmi – ja maaliskuussa 2018. Neljä haastattelua suoritettiin kasvokkain 

ja loput neljä puhelimitse. Ulkoisia häiriötekijöitä haastatteluissa ei esiintynyt, koska haastatte-

luajat ja paikat järjestettiin sopiviksi haastatteluille. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tun-

tiin ja ne nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Ennen ensimmäistä haastattelua kysymyspatte-

risto testattiin testihaastattelulla ja siitä saadun palautteen mukaisesti kysymyksiä ja näkökul-

mia tarkennettiin. Teemat olivat kaikissa haastatteluissa samoja. Kysymysten järjestys vaihte-

livat haastattelun kulun mukaan. Jokaisessa haastattelussa käytiin läpi tutkimuksen kannalta 

oleelliset kysymykset. Haastattelut litteroitiin tekstimuotoon analyysia varten.  

 

Tutkijalla on kokemusta case-yrityksestä, hänen ollessa mukana yrityksen toiminnassa. Se vai-

kuttaa luonnollisesti tutkimukseen, eikä täyteen objektiivisuuteen voi päästä. Vaikka osalle 

haastateltavia tutkija oli tuttu, niin vastaukset tulivat rehellisesti, eikä vastauksia kaunisteltu 



 

 

 

 

53 

liiketoimintasuhteen menettämisen pelossa. Joissakin haastatteluissa haastateltava oletti, että 

tutkija reagoi esimerkiksi annettuun palautteeseen, mutta tästä selvittiin kertomalla haastatelta-

valle, että tutkijan kommentointi ei ole haastattelun aikana mahdollista, vaan palautteisiin voi-

daan palata haastattelun jälkeen. Tutkimuksen johtopäätöksissä on pyritty vastaamaan objektii-

visesti tutkimuskysymyksiin ja subjektiivista tutkijan näkemystä on enemmän suositukset case-

yritykselle alaluvussa. 

 

Luotettavuus tarkoittaa tulosten pysyvyyttä ja sitä voidaan tarkastella siten, että vaikuttaako 

tulokseen joku vahinko tai arvaus vai onko tulos sama myöhemmin. Pätevyyttä voi tarkastella 

arvioimalla, että tutkitaanko sitä asiaa mitä väitetään tutkittavan.  Olennaista on siis, että tutki-

mus on uskottava ja luotettava. Luotettavuutta ja pätevyyttä on tässä tutkimuksessa pyritty pa-

rantamaan järjestämällä haastattelut lyhyelle aikavälille, jotta lähtökohta olisi kaikille sama. 

Myös tutkijan oma kokemus case-yrityksestä ja tietotaito verkostosta olivat samansuuntaisia 

tutkimustulosten kanssa. Tutkimuksen tulokset käytiin läpi case-yrityksen yrittäjän kanssa ja 

hän oli sitä mieltä, että tulokset ovat uskottavia ja niitä voidaan hyödyntää käytännössä. 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Luku alkaa case-yrityksen esittelyllä, jonka jäl-

keen esitellään tutkittava yritysverkosto. Tämän jälkeen analysoidaan verkostoitumisen lähtö-

kohdat ja yrittäjän rooli verkostoitumisessa. Seuraavaksi verkostoanalyysi etenee haastattelun 

teemojen mukaisesti, jonka jälkeen esitellään riskit ja niiden hallintakeinot. Tutkimustulokset 

luvun lopussa esitellään verkostostrategia. 

 

5.1 Case-yrityksen esittely 

 

Case-yritys on ekologisten tuotteiden maahantuontiyritys. Tuotteita myydään myös kuluttaja-

asiakkaille verkkokaupassa. Yritys on ollut toiminnassa seitsemän vuoden ajan ja vuoden 2016 

liikevaihto oli 202 000 €. Yritys on kasvanut vuosittain oman tulorahoituksen avulla. Vuoden 

2018 liikevaihtoarvio on 500 000 €, joten kasvu on tällä hetkellä varsin kovaa.  
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Yritys tuo tuotteensa maahan Euroopan markkinoilta. Yritys on vahvasti digitaalinen ja se toi-

mii pääosin verkossa. Yrittäjän tavoitteena on keskittyä pelkästään myyntii, markkinointiin ja 

asiakaspalveluun ja ulkoistaa ei-ydintoiminnot. Yrittäjän lisäksi yritys työllistää sesongista riip-

puen yksi tai kaksi osa-aikaista työntekijää. Yrityksen lähiajan tavoitteet liittyvät ennen kaikkea 

jälleenmyyjäverkoston kasvattamiseen. 
 

Kyseessä on mikroyritys, jonka ydinosaamista on tuotteiden myynti. Yrityksen verkostoon kuu-

luu ohjelmistotoimittajia, varastointipalvelua tuottava yritys, logistiikkayrityksiä, viranomaiset, 

tilitoimisto ja tuotteiden valmistajat. Yrittäjällä on ydinosaaminen, eli tuotteiden myynti –ja 

markkinointitaidot. Muut tarvittavat toiminnot tulevat verkoston kautta, eli ovat ulkoistettuja. 

Verkosto on lähtenyt muodostumaan eri tarpeista liiketoiminnan toteuttamiseksi ja siitä, että 

resurssit ovat alusta alkaen olleet niukat, joten yrittäjän on pitänyt järjestää liiketoiminta ver-

koston avulla. 
 

Case-yrityksen yrittäjänä toimii henkilö, joka koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on 

luonteeltaan ulospäinsuuntautunut, toimeen tarttuva, oikeudenmukainen ja tiedonjanoinen. 

Yrittäjänä toimiessaan hän tekee montaa asiaa yhtä aikaa, ideoi jatkuvasti uutta, pystyy ratkai-

semaan ongelmia ja pitää yllä sosiaalisia verkostoja. Yrittäjän haastattelun yhteydessä hänelle 

esiteltiin tutkimukseen liittyviä teorioita, joita on esitelty tämän työn luvussa 2.5. Yrittäjä tun-

nisti niistä omimmikseen resurssiperustainen näkemyksen ja transaktiokustannusajattelun. 

 

5.2 Tutkittava verkosto 

 

Case-yrityksen verkostoa on kuvattu kuviossa 16. Kuviossa asiakkaat ja toimittajat ovat sattu-

manvaraisessa järjestyksessä, eikä kuvio jaottele verkoston jäseniä mihinkään järjestykseen. 

Case-yrityksen verkosto ei ole myöskään kuviossa kuvattu täydellisesti, vaan pelkästään niiden 

asiakkaiden ja toimittajien osalta, joita on haastateltu tähän tutkimukseen.  
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Kuvio 16. Case-yrityksen asiakas- ja toimittajaverkosto 

 

Toimittaja A:n tehtävän on huolehtia myytävien tuotteiden asianmukaisesta varastoinnista sekä 

tilaustenkäsittelystä, eli toimittaja pakkaa tilatut tuotteet ja lähettää ne asiakkaille. Toimittaja B 

toimittaa valmistajilta tilatut tuotteet toimittaja A:lle huolehtien samalla, että se tapahtuu maa-

hantuontisäännöksiä noudattaen. Toimittaja C:n tehtävä on järjestää monipuoliset maksupalve-

luvaihtoehdot verkkokauppaan, jotta asiakkaiden on mahdollista ostaa tuotteita case-yrityk-

seltä.  

 

Toimittaja E:n tehtävänä on kuljettaa tilaukset asiakkaille valitun toimitustavan mukaisesti. 

Toimittaja E noutaa lähetykset suoraan toimittaja A:n varastolta. Toimittaja D on case-yrityk-

sen ulkoistettu taloushallintoyritys. Toimittaja D huolehtii kirjanpidosta, avainlukujen seuraa-

misesta ja laskutuksesta. Toimittaja D:n yrittäjä on case-yrityksen talousvastaava. Asiakas A ja 

B ovat case-yrityksen tuotteiden jälleenmyyjiä, joiden kanssa case-yritys on tehnyt yhteistyötä.  

 

Case-yrityksen verkosto on keskitetty eikä se ole monikeskinen, koska toimittajat eivät ole yh-

teistyössä toistensa kanssa. Kuvatusta verkostosta voidaan päätellä, että case-yrityksen verkosto 

on horisontaalinen, eli se yhdistää arvoketjun rinnakkaisia ja erilaisia toimijoita. Kysymyksessä 

Case-
yritys

Toimittaja A: 
Varastointi ja 

logistiikka

Toimittaja B: 
Maahantuonti ja 

logistiikka

Toimittaja C: 
Maksuliikenne

Toimittaja D: 
Taloushallinto

Toimittaja E: 
Logistiikka

Asiakas A: 
Jälleenmyyjä

Asiakas B: 
Jälleenmyyjä

Tuotteiden 

valmistajat 

Asiakkaat 
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on asiakas- ja toimittajaverkosto, jossa toimitetaan tuotteita loppukäyttäjälle eli kuluttuja-asi-

akkaille ja jälleenmyyjille. Pelkistetysti kyse on valmistaja-tukkukauppa-jälleenmyyjä toimi-

tusketjusta, joka on osoitettu kuviossa 16 sinisellä viivalla.  

 

5.3 Verkostoitumisen lähtökohdat ja yrittäjän rooli 

 

Verkostoituminen ja liiketoiminnan organisointi nykyiseen malliin on käynnistynyt tarpeesta. 

Aluksi case-yrityksessä on eri toimintoja järjestelty itse, kunnes on havaittu, että oma osaami-

nen ei riitä kaikkeen. Toivola (2006, 19) on tutkimuksessaan todennut, että ydinosaamisaluei-

den kannattaa olla toisiaan täydentäviä ja että verkostoituminen mahdollistaa yritykselle kas-

vukapasiteetin lisäyksen. Kuten myös Niemelä (2002, 21) on todennut, että kun voimavarat 

ovat yhteiset, niin voidaan tehdä asioita, joihin yhden yrityksen resurssit eivät riitä. 

 

”Aluksi me tehtiin aika paljon itse, kunnes tajuttiin, että siinä ei ole mitään järkee, me ei olla 

hyviä kaikessa. Me ollaan nyt hyvin pitkälle keskitytty vain omiin toimintoihin, ydintoimintoihin 

eli myyntiin ja markkinointiin ja uusien asiakkuuksien löytymiseeen. Sitten meillä on lisäksi 

liuta kumppaneita joilta me ostetaan palveluita toisaalta tässä verkostossa on myös jälleen-

myyjiä ja muita sidosryhmien edustajia. Eli me nähdään tämä silleen että ollaan keskellä tätä 

kaikkee, mut samalla me ollaan osa kumppanin verkostoo taas että hyvin vuorovaikutuksessa 

muitten yritysten kanssa” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Verkoston merkitys on yrittäjälle suuri, koska se on mahdollistanut yrityksen kasvun. Päämää-

rät on asetettu case-yrityksen toimesta ja yritys kasvaa verkostoonsa kuuluvien yritysten avulla. 

Verkostoituminen liiketoiminnan organisoimiseksi on tietoinen valinta yrittäjälle. 

 

”No hirveen suuri, että ei me varmaan tällä vauhdilla ois voitu ikinä kasvaa, jos me oltas pää-

dytty pitää niinku kaikki langat omissa käsissä. Tai kyllähän me tavallaan pidetäänkin ne langat 

omissa käsissä niin ne haaveet mitä kohti mennään, on meidän määrittelemiä, mut me ollaan 

vaan valittu toteutustavaksi se, että me luotetaan myös niinku esimerkiksi ulkoistuksiin ja se on 

yksi keskeinen keino hallita tätä koko toimintaa” (Yrittäjä, case-yritys) 
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Ruohomäki et al. (2003, 16) korostaa, että yhteistyön organisointi ja hallinnointi vaatii johta-

juutta, joka vaatii näkemystä yhteistyön suunnasta. Case-yrityksessä verkostoa ei ole kuiten-

kaan johdettu aktiivisesti, mutta halukkuutta tähän löytyy asian kehittämiseksi. 

 

”Kai sitä toivos tietyllä tavalla, että se on aktiivista mutta kyllä se riippuu myös siitä kumppa-

nista et kuinka paljon hallintaa se vaatii. Toiset näistä on hyvin itseohjautuvia ja samassa ase-

massa kuin me että niinku hyvin kehityshakuisia ja hyvin kasvuhakuisia, kun taas toiset on vä-

lillä sellaisia että heitä pitää välillä niinku ravistella siihen että muutetaanko jotain että saa-

vutetaas niitä yhteisiä päämääriä. Nyt kun miettii niin kyllähän sitä pitäisi tehdä enemmän 

(verkoston johtamista)” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Jarillo (1988) määrittelee verkoston strategiseksi ja hän näkee strategiset yritysverkostot pitkä-

aikaisina ja tarkoituksellisina järjestelyinä yritysten välillä. Myös Toivola (2006, 71) on toden-

nut, että verkostot ovat yrityksen strateginen väline. Case-yrityksen yrittäjä ei ole yritystoimin-

nan käynnistyessä nähnyt verkostolla strategista merkitystä, mutta tällä hetkellä toimittajat ja 

asiakkaat käydään tarkasti läpi ennen liiketoimintasuhteen aloittamista. Myös nykyisiä suhteita 

kehitetään ja kilpailutetaan tarvittaessa.  

 

”Aluksi se ei ollut kovinkaan strategista tai siis sillä tavalla, että oli sellaisia yksittäisiä tarpeita 

jotka piti ratkaista jollakin tavalla ja se kumppanien käyttö ja ulkoistamine oli helppo ratkaisu, 

mutta nyt niinku jälkikäteen ajatellen, kun ollaan itse kasvettu paljon suuremmaksi ja tavallaan 

yritystoiminnasta on tullu vakavampaan niin se on hyvinkin tarkkaa kun me niinku punnitaan 

ja mietitään näitä meidän verkostoja ja kumppaneita.” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Case-yrityksen yrittäjällä on merkittävä rooli verkostoitumisessa. Yrittäjän henkilökohtaisilla 

ominaisuuksilla ja sosiaalisilla taidoilla on merkitystä. Toivola (2006, 93) on todennut, että 

yrittäjältä vaaditaan verkostoyrittäjyydessä aktiivista otetta, ulospäin suuntautuneisuutta, pitkä-

jänteisyyttä ja avoimuutta.  

 

”Olen mielestäni hyvin ulospäin suuntautunut, että totta aktiivisesti etsin uusia jäseniä verkos-

toon ja haluan olla näitten nykyisten kanssa aktiivisesti vuorovaikutuksessa eli kehittää suhteita 

aktiivisesti. Osaan toisaalta olla myös analyyttinen eli vaatia verkoston jäseniltä paljon. Myös 
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sellainen pehmeempi piirre, että myös se ymmärrys ja halu toimi niinku pidettynä kumppa-

ninina  myös itse. Eli ei siis pelkästään analytiikkaan ja numeroita vaan kun sä itse annat jotain 

niin se ehkä myös saatkin jotain” (Yrittäjä case-yritys) 

 

Toivola (2006, 93) on todennut, että verkostoyrittäjä menettää itsenäisyyttään perinteiseen yrit-

täjyyteen verrattuna, mutta verkostoyrittäjä näkee itsenäisyyden niin, että hänellä on aina mah-

dollisuus kieltäytyä yhteistyöstä. Case-yrityksen yrittäjä ei kokenut menettävänsä itsenäisyyttä, 

vaan näkee, että kumppanuuksia punnitaan ja valitaan sopivin sen hetkeen tarpeen mukaisesti, 

eli yhteistyöstä voi kieltäytyä, mikäli kumppani ei ole sopiva.  

 

”En minä niin ole kyllä kokenut missään vaiheessa. Jos mietitään vaikkapa logistiikkaa niin 

eihän sitä isommatkaan yritykset järjestä yleensä itse. Kaikille kuuluu jollakin tavalla kumppa-

nuuksien käyttäminen. Meillä se on ehkä vaan poikkeuksellisen suurta tämä toimittajien käyttö. 

Mut en minä silti koe niin. Että mehän ollaan itse valittu ja punnittu tarkasti et kuka on se paras 

vaihtoehto siinä hetkessä siks kumppaniks” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Toivolan (2006, 30) mukaan sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu verkostossa toi-

miessa. Myös case-yrityksen yrittäjä on hyvin sosiaalinen ja hyödyntää myös muita verkostoja 

kuin pelkkiä yritysverkostoja. Yrittäjän sosiaalista taidoista on hyötyä case-yritykselle.  

 

”Hyödynnämme aktiivisesti yritykseen kuulumattomia verkostoja esimerkiksi uusien tuotteiden 

tai verkkokaupan testaamisessa. Kysymme kommentteja myös ei asiakkailta ja ollaan tuntosar-

vet pystyssä jatkuvasti” (Yrittäjä, case-yritys) 

  

5.4 Verkostoanalyysi 

 

Tässä luvussa analysoidaan haastatteluteemojen mukaisesti case-yrityksen asiakkaita ja toimit-

tajia. Analysoitavista teemoista muodostuu verkostoanalyysi, jonka tuloksia hyödynnetään ver-

kostostrategiassa. Verkostoitumiseen liittyviä riskejä eli uhkia ja mahdollisuuksia analysoidaan 

erikseen luvussa 5.5. 
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Liiketoimintasuhteet lähtökohdat 

 

Kahden yrityksen keskinäinen suhde muodostaa verkottumisen peruselementin (Mittilä, 2006). 

Suhde käynnistyy jonkin tarpeen vuoksi, kun päädytään siihen, että ei tehdä itse vaan toiminto 

ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä ja tämän johdosta rakentuu asiakas-toimittaja-verkostosuhde 

(Valkokari et al. 2009, 54). Haastattelujen perusteella liiketoimintasuhde käynnistyy pääsään-

töisesti jommankumman osapuolen tarpeesta.  

 

”Oli tarve meidän kaltaselle palvelulle ja lähettiin siihen sitte, rakentamaan ja tarjoomaan 

kuljetusta. Eli ku saatiin tää tarve niin, tai selvitettiin tarve yhdessä ja siihen sit tarjottiin meijän 

palvelua.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Jommaltakummalta puolelta tulee se ensikontakti, siis että joko tarvitaan palvelua ja, mä en 

muista itse asias tässä miten se on menny että kumpi osapuoli oli aktiivisesti, kumpi oli se en-

simmäinen, mutta sittehän se etenee tällaseen yleiseen tarveneuvotteluun et mikä on se tarve 

mikä pitää täyttää siellä ja sitten mietitään että pystytäänkö sitä täyttämään ja onko se kustan-

nuksiltaan hyvää.” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Mä tiesin et mä haluun nämä tuotteet ja, sit mä taisin laittaa ensiks sähköpostii ja sit sovittiin 

puhelimitse et jutskataan vähän läpi mikä on ideana ja mikä olis järkevää.” (Yrittäjä, asiakas 

B) 

 

”Elikkä yleensähän se lähtee siitä asiakkaan tarpeesta maksaa verkossa. Elikkä sitten kun asia-

kas haluaa maksaa verkossa, niin verkkokauppias päätyy siihen tilanteeseen, että hänen pitää 

alkaa miettimään verkkomaksupalvelua.” (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Se varmaan lähtee siitä, että ensimmäiseks yritys on tyytymätön nykyseen tilaansa kirjanpidon 

kannalta, sit sitä pyritään kehittämään et millä tavalla hän on tyytymätön ja sit syntyy asiakas-

suhde yleensä näiden keskusteluiden pohjalta.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Meillä on yleensä joku tarve tai ongelma tai tilanne joka pitäisi ratkaista jollakin tavalla. 

Tunnustetaan se, että itse ei pystytä tekemään kaikkee” (Yrittäjä, case-yritys) 
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Liiketoimintasuhteen ja verkostoitumisen tavoitteena on minimoida transaktiokustannuksia, 

saavuttaa joustavuutta, kustannustehokkuutta ja nopeampaa läpäisyaikaa. (Kuusela ja Ollikai-

nen (toim.) 2005, 218.). Yritykset haluavat keskittyä ydinosaamiseen ja verkostoitumalla hae-

taan ratkaisuja liiketoiminnan kasvattamiseen (Hallikas et al. 2002, 15). Liiketoiminnan kas-

vattaminen ja kehittäminen korostuivat vastauksissa, mutta case-yrityksen yrittäjän mielestä 

tätä näkökulmaa korostetaan liikaa. Tavoitteena voi olla myös jonkun lisäarvopalvelun tuotta-

minen. 

 

”Meille tavotteena on aina, se on se ihan se meidän ydinmissio on meidän asiakkaiden liiketoi-

minnan kasvattaminen. Se on aina se mitä me ajatellaan ensimmäisenä ja kaikki mitä me teh-

dään, mitä niitä onkaan siis toimintoja, siis siihen liittyy siis sinänsä myöskin vaikka tässäkin 

on kustannusten alentaminen, se on osa sitä periaattees asiakkaan liiketoiminnan paranta-

mista.” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Mahdollisuuksia, no me halutaan tietysti, tää on tietysti jeesustelua jonkun mielestä, mutta 

nähdä se niin että me näitten palveluitten kautta voidaan lisätä case-yrityksen myyntiä.” (Tuo-

tepäällikkö, Toimittaja E) 

 

”On tämmösiä yrityksiä jossa verkkomaksaminen yleistyy, elikkä heidän maksumäärät kasvaa, 

ja samalla kun ne maksumäärät kasvaa, niin pystytään myös kustannuksia alentamaan” (Sales 

Manager, toimittaja C) 

 

”Se on varmaan se mikä meiän puolelta on se hyöty ja sit et case-yritys hakee kasvua mikä on 

myös mun asiakkaille hyvin tyypillistä että haetaan kasvua, sit on taas paljon yrittäjiä jotka 

haluaa olla stabiileita niin nää ei oo sit taas ehkä sitä mun yrityksen kohderyhmää.” (Yrittäjä, 

toimittaja D) 

 

”Kustannusten alentaminen on vain yksi näkökulma jota mielestäni korostetaan liikaa yleisesti, 

mutta se voi olla erilainen lisäarvon palvelu. Se ei välttämättä liity siis hintaan vaan vaikkapa 

erilaisiin käyttöominaisuuksiin kuten esimerkiksi joustavuus ja nopeus vaikkapa logistiikassa. 

Kaikkia yhdistää kuitenkin se että ne ovat oman alansa kärkiyrityksiä, että niillä on jotain omi-

naisuuksia jotka nostaa ne kiinnostavammaks kun muut vaihtoehdot” (Yrittäjä, case-yritys) 
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Kahden yrityksen välinen suhde on markkinaehtoinen, kun vaihdanta on osatoimituksiin perus-

tavaa ja se on yksinkertaista (Vesalainen, 2006). Selvimmin markkinaehtoisena liiketoiminta-

suhteen koki toimittaja E. Heidän palveluitaan voi ottaa käyttöön tai jättää käyttämättä ilman 

virallisempaa asiakas-toimittajasuhdetta.  

 

”Yleensä se starttaa silleen, että meillä myynti aktiivisesti tietysti etsii uusia asiakkaita ja hyvin 

useesti myös asiakas on meihin yhteydessä, meil on verkkosivut siel on mahdollisuus jättää 

kontaktipyyntö, joitakin meidän palveluista pystyy ottaan käyttöön ilman että tarvii varsinai-

sesti kenenkään ihmisen kanssa suoraan keskustella.” (Tuotepäällikkö, toimittaja E) 

 

Kirjallinen sopimus kannattaa tehdä liiketoimintasuhteen käynnistyessä. Mutta erityisesti pien-

ten yritysten asioidessa keskenään, kirjallista sopimusta ei välttämättä tehdä. Niemelän (2002, 

112) mukaan liiketoimintasuhteen alkuvaiheessa sopimukset yritysten välillä kannattaa tehdä. 

Huomionarvoista on, että case-yrityksen toimittajien kanssa sopimukset tehdään, mutta asiak-

kaiden kanssa sopimuskäytäntö on vieraampaa. 

 

”No meil on semmonen tapa toimii, asiakkaiden kanssa et ku me luodaan jo alkuvaiheessa, 

kuljetustarjous-nimellä oleva dokumentti missä on sopimusehdot. Plus sit tietysti tärkeimpänä 

siis itse kuljetusten hinnottelu. Niin se, sillon kun palvelun ottaa käyttöön ja, sen meille hyväk-

syy niin se samalla muuttuu kuljetussopimukseksi vaikka se otsikkotasolla on edelleen siinä 

vaiheessa kuljetustarjous.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”No, varmaan siis periaattees kaikestahan varmaan aina kannattais sopii kirjallisesti et ois 

jotain. Et ei voi vaan yhtäkkii ilmottaa et ei enää myy jos ei siihen oo jotain hyvii perusteita ja 

näin. Mut rehellisesti sanottuna mehän ei oo tehty juurikaan tälläsii.” (Markkinointi & myynti, 

asiakas A) 

 

”Mut et niinhän se mene, et periaatteessa mennään sit tilaus kerrallaan.” (Yrittäjä, asiakas B) 

 

"Meidän palvelu poistaa siitä sen välikäden et teillä pitäis olla 10 eri omaa pankkisopimusta, 

niin teillä on sen sijaan yks sopimus meidän kanssa" (Sales manager, toimittaja C) 
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Vaikka liiketoimintasuhde käynnistyykin markkinaehtoisesti ja se muodostuu asiakas-toimit-

taja pohjaiseksi, niin suhteesta on nopeasti löydettävissä lisähyötyjä. Tutkimusten mukaan yri-

tykset saavat asiakas-toimittajasuhdetta kehittämällä tehokkuusetuja, joustavuutta markkinoille 

ja kilpailuetuja (Nyaga at al. 2010). Verkoston toimijoiden ei tarvitse menettää itsenäisyyttään 

vaan niillä on mahdollisuus ydinosaamisen jalostamiseen ja yhdistämiseen (Ploetner & Ehret 

2006). Haastateltavat kokivat, että oman ydinosaamisen jakamisen lisäksi voidaan jakaa vink-

kejä omassa yrityksessä opituista asioita. Tämä tarkoittaa, että omaa tietotaitoa ei haluta pantata 

itsellä vaan koetaan, että siitä hyötyä myös toiselle osapuolelle. 

 

”Niillä on yleensä semmosia visioita liittyen siihen kuljettamiseen, jotenkin ne liittyy siihen että 

voisko tän tehdä näin ja sit kun asiakkaan kanssa sitä kehitellään niin siitä on myös meille 

hyötyä koska sehän tarkottaa sitä että me pystytään kehittään sitä meiän palvelua kilpailuky-

kysemmäksi.” (Tuotepäällikkö, toimittaja E) 

 

”Niin, siis se on, että kiinteet kustannukset muuttuu muuttuviks kustannuksiks, sehän on se juttu 

tässä sille asiakkaalle ja ne yleiset toiminnan helpotukset siinä ja mahdollisuudet toisaalta sit-

ten tehdä ja keskittyä niihin erilaisiin asioihin kun niihin mihin me koko ajan itse asiassa kes-

kitytään aika paljon, kaikkeen henkilöstöhallintoon ja palkitsemisjärjestelmiin ja mietitään mi-

ten saa sitä ja tätä tehtyä ja sairaslomiin ja tällasiin.” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

"Me kyl aina autetaan jos joku kysyy meiän mielipidettä. Elikkä tämmöstä lisäarvoa voidaan 

tehä ja yleisesti sitten verkkomaksamisesta tarjota tietoutta. Mehän tehään myös sitten täm-

möstä markkinointiyhteistyötä kauppiaitten kanss, elikkä me koitetaan tälleen kokonaisvaltai-

sesti myös kauppiaitten kanssa viiä tätä verkkoliiketoimintaa, tai verkkomaksamista eteenpäin 

Suomessa" (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Meiän tavotteena on et me ollaan erittäin paljon läsnä, eli se tuntuu yrittäjistä että ne saa 

meiltä vastauksia. Kun yleisesti ottaen tilitoimistot tekee kerran kuukaudessa kirjanpidon, lait-

taa laskun ja se oli siinä mutta me ollaan enemmän läsnä niin se on se tavote että ollaan enem-

män talouspäällikköroolissa.” (Yrittäjä, toimittaja D) 
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Vuorovaikutus ja sosiaalinen pääoma 

 

Vuorovaikutus ja henkilökohtaisten suhteiden merkitys yritysten välillä korostui ja sille annet-

tiin suuri painoarvo. Sosiaalinen vuorovaikutus liiketoimintasuhteessa on tärkeää, jotta yksilöt 

pystyvät saavuttamaan yhteisen näkemyksen heitä koskevista asioista (Valkokari et al. 2009, 

140). Markkinaehtoisessa suhteessa yritysten väliset rajapinnat ovat ohuet, kun taas kumppa-

nuussuhteissa yritysten välille on kehittynyt rakenteita esimerkiksi tapaamisten ja työparien 

muodossa Valkokari et al. 2009, 141). Yrittäjä käyttää hyödykseen sosiaalista pääomaa yrityk-

sen kehittämiseen ja toimii yhteistyössä muiden yrittäjien ja yritysten kanssa. (Toivola 2006, 

45.) Kaikki haastateltavat kokivat, että henkilökohtaiset suhteet ovat merkitykselliset ja niistä 

on hyötyä liiketoiminnalle. 

 

”Mut kaikkein arvokkainta on kuitenkin sit se että ne pienet yrittäjät istuu tähän pöydän toiselle 

puolelle sit keskustellaan, ei se vaadi sitä et niillä on miljoonien ostot meiltä. Me tavataan 

semmosiakin yrityksiä jotka ei osta meiltä mitään vielä tai niillä on jotain vinkeitä ideoita kul-

jettamiseen et ei sinänsä.” (Tuotepäällikkö, toimittaja E) 

 

”Kyl niil on merkitystä. Et edelleen, siellä pohjalla tietysti on se, pitkäjänteinen kehittäminen 

ja asiakastyytyväisyys. Et kyl vahvasti se, nekin, se henkilökohtanenkin suhde on siinä mukana. 

Kyllä me tavoteltas sitä että me oltas, entisestään aktiivisempia koska se aktiivisuus taas mei-

dän puolelta selvästi korreloi sitä että se asiakassuhde on, kehittyy ja asiakas on tyytyväisempi 

ja pysyy meidän asiakkaana. Eli kyl meijän on, tavotellaan jatkossa sitä että me, oltas aktiivi-

semmin yhteydessä jolloin sitte, tietysti pystytään paremmin tunnistamaan ne ongelmakohdat 

ja riskit ja myöskin ne mahdollisuudet mitä sille meijän asiakassuhteella on.” (Myyntipääl-

likkö, toimittaja B) 

 

”No on se joo, eihän sitä muuten toisaalta sitten, et jos ei tietäis sitä toista ihmistä siellä toi-

sessa päässä, niin ehkä sitä ei siihen normaaliin tällaseen asiakaspalveluun nyt ehkä sitten niin 

latelis niitä kaikkia, ohjelmistoon liittyviä vaikka kehitystarpeita ja näitä että on sillä merkitys 

sellasessa suhteessa et jos siltä halutaan enemmän kun vain sitä perusosto-myyntisuhdetta.” 

(Toimitusjohtaja, toimittaja A) 
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”Mut et nyt näin karkeesti et jos sä soitat jonnekin puhelinoperaattorille niin sä saat just sitä 

semmost kylmää kyytiä. Niin en todellakaan haluis että pienten toimijoiden keskenkään ollaan 

niin tiukoilla etteikö sais ihmisiä kiinni silleen, järkevästi.” (Yrittäjä, asiakas B) 

 

"Mä ite koen semmosen henkilökohtasuuden kyllä tosi hyvänä, koska meillä on aina se tilanne 

että joku kysyy että kysyttekö kauppiaalta mitä kauppias on mieltä, ja sitten vaikka meillä on 

10 000 kauppiasta, niin aina tullaan siihen tilanteeseen että ei meinaa mistään löytyä sitä kaup-

piasta kelle vois oikeesti sitten soittaa ja kysyä mielipidettä."  (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Kyllä se taloushallinnon puolella täytyy olla luottamus mikä rakennetaan mun käsityksen mu-

kaan aina sosiaalisilla voimavaroilla ja nää on semmosia asioista mistä yrityksen ulkopuolella 

ketään muu ei tiedä, sen vuoks se luottamus on erittäin tärkeetä ja se täytyy rakentaa heti alusta 

alkaen. Ollaan niin aralla alueella liikkeellä.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Hirveen suuri et suhteiden merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Siihen on itseasiassa jotkut 

yhteistyöt kaatuneetkin se tuote tai palvelu voi olla toisella puolella mielenkiintoinen mut ku ne 

suhteet ei vaan toimi niin se on niin hankalaa sit” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Kun vuorovaikutus on toimivaa, niin on helpompaa myös olla avoin ja kertoa omaan yritykseen 

liittyvistä haasteista. Kysymys ei ole enää markkinaehtoisesta tavaran vaihdannasta vaan lisäksi 

vaihdetaan informaatiota vuorovaikutteisesti. Hallikas et al. (2002, 58) mukaan avoin molem-

man suuntainen informaationvaihto on onnistuneen verkostotoiminnan edellytys. Informaati-

onvaihtoa ja sosiaaliset verkostoja hyödyntämällä yrityksellä on paremmat liiketoimintamah-

dollisuudet ja jopa mahdollisuus kustannusten alentamiseen (BarNir & Smith, 2002). Haasta-

teltavat kokivat, että selkeimmät asiat, kuten oman toiminnan virheet kerrotaan toiselle osapuo-

lelle, mutta ihan kaikesta ei kommunikoida avoimesti. Avoimuuden merkitys liiketoimintasuh-

teelle koettiin tärkeäksi ja ymmärrettiin se, että parempi jakaa informaatiota itse kuin, että toi-

nen osapuoli kuulisi siitä jotain muuta kautta.  

 

”No on ihan älyttömästi merkitystä (avoimuudella). Siis emmä varmaan, jos ajatellaan et jos 

meil ois tosi hyvät tuotteet, mut et siin välis ois jotenkin, tylsä maahantuoja, nii emmä nyt tiedä 

et ei me nyt varmaan sen takii tietenkään jätettäis niit ostamatta. Mut jos se ois hankalaa, tie-

däksä että me ei, ku siis meil on joskus vähän sellastakin sit tietenkin että, laitat tilaukset mut 
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et oikein tiedä että, eteniks se siellä ja lähteeks ne ja sit ei oikein kuulu. Tälläses tapauksessa 

varmaan mietittäis että kannattaaks niitä tuotteita edes myydä, jos siel selkeesti tontyyppistä 

olis se.” (Markkinointi & myynti, asiakas A) 

 

”No, joo ensinnäkin kyl sillon ku me käydään läpi meijän yhteistyötä ja toki jos meillä on joku, 

selkeä ongelma, joka liittyy nimenomaan siihen, asiakkaan kanssa, asiakkaan tarpeeseen mikä 

asiakkaalla on niin, kyl siittä pitää myös avoin olla, niistä asioista. Et ei tietysti tarkota sitä 

että jokaista asiaa ja kaikissa yrityksissä on isompia ja pienempiä haasteita aina mitä, paran-

netaan mutta toki täytyy olla avoin jos on selkee ongelma, varsinkin operatiivinen ongelma, 

jossain kohtaa.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Kyl mä koen et pystyy puhumaan. Kyl mä oon kertonu niit kulmakivii et mitkä mättää jonkun 

maahantuojan kanssa Mut ehkä silleen ku on, siihen yritysmaailmaankin tietyl tapaa, syntyny 

ja eläny sitä muutenkin niin tietää et ehkä ihan kaikki ei kannata kaikkien kaa lätistä. Niin ehkä 

on semmonen pieni varauksellisuus sit kuitenkin, tietyl tapaa.” (Yrittäjä, asiakas B) 

 

"Niin kyllä me sitten myönnetään jos on tämmönen tilanne että okei, että tää nyt ei menny ihan 

putkeen, että me koitettiin tehä tämmönen tuote" (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Eli jos ei asioista kerro niin yleensä jotain muuta kautta se selviää ja siinä kohtaa se on aika 

huono asia, et se lisää sitä epäluottamusta taas et jos joku asia yrityksen sisänen tärkee asia 

leviääkin jotain muuta kautta, se lisää epäluottamusta” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Kyllä mä myönnän että tämä on ehkä se vaikein puoli että toki riippuu siitä et millainen se 

henkilö siellä vastapuolella on. Ihminen pääsääntöisesti haluaisi puhua hyvistä ja helpoista 

asioista ja tää on aina se hankalin puhua. Mutta kyllä minun mielestä me ollaan aika avoimia 

moneen muuhun yritykseen verrattuna. Mitään ei ainakaan tietoisesti piilotella” (Yrittäjä, case-

yritys)  

 

Kuitenkaan aina ei ole mahdollista kertoa oman yrityksen haasteista avoimesti, mutta jonkin-

laista viestiä pyritään silti asiakkaalle välittämään. 
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"Tietenkään me ei järjestelmätason heikkouksista voida kertoa kenellekään, et jos jotain sem-

mosta on, koska niistä ei saa kertoa." (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Niin kyl ongelmat käsitellään täällä sisällä ja sit jos ne näkyy asiakkaille niin sitten koitetaan 

viestiä, viestitään että jotain tapahtu ja mitä teemme sen korjaamiseksi mut sen syvällisempiin 

yksityiskohtiin meneminen ei kyllä tuu käytännössä kyseeseen koskaan.” (Tuotepäällikkö, toi-

mittaja E) 

 

Vuorovaikutusta kannattaa kehittää ja tähän löytyi myös innokkuutta haastateltavien keskuu-

desta. Vesalainen (2006, 54) korostaa, että vuorovaikutuksen kautta yritykset pyrkivät vaikut-

tamaan toisiinsa, mutta myös mukauttavat itseään toisten tarpeisiin. Avoimella otteella ja esi-

merkiksi säännöllisillä palavereilla on mahdollista päästä vaikuttamaan toiseen osapuoleen, 

mutta myös mukauttamaan omaa toimintaa.  

 

”Mun mielestä on parempi kertoo just tollasista avoimesti ja sopii niistä ku sit jättää niitä mak-

selematta, kitkuttaa sitte toisen tietämättä. Et kyl meil on ainaki tosi avoin, pyritään pitämään 

kaikki, ja vähän kertomaan siitä et mihin meijän yritys on menossa ja näin. Mut et vaikee se on 

välttämättä aina, arvioidakaan sitä ku meil on aika isoi juttuja sit täs tulossa.” (Markkinointi 

& myynti, asiakas A) 

 

”Esimerkiksi viime viikolla tavattiin yhtä toimittajaa ja puolin ja toisin otettiin vastaan pa-

lautetta mitä kumpikin voisi tehdä paremmin” (Yrittäjä case-yritys) 

 

Tiedonkulku, prosessit ja luottamus 

 

Informaationvaihto yritysten välillä on tärkeässä roolissa ja se on oltava avointa, jotta liiketoi-

mintasuhteen hyödyt ja riskit voidaan jakaa (Harland et al. 2003). Pääosin informaation vaihto 

koettiin sujuvaksi, mutta aina löytyy myös kehitettävää. Kehittämisen keinot ovat kuitenkin 

yksinkertaisia. Sähköpostin sijasta voidaan hyödyntää puhelinta ja myös muita sähköisiä väli-

neitä hyödyntäen voidaan vaihtaa informaatiota yritysten asioihin liittyen. 

 

”Me ollaan montaa asiaa pystytty kehittää sähköposteilla, sitä pystyy ihan hyvin pallottelee 

mut et niitä erilaisia tarpeita et voisko se olla sit tämä ja aha, no ehkä tämmönen voiskin toimia. 
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Usein puhelimessa ollaa huomattu et moni asia mitä pallotellaan meiliketjuissa pari kuukautta, 

ni 10 minuutin puhelulla ois hoidettu se homma jo, ei tarvis enää, kaikki pystys, se on niin 

nopeempaa se kysymys-vastaus-kysymys-vastaus siinä puhelimessa.” (Toimitusjohtaja, toimit-

taja A) 

 

”Ku sitte, täs tullaan tavallaan myös sit siihen että, varmasti vois aina tehä just enemmänkin 

tässä ja keskustella enemmän ja näin. Mut meilläkin on niin hektistä et käytännössä tää nykytila 

on musta oikein jees.” (Markkinointi & myynti, asiakas A) 

 

”Et kun on semmonen asia mistä meidän on tarve kertoa ni siitä on sitten kerrottu. Mutta ol-

laan, siihen kiinnitetty huomiota että meiltä lähtee kahden kuukauden välein infosähköposti-

kirje meidän asiakkaille jossa me kerrotaan on se sitte, tai kaikista niistä ajankohtasista asi-

oista mitä on tapetilla tai uudistuksista. Ja tietysti muun muassa, on myös, on mukana molem-

mat eli, mahdollisuudet ja uhkat ja riskit pyritään sillä sitten minimoimaan et niistä, avoimesti 

siinä sit kerrotaan meidän asiakkaille.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Sähköposti, puhelimet, WhatsApp ja sit just tää tapaamispaikka ollu niin se on varmaan ollu 

ehkä semmonen voimavara. Nyt ainakin on tapahtunu tosi paljon niin on ollu todella tärkeetä 

ne tapaamiset et pystyy päivittämään toiset ajan tasalle” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Ehkä se GoToMeeting (vrt. Skype), se on varmaan semmonen vielä että näkee sen näytön 

(tietokoneen) mutta en mä kyllä muuten nää mitään.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Kyllä me ollaan hyvin aktiivisesti yhteydessä, mut on semmoisia tahoja joista ei juuri koskaan 

kuulu mitään tai se on lähinnä ongelmatilanne painoitteista se viestiminen. Pyritään siihen, 

että me tunnetaan avainhenkilöt ja ne tuntee meidät. Tapaamisia voisi järjestää enemmän ja 

varsinkin avaintoimittajien kanssa voisi tavata useamman kerran vuodessa et ois syytä kyllä 

tavata enemmän” (Yrittäjä, case yritys) 

 

Toimittajan ollessa isompi yritys kuin asiakasyritys niin tiedonkulku muuttuu virallisemmaksi 

ja sen määrä pienenee. Tähän vaikuttanee erilaiset toimintatavat ja organisaatiorakenne. Vaik-

kakin informaatiota haluttaisiin jakaa, niin pienempien asiakasyritysten huomiota on vaikea 

saada.  
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”Aika virallista ja vähäistä. Mä sanoisin et se on virallista ja vähäistä. Se johtuu ehkä omasta 

roolista kun näkee sen että yks ongelma siinä on se että nyt esimerkiks kun tossa ollaan työstetty 

pari tiedotetta kun kokeillaan jotain juttuja tai meillä tulee uusia asioita, niin yks ongelma on 

se et meiän on vaikee saada meiän verkkokauppiaiden huomiota ja asiakkaiden yritysten huo-

miota.” (Tuotepäällikkö, Toimittaja E) 

 

IT-järjestelmät ovat pakollisia, jotta tuotteet ja palvelut kulkevat toimitusketjussa sovitusti. 

Verkkoliiketoiminnan myötä tulee liiketoimintamallit, verkostot ja järjestelmät muokata uu-

denlaisiksi ja se yritys, joka tässä onnistuu, voidaan olettaa menestyvän (Eikebrokk & Olsen 

2007). Usealla toimittajalla on oma järjestelmänsä, jota case-yritys käyttää ja taas case-yrityk-

sen asiakkaat käyttivät case-yritykselle toimitettua järjestelmää. IT-järjestelmät ovat kunnossa 

case-yrityksen verkostossa, eikä niissä koettu olevan kehitystarpeita.  

 

”No, meidän puolesta kyllä siis tähän mennessä.” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Ni meille, itse asias se sähköpostilla tilaaminen on sen takia erittäin kätevää. Eli siinäkin 

mielessä tavallaan tää nykytilanne on tosi jees.” (Markkinointi & myynti, asiakas A) 

 

"Elikkä sehän on verkkokauppiaalle kaikista pahin tilanne että maksupalvelu kaatuu, ja mak-

supalvelulla ei oo velvollisuutta korvata. Siinä jää sitten kaikki raha saamatta. Et on IT-järjes-

telmät ihan riittävät." (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Et mikä meiän suhteessa se on se talouspuoli niin molemmat näkee ne eli perinteisessä kir-

janpitosuhteessahan ei asiakas nää sinne kirjanpitojärjestelmään. Täähän on sen tavallaan ke-

hittyneempää että päästään järjestelmään käsiksi.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Pääosin ovat kunnossa, aspaan me tarvitaan uusi ohjelma ja siihen on jo suunnitelmakin. Ei 

se yleensä järjestelmiin niinku lopulta kaadu enemmänkin niinku siihen organisointiin muuten, 

että aikaa on olemassa ja kumpikin osapuoli kokee sen tärkeäksi. Työkalut ovat toissijainen 

asia” (Yrittäjä, case-yritys) 
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Yhteiset arvot ja toimintakulttuuri ovat merkityksellisiä liiketoimintasuhteessa. Myös Vesalai-

sen (2006, 28) mukaan varsinkaan kumppanuussuhteessa ei ole isoja tavoiteristiriitoja, arvot ja 

vallitseva toimintakulttuuri ovat yhteisiä. Yhteisten arvojen ja toimintakulttuurin merkitys ko-

rostui haastateltavien keskuudessa ja niiden koettiin helpottavan yhteistyötä. Yhteisten arvojen 

merkitys on jopa niin suuri, että jos arvot ei kohtaa yritysten välillä niin liiketoimintasuhde ei 

todennäköisesti edes pääse alkuun. 

 

”No se helpottaa yleistä sitä kanssakäymistä ja sitte yleistä dialogia, tietysti samanarvosten 

ihmisten kanssa on helpompi puhua, mutta myöskin samanarvoset yritykset niin kyllä niillä on 

tietenki, siis yrit-, ihmisetkin on, tai yrityksiä ne ihmisetkin on, tai siis ihmiset on yrityksiä” 

(Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Niin arjen sujuvoittaminenhan se slogan millä me mennään, kyllä sen eteen oikeesti pyristel-

läänkin et sit kyllä ne julkituodut arvot ja meiän strategia mikä löytyy sieltä sivuilta niin ne on 

ihan pääosin kohdallaan. Ja ne tähtää niihin samoihin arvonlisäyksiin mitä verkkokauppiaskin 

ehkä yrittää. Mutta sit se todellisuus sen jälkeen niin siinä on kyllä tekemisen varaa.” (Tuote-

päällikkö, toimittaja E) 

 

”On niil. Tää liittyy tosi vahvasti just siihen et ku me tunnetaan ne tuotteiden toimittajat. Sit me 

tiedetään vähän et mil pohjal se bisnes pyörii. Ni se on ihan super super tärkeetä.” (Markki-

nointi & myynti, asiakas A) 

 

"Että kyllä musta jotenkin itestä tuntuu että verkkokauppa on sillee tämmönen aika nouseva 

juttu ja aika trendikäs juttu, ja tuntuu että verkkokauppiailla on monesti hyvin samanlaiset ar-

vot, että ne on just tämmösiä ympäristöön ja ihmisarvoon ja tasa-arvoon sidottuja ja semmosia 

järkeviä tämmösiä suomalaisia perusarvoja, mitä on sitten muillakin yrityksillä" (Sales Mana-

ger, toimittaja C) 

 

”Onhan arvot sillain mä luulen et meiän asiakkaaks ei edes tulis semmosta joka ei ymmärtäis 

tätä automatisointia ja digitalisoitumista ja ei papereita ja mitä kaikkea muuta, tämmöstä mitä 

meidän ydinajatusmaailmassa on.” (Yrittäjä, toimittaja D) 
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”Ennenkaikkea meidän asiakkailla ja jälleenmyyjillä on hyvin samansuuntaiset arvot ja nyt mä 

oon viime aikoina huomannut positiivista kehitystä, et esim meidän varasto on alkanut miettiä, 

et koska te ootte tälläinen ekotoimija niin pitäskö meidän käyttää pahvilaatikot paremmin hyö-

dyksi ja siirtyy muovittomiin lähetyksiin. Mutta valitettavastiesimerkkinä huomasin yhden toi-

mittajan järjestämässä infopäivässä että meidän arvot on aika kaukana toisistaaan et kaikilta 

osin ei voi sanoa et arvot on yhteisiä” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Vuorovaikutus rakentaa luottamusta ja luottamuksen taso oli korkea case-yrityksen toimittajien 

ja asiakkaiden keskuudessa. Useat tutkimukset korostavat luottamuksen merkitystä ja se on yksi 

tärkeimmistä positiivisesti vaikuttavista tekijöistä liiketoimintasuhteen tehokkuuteen ja toimi-

vuuteen liittyen (Gaur et al. 2011; Vesalainen 2006; Cannon et al. 2010). Haastateltavat kokivat, 

että luottamus on positiivinen asia ja sitä kannattaa kehittää edelleen. Vastausten perusteella 

case-yritys on toiminnallaan saavuttanut hyvän luottamuksen tason asiakkaisiin ja toimittajiin 

nähden. 

 

”No, no, se on tietenki, sen pituus on jo positiivinen asia että mitä pidemmäks se muodostuu ja 

kaikkee ja voin luottaa siis siihen jo kasvuun, jo kasvaneeseen liiketoimintaan että se todennä-

kösesti jatkuu hyvänä ja siel on tehty hyviä asioita” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Mulla on siitä luottamuksesta ihan näyttöä, kun me tehdään tutkimuksia. Kyl se bisneksen 

teossa jos puhutaan ihan verkkokauppiaista ja meistä niin joku yksittäinen myyjä joka on meiän 

asiakkaan kanssa tekemisissä niin kaikki kyllä tietää sen että luottamus on helppo menettää 

mutta hemmetin vaikee saada takasin.” (Tuotepäällikkö, toimittaja E) 

 

”Se yhteydenpito, sitä tulee väkisinkin enemmän niin toki sillon kun on, yhteydenpito on henki-

lökohtasempaa ni sillon tietysti myös se luottamuspuoli, kasvaa ku tunnetaan, opitaan tunte-

maan toisemme paremmin.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Sen verran suuri luotto siis on sinne suuntaan (case-yritykseen).” (Yrittäjä, asiakas B) 

 

"(Case-yritys) ollu ihan luotettava että, aina kun on hintoja puotettu niin, on sitten maksumää-

rätkin ihan oikeesti kasvanu ja, ollu muutenkin hyvä pöhinä siinä mielessä." (Sales Manager, 

toimittaja C) 
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”Mä näkisin et siihen luottamukseen ei oo tullu mitään säröjä eli kaikki mitä on molemmin 

puolin tullu on luottamuksen arvosta ja kaikki on toiminu, mut se että siinä on ehkä se että 

rakennetaan vielä.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Onhan se tärkeetä. Ei sitä kyllä aluksi hirveesti oo olemassakaan. Mitä suurempi yritys niin 

sitä haastavampaa heidän on sitä luotettavaa ja tasalaatuista palvelua tuottaa, ei en kuuluisi 

olla niin. On se myös toisinpäin, että koen usein paineita siitä luottamuksesta, että jälleenmyy-

jille vaikka niinku et annanko mä heille tarpeeksi itsestäni ja olenko mä tarpeeks nopeesti ta-

voitettavissa.” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Sitoutuminen ja suoriutuminen 

 

Vesalainen (2006, 183) on todennut, että yritysten välillä tulee vallita riittävä luottamus ja ar-

vostus, jotta sitoutuminen ja yhdessä kehittäminen on mahdollista. Sitoutumisen taso yrityk-

sissä oli korkealla tasolla, toimitaan niin kuin on sovittu tai jopa kehitetään palvelutasoa. Sitou-

tuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sitoudutaan liiketoimintasuhteeseen pelkän toimivan 

suhteen takia, vaan sen kannattavuutta tulee arvioida, asettaa yhteisiä päämääriä ja löytää val-

miuksia tuottaa lisäarvoa. 

 

”Me sitoudutaan siihen palvelutasoon mitä me luvataan ja pidetään sitä yllä. Ja tietysti, ja 

tavotteena on myöskin parantaa sitä, meidän palvelutasoa ja ettii niitä asioita miten me voitas, 

olla vielä parempia ja tehokkaampia. Et kyl se siihen kiteytyy se, ehkä se sitoutuneisuus meidän 

kannalta myös.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Jos ne ei kohtaa ne tavotteet niin ne ei vaan tee yhteiseen päämäärään koskien sillon asioita 

ja sillon ne ei tule kohtaamaan ne, sillon kumpikaan ei todennäkösesti tule saavuttamaan sitä 

päämääräänsä.” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Ja on esimerkiks just tämmönen avaintoimittaja, ni siinähän vaiheessa se on tosi tärkee. Ku 

jos se lähtee, ni siit tulee iso gap. Ni siin mielessä, on tärkee juttu kyllä sitte. Mut periaatteessa.. 

No nii emmä tiä toisaalta pienissäki suhteissa mutta, ehkä se, sitoutumisen sijaan se semmonen 
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luottamus ja kunnioitus siihen, ni se on ehkä se kaikista tärkein viel ku sit sitä kauttahan se 

tietynlainen sitoutuminen siihen tulee.” (Markkinointi & myynti, asiakas A) 

 

"Musta ainakin itestä tuntuu että meillä vahvin side tulee semmosii kauppiaisiin ketkä on just 

mukana tekemässä meiän kaa niitä oheistoimintojakin, eli markkinointia ja blogia ja webinaa-

ria. Semmosta että siinä saa sitä semmosta henkilökohtaista kontaktia vielä eri tavalla kun on 

oikeasti nähny." (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Mun näkökulmasta on erityisen tietysti tärkeetä se että taloushallintoo rakennetaan niin pe-

ruskirjanpidon pystyy tekemään aina, mut se et jos yrittäjät tai osakkaat tai johtoportaat ei oo 

sitoutuneita siihen liiketoimintaan niin sillon mä en myös pysty kehittämään omia prosessejani. 

Koska siinä on semmonen ongelma et vaik mä teen mitä raportteja tai yritän mitä erikoista niin 

heitä ei sillon kiinnosta, niin sillon se kehitysaste jää tosi alhaseks.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Sitoutuminen sitoutumisen ilosta et ei halua tehdä muutoksia tai vaihdoksia on mielestäni ty-

perää että niinku sanoin mä annan itse palautetta ja odotan että sopimuksista pidetään kiinni, 

mutta jos sitä laiminlyödään niin miksi pysyä huonossa toimittajasuhteessa kiinni, kun on kor-

vaavia vaihtoehtoja olemassa. Tottakai, me ei nautita muutoksista ja ne vie aina resurrseja 

joten oishan se helpompaa jos ne suhteet on pitkiä."  (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Liiketoimintasuhteessa eteen tulevista ongelmatilanteista selvitään puhumalla ja selvittämällä 

ongelman syy. Ongelmanratkaisukykyyn vaikuttaa avoimuus ja luottamus osapuolten välillä. 

Ongelmanratkaisu etenee hyvin konkreettisesti ottamalla yhteyttä vastapuoleen ja ryhtymällä 

toimeen ongelman selvittämiseksi. On todettu, että erilaiset puutteet tiedonkulussa aiheuttavat 

verkoston yrityksille kustannuksia ja uhkia (Kuusela ja Ollikainen (toim.) 2005, 221-222). 

Haastateltavat kokivat, että aloittamalla keskustelun vastapuolen kanssa ongelmatilanne ratkeaa 

parhaiten. Keskustelun avauksen jälkeen pyritään löytämään yhdessä ratkaisu, eikä kovempia 

keinoja, kuten sopimukseen viittaaminen ole tarpeen käyttää. 

 

”Yleensähän näissä yleisesti kannattaa ensin ajatella järjellä ja sellasella reiluudella ja tälla-

sella, kyllähän se, niin me ensin aina tehdään, ja keskustella sit siitä ja miettiä et mitä on ta-

pahtunu ja oliko se, pystytäänkö sitä korjaan jotenkin ja miten varmistetaan että se ei tapahdu 

enää tai jotain tällasta.” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 
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”Me ollaan kyllä, siihen kiinnitetty huomiota myös siihen meijän operatiivisen puolen kanssa 

että he ois myös tietosia et jos, on tunnistettavissa joku pienikin ongelma niin se, tieto kulkee 

myös sitten minulle. Että se ei jää siihen operatiiviseen osastoon että case-yrityksellä on ehkä 

tämmönen lisätarve tai tämmönen ongelma.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Niin kyllä sitä nyt yrittää sit selvittää ensin ihmisten kesk-, tai ihan et mistä se johtuu ja näin. 

Ja siis ku on, sitähän tapahtuu valitettavasti jonkun verran, pienillä yrityksillä että ei pystytä 

toimittaa. Et sit se on vaan et miten, se sitte kommunikoidaan myös asiakkaalle ja näin” (Mark-

kinointi & myynti, Asiakas A) 

 

"Yleensä sitten suurin osa tilanteista ratkeaa tällä, että me vähän niin kuin hättyytellään kaup-

piasta että nyt pitäis kuluttajille taas vastailla, ja sitten se tilanne selkiää. et lähetään sitä sit 

purkamaan sillee hyvin rauhallisesti" (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Jos ei asiakkaat oo toiminu ohjeiden mukasesti, niin ensimmäiseks sitä aletaan keskustele-

maan eli meillä yleensä liittyy kirjanpitoon.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Mä oon hyvin aktiivinen kyllä näissä, et sen mä oon oppinut et jos ongelmia ei ota haltuun tai 

esille niin se aiheuttaa pahempia ongelmia pian. Mä kyllä hyvin helposti olen yhteydessä toi-

mittajaan ja niinku hyvässä hengessä yritän ratkaista niitä. Isommat toimittajat ei kyllä räätälöi 

ratkaisuja meidän yrityksen mukaisesti vaan vastaus on että meillä on nää ominaisuudet et ota 

tai jätä” (Yrittäjä, case-yritys)  

 

Nykytila ja tavoitetila 

 

Case-yrityksen toimittajat ja asiakkaat olivat tyytyväisiä liiketoimintasuhteiden nykytilaan. Ke-

hitettävää löytyi, mutta toimenpiteet eivät vaadi isoja muutoksia tai lisää resursseja. Toimitta-

jilla olisi myös ideoita liiketoiminnan kehittämiseen oman ydinosaamisen lisäksi. Erityisesti 

Toimittajat A ja D kokivat, että he pystyvät kehittämään case-yrityksen liiketoimintaa oman 

kokemuksen toimintaympäristöstä pohjalta. Vesalaisen (2006, 196) tutkimuksen mukaan ke-

hittämisprosesseissa liiketoimintasuhteen synnyttämä lisäarvo voidaan jakaa win/win-periaat-

teen mukaisesti yritysten hyödyksi.  
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”Niin, no siin on just näitä, ehkä se yks on mitä me ainakin haluttais kehittää et ois tää vaikka 

nää ihan puhelinkeskustelut, niinkin yksinkertanen asia mut että, ja sellaset vakituiset, ne pitäs 

olla melkeen meillä jotenki ohjelmoituja yhteydenottoja tai jotain tällasia vakituisia, niin sen 

mä näkisin tässäkin, ei pelkästään et se ei oo se asiakaspalvelu vaan just tällanen taho joka 

ymmärtää siitä toiminnan kehittämisestä enemmän. Tämmönen ratkaisuorganisaatio.”  Toimi-

tusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Vaivattomana ainakin. Juuri sen takia että mun ei tarvi sitä kauheete taustatutkimust tehdä et 

mimmonen yritys siel nyt on taustalla” (Yrittäjä, asiakas B) 

 

"Meiän liiketoimintasuhteen nykytila on semmonen hyvin järkevä että, me ollaan yhteydessä 

ainoastaan jos on joku ongelma jommalla kummalla, eli me ollaan yhteydessä sillon jos pan-

keilla on katkoksia tai meiän järjestelmään tehään muutoksia" (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Sitte tulevaisuudessa pyritään pääsemään niihin case-yrityksen asettamiin tavotteisiin ja sit 

mietitään yhdessä tavotteita, yrityshän ei kehity ellei oo tavotteita niin tavotteet on oltava.” 

(Yrittäjä, toimittaja D) 

 

Kumppanuudessa olennaista arvojen ja toiminnan kulttuurin tasolla sijaitseva win/win ajattelu. 

Ainoastaan win/win tilanne voi johtaa tuloksellisen ja aidon yhteistyösuhteen syntymiseen (Ve-

salainen 2006, 28;32). Win/win-ajattelu koettiin asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa tar-

peellisena. Pääosin win/win tila koettiin tilana, jossa molemmat yritykset kasvat. Haastateltavat 

kokivat siis, että kun case-yritys kasvaa niin myös heidän yrityksensä kasvaa.  

 

”Minimi tietysti tavote ois se että homma jatkuu, mutta tavotetila win-win-tilanne ois tietysti se 

että, teidän lähetysmäärät kasvaa jollon case-yritys myy enemmän palveluita ja me saadaan 

palvella case-yritystä enemmän. Et sen näkisin, tietysti optimitilana.” (Myyntipäällikkö, Toi-

mittaja B) 

 

”Niin, no ehkä se yhteinen, me tietenkin toivottas että sitten on näitä edelläkävijäasiakkaita 

että kun me kehitetään sitten näitä uusia palveluja, ni nehän tehdään asiakkaiden tarpeisiin, 

että sitten yhä enemmän niitä olisi käytössä, näitä kaikkia tällasia uusia palveluja mitä me 
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kehitetään. Että niitä ois sitten käytössä ja ne taas ruokkis sitä kasvua enemmän ja.. syventäisi 

niiltä osin sitä suhdetta. Et mä näkisin että siitä kun kasvua tulee tällä lail sinne aina, se vois 

olla et sinne (boostataan) joku lisäpalvelu ja taas pikkasen päästään tai kustannukset, tehok-

kuus kasvaa ja sitte, tollanen, ja taas vähän nousua ja taas joku ja vähän nousua ja se ois 

tällanen jotenki, tietyst me halutaan et niillä olis joku selkee vaikutus näillä jollain mitä me 

kehitetään tähän.” (Toimitusjohtaja, Toimittaja A) 

 

”Meijän oma tavote on, mut tätä on vaikee teijän kans nyt määritellä ku se, käytännös alotettiin 

kuitenkn tänä vuonna mutta, on tuplata liikevaihto. Et sitte, mut me ei pystytä rakentaa sitä 

kasvua teijän kans viel ku ei oo niitä pohjalukuja mutta, se tulee olee jotain sit ens vuonna. Tai 

sitä pystytään kattoo et paljon sit siihen halutaan kasvaa.” (Markkinointi & myynti, Asiakas 

A) 

 

”Asiakkaalla on enemmän paketteja lähettää meille, kun se bisnes menestyy eikä ne osta suo-

raan sieltä Kiinasta verkkokauppiaalta niitä tavaroita vaan ne ostaa joltain suomalaiselta, ja 

me saadaan lisää kuljetettavaa ja tulevaisuudessa meillä on vähintään ne mitä meillä on nyky-

äänkin kuljetettavina ja vähän enemmän vielä tyytyväiset asiakkaat kun nytkin.” Tuotepääl-

likkö, Toimittaja E) 

 

”Varmaan yks on semmonen kohderyhmän jakaminen tavallaan. Et keskustellaan ehkä avoi-

memmin joka, siitä asiakaskunnasta joka on se, semmonen tietyntyyppinen kohderyhmä.” (Yrit-

täjä, asiakas B) 

 

"Se olis varmaan se tämmönen perinteinen win-win –tilanne olis se että kauppiaan maksu-

määrä kasvaa, jollonka meiän transaktiohinnat putoo ja kauppias säästää rahaa mitä enemmän 

sillä menee maksuun ja, me saahaan enemmän transaktiokustannuksia niistä kasvavista mak-

sumääristä, elikkä molemmat voittaa sitten siinä. " (Sales Manager, toimittaja C) 

 

”Varmaan siinä että case-uyritys kasvaa niin se on se, varmaan se tavotetila mikä siinä on. 

Että mun yrityksen näkökulmasta aina on tavotteena et mun asiakkaat kasvaa, sillon ollaan 

oikeilla jäljillä” (Yrittäjä, toimittaja D) 
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”Olen kuullut ulkopuolisilta yrityksiltä et me ollaan aika ainutlaatuinen tälläiseksi hyvin pie-

neksi yritykseksi niin me ollaan oivallettu tavallaan se että me voidaan niinku nostaa kädet 

pystyyn jossain kohtaa et tota me ei tehdä vaan ostetaan jostain muualta. Meillä on monenta-

soisia kumppaneita verkostossa et kun mietitään miten hyvin se homma toimii. Sen on olen 

viimeaikoina oivaltanut, että suhteeseen pystyy myös vaikuttamaan et mitä sä itse teet niin toi-

nenkin reagoi siihen aina jollakin tavalla. Tavoitetila on että se yhteistyö hyödyttää molempia 

osapuolia” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

5.5 Verkoston uhkat ja mahdollisuudet 

 

Verkostoon ja yritysten välisiin liiketoimintasuhteisiin liittyy monenlaisia uhkia, mutta toisaalta 

myös mahdollisuuksia. Analyysi aloitetaan käsittelemällä ensin esiin tulleet uhkat ja sen jälkeen 

mahdollisuudet. Analyysissa käsitellään myös riskejä ja tässä riski tarkoittaa negatiivista uhkaa, 

että positiivista mahdollisuutta. Eli riski sisältää nämä molemmat ulottuvuudet. Lopuksi uhkat 

ja mahdollisuudet kootaan yhteen taulukkomuotoon. 

 

Osaamisen menetykseen ja suojaamiseen liittyvät riskit ovat Kuusela ja Ollikainen (toim.) 

(2005, 221-222) mukaan yksi isoimmista riskeistä yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Re-

surssiriippuvuusteorian lähtökohtana on näkemys yritysten riippuvuudesta toistensa voimava-

roihin ja se korostaa riippuvuuteen sisältyvää riskiä (Möller et al. 2009, 216). Haastatteluissa 

korostui osaamisen menetys, eli se että case-yritys vaihtaa toimittajaa. Vaihtohalukkuus on riip-

puvainen vaihtokustannuksista ja mitä strategisempi toimittaja tai asiakas on, niin sitä pienem-

pää on halu vaihtamiseen. 

 

”No case-yritys menee meidän kilpailijalle, se on se arkipäiväsin. Varsinkin pienillä verkko-

kauppiailla on meiän käsityksen mukaan hyvin pieni kynnys vaihtaa toimittajaa.” (Tuotepääl-

likkö, toimittaja E) 

 

”No meidän puolelta niin, uhka mikä nyt nousee sinänsä, ensimmäisenä mieleen meijän kan-

naltahan tietysti on se että, asiakas katsoo, että he ei tarvitse enää meidän palvelua.” (Myyn-

tipäällikkö, toimittaja B) 
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”Ainahan liittyy tietenki taloudellinen uhka, siis sellanen että jos asiakas häviää niin sillonhan 

siltä ei saa enää rahaa, tai että jos toimittaja häviää niin siltä toimittajalta ei saa palvelua” 

(Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Jostain syystä X me ei saatas enää myydä niitä (tuotteita). Ne vedettäis meiltä pois. Ni se nyt 

on varmaan sellanen uhka minkä mä, ainut minkä mä nyt oikeestaan voisin nähdä.” (Markki-

nointi & myynti, asiakas A) 

 

”Asiakkaat voi kadota, ne voi yhtäkkiä lopettaa ostamisen ja vaihtaa kilpailijalle. Tai toimi-

tusehdot ja hinnat voi muuttua hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Esim. varastoinnin hinta nou-

see yhtääkkiä ja se vaikuttaa meidän kustannuksiin. Sitä ei taas samalla vauhdilla pysty siirtä-

mään meidän hintoihin. Myös maineriski ja riippuvuusriski toimittajaan on mahdollinen. Key-

toimittajista ollaan erittäin riippuvaisia haluttiin me väittää mitä tahansa. Ennenkaikkea riip-

puvuusriski korostoo teknologisiin kumppaneihin joiden tuotteisiin meillä ei itse ole sellaista 

osaamista, emme ole softatalo tai koodaajia” (Yrittäjä, case-yritys) 

Asiakas B:n ja toimittaja D:n haastattelussa esiin nousi avainhenkilöriski. He kokivat, että case-

yrityksen liiketoiminta on liikaa sen yrittäjän varassa. Avainhenkilöön kohdistuvat riskit ovat 

merkitykseltään suuria, koska henkilön tuoman työpanoksen korvaaminen vie paljon aikaa ja 

on kallista (Suominen 2003, 14).  

”Sit on tietty se että te ootte aika vahvasti silleen brändäytyny yhden henkilön varaan. Emmä 

usko et te voitte yhden ihmisen varaan tietyl tapaa tukeutuu pitkällä juoksulla” (Yrittäjä, asia-

kas B) 

 

”Tietysti case-yrityksen suunnalta jos miettii meihin päin niin sittehän se olis ongelma jos kau-

heesti kirjanpitäjä vaihtuis, niin se olisi case-yritykselle aika haaste eli siihen mä oon nyt pitäny 

sillain että kirjanpitäjä ei vaihdu. Vierestä seuranneenna tuli semmonen että yrityksen kirjan-

pitäjä siirty asiakkaalle talouspäälliköks ja vei siinä samalla tavallaan asiakkaan niin sehän 

on yks riskitekijä tällä alalla” (Yrittäjä, case-yritys) 

 



 

 

 

 

78 

Toimittaja C nosti esiin liiketoimintasuhteen väärinkäytöksen mahdollisuuden.  Väärinkäytök-

sen mahdollisuuden on Jin (2011) tutkimuksessaan tunnistanut, jonka mukaan teknologiset ris-

kit ovat dataan ja sen käsittelyyn liittyviä riskejä, kun taas moraalisia uhkatekijöitä on esimer-

kiksi väärä tieto. 

 

"Toi nyt on suurin meiän näkökulmasta, mitä voi olla, että kauppias käyttää väärin sitä saa-

maansa maksupalvelua." (Sales Manager, toimittaja C) 

 

Juvonen et al. (2014, 166.) on todennut, että riskienhallinta tulisi ulottaa myös oman yrityksen 

ulkopuolelle. Hallikas et al. (2002) mukaan riskienhallintaprosessi pitäisi olla yhteistä asiak-

kaan ja toimittajan välillä. Yhteinen riskienhallintaprosessi koettiin hankalaksi ja riskienhallin-

taprosessi haluttiin pitää oman yrityksen sisällä. Halukkuutta yhteiseen prosessiin kuitenkin 

löytyi, mutta käytännön toimenpiteitä ei tuotu esille. Pienten yritysten kesken yhteistä riskien-

hallintaprosessia ei ollut havaittavissa, mutta liikevaihdon ja yrityksen koon kasvaessa riskien-

hallintaprosessiin on pakko ottaa kantaa.  

 

”No joo, kyllä se tietenki, toihan on osa sitä avoimuutta. Että mitä, jos siitä pystyis ja, se on 

just se että jos siihen käyttäis sitä effortia niin sillohan pystys hälventään tietenkin ennalta ehkä, 

ehkä ennaltaehkäisemään niitä tiettyjä tilanteita.” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”Mikä ettei. Ei kai siit ainakaan haittaa oo.”  (Yrittäjä, asiakas B) 

 

”Ni jos näitä, nyt näitä tälläsiä operatiivisia, riskejä ja uhkia näkee niin, ja sitä sen miettimistä 

niin kyl sillon jos meillä tämmönen tilanne on niin kyl sit sillon me siitä tiedotetaan. Et jos 

meillä vaan etukäteen on se, tieto siitä asiasta.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Ei se oo mikään ongelma mut se on ehkä sitten kun on pienempi asiakkuus niin oletetaan 

enemmän et se menee niitten annettujen palveluiden reunaehtojen mukaan ja tavallaan niihin 

erivapauksien saaminen tarkottaa et se asiakkaan palveluiden määrä kasvaa ja sitä (myöden) 

se saa meiltäkin ehkä sitte enemmän huomiota ja niin edelleen, että sit voidaan miettiä yhteis-

työtä laajemminkin vielä ja miten voidaan taklata (riskejä).” (Tuotepäällikkö, toimittaja E) 
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”No varmaan tossa tullaan just taas takasin siihen sopimukseen. Et jos on sovittu että, jälleen-

myynti tapahtuu näillä ehdoin ja se voidaan irtisanoa näillä ehdoin ni silloinhan me, hallittai-

siin sitä riskiä siitä että toinen voisi mielivaltaisesti sitten vaan, lopettaa sen toimittamisen.” 

(Markkinointi & myynti, asiakas A) 

 

"Kauppias saa sitten tämmösen viestin meiän asiakaspalvelusta, missä selkeesti sanotaan että 

mitä riskejä on kauppiaalla ja miten on mahdollista että se riski jää kauppiaalle." (Sales Ma-

nager, toimittaja C) 

 

”Onhan tämmöset oikein suuret mitkä kasvaa, ensimmäisen vuoden liikevaihto on kymppitonni 

ja sit vaihdetaan viiteensataan ja sit ollaankin jo kolmessa miljoonassa niin kyllä siinä jossain 

vaiheessa alkaa päätä huimaan kirjanpitäjän ja yrittäjänkin näkökulmasta, että siinä kohtaa 

on istuttava vaan pöydän ääreen ja katsottava kaikki prosessit ja miten taloushallintoa pysty-

tään enemmän kehittään.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Ääriyksinkertainen keino on pitää säännöllisesti yhteyttä ja yrittää olla ajantasalla siitä mitä 

muualla tapahtuu et olla kiinnostunut ja aktiivinen. Mut sellaista vakuutusta ei tietääkseni ole 

olemassa jos meiltä lähtee joku avainostaja pois tai yhtäkkiä lopettaa. Yhteinen riskienhallinta 

on kyllä uudenlaista ajattelua, et kertaakaan en muista et tälläiseen ois aktiivisesti otettu kan-

taa” (Yrittäjä, case yritys) 

 

Uhkien lisäksi löytyi paljon mahdollisuuksia. Haastatteluissa korostui liiketoiminnan kehittä-

minen, ja liikevaihdon kasvattaminen. Vesalaisen (2006) mukaan yhdessä kehittäminen on tär-

keä osa liiketoimintasuhdetta, kun suhde lähtee kehittymään pelkästä resurssiriippuvuudesta 

eteenpäin. Hannus (2004) katsoo, että yhdessä kehittäminen on aidon kumppanuussuhteen osa-

tekijä. Batt:n ja Purchase:n mukaan (2004) toimittajasuhteita kannattaa kehittää, koska siten 

voidaan tehostaa toimintoja. 

 

”Mahdollisuuksia on just nämä tällasessa suhteessa sit ne asiakkaan puolelta just ne erilaisiin 

asioihin keskittyminen ja tekeminen ja kasvun kautta tulleet mitkä ikinä mahdollisuudet on ja 

kansainvälinen kauppa ja siis kaikkia tällasia liiketoiminnan kasvattamiseen liittyviä asioita” 

(Toimitusjohtaja, toimittaja A) 
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”Se on tärkeetä, et se tieto liikkuu ja se on avointa. Et siinähän on hyvät mahdollisuudet todel-

lakin, kun ollaan avoimia” (Yrittäjä, asiakas B) 

 

”Siinä voi molemmat kasvattaa toistensa liiketoimintaa” (Markkinointi & myynti, asiakas A) 

 

”Mahdollisuuksia, no me halutaan tietysti nähdä se niin että me näitten palveluitten kautta 

voidaan lisätä case-yrityksen myyntiä” (Tuotepäällikkö, toimittaja E) 

 

”Mut nimenomaan se, puoli että me voitas tehdä vielä jotain enemmän ja, saadaan sitä kautta 

syvennettyä sitä, asiakassuhdetta. Aktiivista yhteydenpitoa koska sitä kautta tietysti löydetään 

niitä ehkä muita ongelmakohtia mitä, mahdollisesti case-yrityksellä on omassa logistiikassaan 

tai että joku tarve on muuttunut ja, siihen tarvitaankin sitten palvelua.” (Myyntipäällikkö, toi-

mittaja B) 

 

"Että jos tykkää olla aktiivisena kehittämässä toimialaa, niin meiän kanssa on mahollisuus 

päästä siihen mukaan, että saa tommosta näkyvyyttä noissa asiantuntijapiireissä, ja sit myös 

ihan kuluttajat seuraa niitä, ja sitten on se kustannusten alentaminen" (Sales Manager, toimit-

taja C) 

 

”Siinä on ehkä mahdollisuuksina on se että kun on tää konsultoivampi puoli niin case-yritys 

pystyy kasvamaan tän yhteistyön ansiosta.” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

”Nopeampi kasvu, yhteinen tuotekehitys ja uudet innovaatiot, skaalautuvuus, mahdollisuus 

tuottaa lisäarvoa jota ei yksin ehkä pystyisi tuottamaan. Verkostomme ei ole valmis, ett nyt 

voitaisiin niinku laakereilleen levätä seuraavat vuodet. Pitää ymmärtää, että meillä on erita-

soisia kumppaneita ja olemme niitä arvottaneet eri laareihin, et esimerkiksi avaintoimittajat 

omassaan.” (Yrittäjä, case-yritys) 
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Taulukkoon 4 on koottu analyysin perusteella tunnistetut uhkat ja mahdollisuudet. 

 
Taulukko 4. Tunnistetut uhkat ja mahdollisuudet 

 Uhkat Mahdollisuudet 

Asiakas A Tuoteriippuvuus –  
tuotteita ei enää saatavilla 

Liiketoiminnan kasvattaminen 

Asiakas B Henkilöriippuvuus –  
toiminta yhden henkilön varassa  

Informaation liikkuminen 

Toimittaja A Taloudellinen –  
asiakas vaihtaa toimittajaa 

Liiketoiminnan kasvattaminen 

Toimittaja B Taloudellinen-  
asiakas vaihtaa toimittajaa 

Liiketoiminnan kehittäminen 

Toimittaja C Väärinkäytökset Kustannusten alentaminen ja liike-
toiminnan kehittäminen 

Toimittaja D Henkilöriippuvuus –  
henkilö vaihdokset 

Liiketoiminnan kasvattaminen 

Toimittaja E Taloudellinen –  
asiakas vaihtaa toimittajaa 

Liiketoiminnan kasvattaminen 

Case-yritys Taloudellinen – toimittaja nostaa hin-
toja tai asiakas vaihtaa kilpailijalle 

Liiketoiminnan kasvattaminen ja 
kehittäminen 

 

Riskien tunnistuksen jälkeen seuraava vaihe on niiden vaikuttavuuden arviointi. Tämä esitetään 

riskimatriisin muodossa kuviossa 17 (vrt. Rousku 2017).  

 

 
Kuvio 17. Riskimatriisi 
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Kvantitatiivista riskien todennäköisyyden ja vaikuttavuuden arviointia ei tässä tutkimuksessa 

ole tehty eikä riskejä ole arvioitu haastatteluissa numeerisesti. Riskien vaikuttavuus on arvioitu 

kvalitatiivisesti haastatteluiden ja analyysin perusteella. Kuviossa 17 vaaka-akselilla kuvataan 

yrityksen riskinottohalua ja -kykyä ja pystyakselilla riskinoton tuottamaa hyötyä. Tämä esitys-

muoto sopii tutkimuksen analyysiin hyvin, koska siinä huomioidaan myös riskin sisältämä 

mahdollisuus ulottuvuus. Taulukosta 4 on tunnistetut riskit siirretty tähän matriisiin arvioiden 

samalla niiden vaikuttavuutta. 

 

Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen ovat selkeitä mahdollisuuksia, joiden tuottama 

hyöty on merkittävä. Mahdollisuudeksi tämän kokivat asiakas A ja toimittajat A, B, C, D ja E. 

Kyseinen riski kannattaa ottaa, koska se mahdollistaa yritysten kasvun. Liiketoiminnan kehit-

täminen vie liiketoimintasuhteessa olevia yrityksiä eteenpäin ja mahdollistaa myös kasvua. Ke-

hittäminen on käytännössä esimerkiksi yhteisten tavoitteiden määrittelemistä, vuorovaikusta, 

järjestelmien kehittämistä ja toimintojen tehostamista. Informaation liikkumisen kehittäminen 

yritysten välillä on myös riski, joka on mahdollisuus. Toisaalta jos ei informaatio ei liiku, niin 

se on riski, jota on vältettävä. Analyysissa asiakas B koki sen mahdollisuutena, eli kun infor-

maatio kulkee yritysten välillä, niin vuorovaikutusta on riittävästi ja se taas johtaa luottamuksen 

kasvuun.  

 

Vältettäviä riskejä, joilla on negatiivinen vaikutus, ovat liiketoimintasuhteessa tapahtuvat vää-

rinkäytökset ja henkilöriski. Toimittaja C nimesi väärinkäytöksen riskiksi ja asiakas B nimesi 

henkilöriskin. Väärinkäytös liiketoimintasuhteessa on vältettävä riski ja sen paljastuttua liike-

toimintasuhde päättyy. Tätä voi estää sopimuksin ja luottamusta kasvattamalla, mutta myös 

lähtökohtaisesti uusi yrityskumppani pitää arvioida, että kannattaa yhteistyöhön lähteä ylipää-

tään. Henkilöriski on case-yritykselle merkittävä. Yritystoiminta on henkilöitynyt yrittäjään ja 

muilla yrityksen omistajilla tai työntekijöillä ei ole vastaavaa tietotaitoa. Lisäksi tuotteiden 

myynti ja markkinointi ovat pelkästään yrittäjän vastuulla.  

 

Taloudellinen riskiä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Case-yrityksen näkökulmasta 

taloudellinen riski tarkoittaa, että toimittaja nostaa hintoja tai asiakas ei enää tilaa case-yrityk-

seltä. Toimittajien ja asiakkaiden näkökulmasta riskin voi aiheuttaa case-yritys vaihtamalla kil-

pailevaan toimittajaan tai lopettamalla tuotteiden myynnin asiakkaalle. Tämä riski on liiketoi-

mintaan kuuluva riski, joka pitää yritysten pystyä ottamaan. Sopimuksin tätä on mahdollista 
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rajoittaa, mutta täysin pitävästi se ei onnistu. Riskiä ei pysty täysin välttämään, mutta se ei ole 

myöskään mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää. 

 

5.6 Verkostoriskien hallintakeinot 

 

Yhteinen riskienhallinta koettiin haastateltavien asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa jok-

seenkin vieraana käytäntönä. Myös case-yrityksen yrittäjä totesi tämän olevan uudenlaista ajat-

telua. Täten analyysia ei pystytä tekemään yhdessä, kuten kirjallisuudessa on esitetty (ks. Hal-

likas et al. 2002). Riskit on tunnistettu yhdessä asiakkaiden ja toimittajien, mutta riskejä on 

kuitenkin pystyttävä hallinnoimaan, joten seuraavaksi esitellään päätelmiä analyysista riskien-

hallintakeinoiksi. 

 

Verkostoriskien hallintakeinot ovat Hallikas et al. (2002, 53) mukaan: riskin välttäminen, riskin 

pienentäminen, riskin siirtäminen tai jakaminen ja riskin ottaminen. Analyysissa esiin tulleiden 

riskeihin voidaan hyödyntää osaa näistä keinoista. Riskin välttäminen, eli estetään kokonaan 

riskin toteutuminen, tunnistettujen uhkien kohdalla on vaikeaa. Asiakas tai case-yritys voi vaih-

taa toimittajaa sopimuksen puitteissa ja sitä ei pysty estämään kokonaan millään keinolla. Ris-

kin pienentäminen eli seurausten rajoittaminen on mahdollista. Toimittajan tai asiakkaan lähte-

mishalukkuuteen voi varautua usealla tavalla: sopimuskäytännöt, tiedonkulku, luottamus ja ver-

kostostrategia. Toimittaja A:n haastattelussa korostui tiedonkulun ja avoimuuden merkitys. 

Asiakas A korosti sopimuksen merkitystä, kun taas luottamus liiketoimintasuhteessa oli tärkeää 

kaikille asiakkaille ja toimittajille. Toimittaja D kuitenkin huomautti, että riskien hallintakei-

noja aletaan miettiä vasta, kun riski toteutuu ensimmäisen kerran. 

 

”Siis tietysti on nää kaikki perustoimintaan liittyvät kaikki riskit ja virheet ja tollaset mut et 

sitten just vaikka se asiakas-toimittajasuhteen, tai että toinen osapuoli häviää siitä jotenkin, 

tietysti jos se on keskuteltu jo ennakkoon ni ehkä sitä pystyis varautumaan paremmin ja avoi-

mesti tuomalla esiin että olen huolestunut näistä ja näistä, koetko että te olette huolestuneita 

näistä?” (Toimitusjohtaja, toimittaja A) 

 

”No varmaan tossa tullaan just taas takasin siihen sopimukseen”(Myynti & markkinointi, 

Asiakas A) 



 

 

 

 

84 

 

”Sit kun huomataan et oho nyt tää on tämmöstä niin sit yleensä sen jälkeen aletaan istuun 

pöydän ääreen ja mietitään kaikki riskit, yleensä se ensimmäinen riski täytyy toteutua ennen 

kun aletaan..” (Yrittäjä, toimittaja D) 

 

Tiedonkulku ja luottamuksen merkitys koettiin tärkeänä asiakkaiden ja toimittajien keskuu-

dessa. Riskejä voidaan pienentää kehittämällä tiedonkulkua ja olemalla avoin oman yrityksen 

haasteista. Tällöin mahdolliset riskikohteet tulee käytyä yhdessä läpi ja niiden hallintakeinoja 

tulee pohdittua yhdessä, vaikka riskienhallintaprosessi ei olisi virallista yritysten välillä. 

 

Riskin siirtämisen tai jakamisen yksi vaihtoehto on vakuuttaminen kolmannelle osapuolelle. 

Riippuvuusriskin tai taloudellisen riskin vakuuttaminen ei ole mahdollista. Nämä ovat normaa-

liin liiketoimintaan liittyviä riskejä, joille ei ole vakuutustuotteita saatavilla. Vakuuttaminen ei 

noussut esille yhdessäkään haastattelussa. Riskin jakamisen toinen vaihtoehto on vaihtoehtojen 

avoimena pitäminen. Esimerkiksi yhden toimittajan lähteminen ei tarkoita sitä, että kaikki toi-

mittajat lähtevät kerralla, joten tämän riskiä voi jakaa pitämällä vaihtoehdot avoimena toimit-

tajien suhteen, eli varmistaa, että korvaava toimittaja on saatavilla.  

 

”Liike-elämän viisautta on kuitenkin, että voit lopettaa sellaiset suhteet joista ei ole hyötyä” 

(Yrittäjä, case-yritys) 

 

Taulukkoon 5 on koottu riskienhallintakeinot liittyen tunnistettuihin riskeihin. 

 
Taulukko 5. Riskien hallintakeinot liiketoimintasuhteissa  

Riskienhallintakeino Toimenpide 
Riskin välttäminen • Valitaan sopivat toimittajat 
Riskin pienentäminen • Sopimuskäytännöt 

• Tiedonkulku 
• Luottamus  
• Verkostostrategia 

Riskin jakaminen • Korvaavien toimittajien etsintä 
Riskin pitäminen • Riskit ovat osa liiketoimintaa, osa ris-

keistä on pakko pitää 
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Toimittajaverkoston riskihallintaprosessiin sisältyy kuusi vaihetta (ks. Harland et al. 2003). Ris-

kienhallintaprosessi on toteutunut tässä tutkimuksessa seuraavasti: ensimmäinen vaihe on ver-

koston rakenteiden määrittäminen, joka on tässä tutkimuksessa tehty määrittelemällä case-yri-

tyksen verkostoon kuuluvat asiakkaat ja toimittajat luvussa 5.2. Toinen vaihe on riskin tunnis-

taminen ja sen tyypin määrittäminen. Riskit on tunnistettu analysoimalla uhkia ja mahdolli-

suuksia luvussa 5.5. Kolmas vaihe on riskin todennäköisyyden ja vaikutusten arviointi. Ana-

lyysissa esiin tulleiden riskien todennäköisyyksiin ei oteta kantaa, mutta vaikutuksia on mah-

dollista arvioida ja se on tehty luvussa 5.5. Riskistrategia on toteutettu verkostostrategian muo-

dossa, jossa on huomioitu tutkimuksessa esiin tulleet riskit. Strategia käsitellään luvussa 5.8. 

Viimeinen vaihe on strategian käyttöönotto, johon annetaan suosituksia luvussa 6.1. 

 

5.7 Verkostosuhteiden ryhmittely 

 

Verkosto –ja riskianalyysin jälkeen on mahdollista ryhmitellä asiakkaita ja toimittajia ja analy-

soida kunkin liiketoimintasuhteen taso (vrt. Hannus 2004 ; Valkokari et al. 2006; Vesalainen 

2006; Stähle & Laento 2000). Seuraavaksi analysoidaan asiakas ja toimittajasuhteet asiakas ja 

toimittaja kerrallaan. Ryhmittely perustuu haastatteluihin ja niistä tehtyihin havaintoihin. Li-

säksi case-yrityksen yrittäjältä on kysytty kunkin asiakkaan ja toimittajan kohdalla, että miten 

hän kokee kyseisen liiketoimintasuhteen tason.  

 

Asiakas A:n ja case-yrityksen liiketoimintasuhde on kumppanuussuhde. Suhde ei ole vielä kes-

tänyt pitkään, mutta se on nopeasti syventynyt kumppanuudeksi. Yhteistyö on syvällistä ja lii-

ketoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Win/win ajattelu on käytössä ja molemmilla yrityksillä 

on tavoitteena kasvattaa liikevaihtoaan. Informaatiota jaetaan yhteisesti ja myös haasteista ku-

ten toimitusvaikeuksista pystytään kertomaan avoimesti toiselle osapuolelle. Tavoitteita on 

osittain linjattu yhteen ja kilpailukykyä pyritään varmistamaan pidemmällä aikajänteellä. Pyr-

kimyksenä on integrointi ja yhteistyö.  
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”No siis just oikein hyvänä. Et tosi kivasti on, lähteny hommat liikkeelle. Ja sit meilläki on ollu 

kyl siis tosi tosi kiirettä että sitte, varmasti ois voinu just, tehdä vielä enemmänkin suunnitel-

mallista ja näin. Mutta siis joo, oon tosi tyytyväinen kyllä et on ollu tosi kiva tehä sitä yhteis-

työtä” (Markkinointi & myynti, asiakas A) 

 

”Kyseessä on uusin jälleenmyyjämme, mut myyntiä on kehitetty heti alusta alkaen yhdessä esi-

merkiksi yhteisten tapahtumien ja kamppajoiden myötä. Meitä yhdistää yhteiset arvot ja halu 

kasvaa ja kehittää liiketoimintaa” Yrittäjä, case-yritys 

 

Asiakas B:n ja case-yrityksen liiketoimintasuhde on tapahtumapohjainen ja verrattavissa perin-

teiseen toimittaja-asiakas suhteeseen. Tässä suhteessa korostui toimitettavien tuotteiden laadun 

ja alkuperän merkitys. Asiakas B koki tärkeänä, että he voivat luottaa tuotteiden laatuun ja että 

ne ovat ominaisuuksiltaan sitä mitä on luvattu. Tässä suhteessa informaatiota vaihdetaan, mutta 

ei liiketoimintasuhteen kehittämiseksi, yhteisiä tavoitteita ei ole ja molemmat osapuolet keskit-

tyvät oman liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

”Vaivattomana ainakin. Juuri sen takia että mun ei tarvi sitä kauheete taustatutkimust tehdä et 

mimmonen yritys siel nyt on taustalla, maahan tuomassa niitä tuotteita” (Yrittäjä, asiakas B) 

 

”Aikalailla transaktiopohjainen, kehitysideoita on kyllä tullut, mut emme ole vielä esim. tavan-

neet kertaakaan eikä toiminnasta ole sovittu sen kummemmin. Et tilaukset kyllä hoidetaan ja 

yhteyttä pidetää, mut ei juuri muuta” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Toimittaja A:n ja case-yrityksen liiketoimintasuhde on strateginen ja se voidaan käsittää kump-

panuussuhteena. Liiketoimintasuhde on kestänyt useamman vuoden ja sen aikana toimintoja on 

kehitetty yhdessä. Yritysten ydinosaaminen on selkeästi eroteltu ja win/win ajattelu on käy-

tössä. Toimintaan ja prosesseja on kehitetty yhdessä ja informaation vaihto on avointa. Strate-

ginen etu tulee tietopääomien yhdistämisestä ja tätä tiedonvaihtoa tapahtuu lähes päivittäin. 

Riskinä strategisessa suhteessa on merkittävä riippuvuuden kasvu kumppaniyrityksestä. Riski 

on myös positiivinen, molemmat yritykset haluavat kasvaa yhdessä. 

 

”Koen liiketoimintasuhteen hyväksi ja meidän mielestä elinvoimaiseksi.” (Toimitusjohtaja, toi-

mittaja A) 
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”Logistiikka ja varastointi on yrityksellemme tärkeä osa-alue. Yhdessä olemme jatkuvasti ke-

hittäneet ja oppineet virheistä. Tunnemme toistemme yritykset hyvin ja vuosien aikana kerty-

neen hiljaisen tiedon siirtäminen toiselle toimittajalle olisi vaikeaa” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Toimittaja B:n ja case-yrityksen liiketoimintasuhde on markkinaehtoinen ja se voidaan käsittää 

perinteisenä toimittaja-asiakassuhteena. Suhteessa on tämän lisäksi sopimuksellisen suhteen 

piirteitä, joka tarkoittaa, että informaatiota jaetaan jonkin verran ja suhteeseen investoidaan jon-

kin verran. Toimintoja ei käydä läpi yhdessä säännöllisesti, mutta luottamusta suhteen jatku-

miseksi osapuolten välillä löytyy. Suhdetta ei kilpailuteta case-yrityksen puolelta jatkuvasti, 

vaan se tehdään pidemmällä aikavälillä. 

 

”Meidän puolesta tietysti ollaan, hyvin tyytyväisiä siitä, että yhteistyö on jatkunu näin kauan 

ja, ollaan saatu palvella. Ilman teidän kaltasia yrityksiä meijän palvelua ei täällä ois olemassa. 

Et toki tarvitaan niitä käyttäviä asiakkaita, ilman muuta.” (Myyntipäällikkö, toimittaja B) 

 

”Hinnoista ja kehittämistarpeista on neuvoteltu yhdessä, mutta päivittäinen toiminta on 

transaktiopohjaista” (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Toimittaja C:n ja case-yrityksen välinen liiketoimintasuhde on sopimuksellinen. Case-yrityk-

sen yrittäjä kokee sen tapahtumapohjaisena, mutta suhde perustuu sopimukseen ja toiminnan 

reunaehdot ovat tiedossa. Suhdetta on myös kehitetty neuvotteluin kustannusten alentamiseksi, 

mutta vuorovaikutusta ei ole säännöllistä.  

 

"Normaalisti ei olla kauppiaitten kanssa välttämättä näin paljoakaan yhteydessä, että te ootte 

ollu aktiivisia kyllä esimerkiksi ton hinnottelun kanssa. Siinä mielessä ihan hyvä kyllä" (Sales 

Manager, toimittaja C) 

 

"Puhtaasti transaktiopohjainen suhde. Tässä ratkaisee hinta ja että homma toimii, mutta toi-

mittaja olisi helposti korvattavissa" (Yrittäjä, case-yritys) 

 

Toimittaja D:n ja case-yrityksen liiketoimintasuhde on strateginen. Lähtökohta on sopimuksel-

linen, mutta suhteen tavoitteet ovat molemmilla osapuolilla sovittuna. Tavoitteena on win/win 
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tilanne, jossa molemmat yritykset kasvavat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suhdetta ja toi-

mintoja kehitetään yhdessä ja myös ongelmakohdat ratkotaan yhdessä. Yritykset oppivat yh-

dessä tekemällä ja tekeminen on pitkäjänteistä.  Liiketoimintasuhde voidaan käsittää kumppa-

nuutena, jossa prosessit ja järjestelmät ovat jaettuja. Sosiaalista pääomaa on paljon ja vuorovai-

kutus toimii avainhenkilöiden välillä. 

 

”Sitte tulevaisuudessa pyritään pääsemään niihin case-yrityksenasettamiin tavotteisiin ja sit 

mietitään yhdessä tavotteita, yrityshän ei kehity ellei oo tavotteita niin tavotteet on oltava. Yri-

tykset on kun lapsia nehän ei koskaan kasva aikuiseks eli niissä on aina kehitettävää.” (Yrittäjä, 

toimittaja D) 

 

”Tilitoimisto on meille todella tärkeä kasvussa auttava kumppani, jolta saadaan objektiivista 

tietoa, missä mennään ja ja mitä pitäisi tehdä toisi, toisaalta missä on onnistuttu. Erittäin stra-

teginen kumppani, jonka mielipidettä arvostetaan” (Yrittäjä, Case-yritys) 

 

Toimittaja E:n ja case-yrityksen välinen liiketoimintasuhde on sopimuksellinen. Suhteesta on 

raamisopimus ja molemmat osapuolet keskittyvät omiin toimintoihinsa. Toimittaja E on mer-

kittävästi isompi yritys kuin case-yritys ja tämä näkyi siinä, että toimittajalla oli vähäinen kiin-

nostus kehittää toimintoja yhdessä. Informaation vaihto on melkein päivittäistä, mutta se kos-

kee ainoastaan toimittajan tuottamaa palvelua eikä liiketoimintasuhteen kehittämistä. Yhteisiä 

tavoitteita tai strategisia päämääriä ei ole. Koska toimittaja E on merkittävä toimija logistiikan 

osalta suomessa, on case-yrityksellä vähän vaihtoehtoja vaihtaa toimittajaa. Jos toimittajalla 

olisi halua tehdä yhteistyötä myös pienempien yritysten kanssa olisi suhdetta helppo kehittää 

kumppanuudeksi asti. 

 

”Me pystytään tarjoamaan verkkokauppiaille se koko palvelutarjooma mitä ne tarvii ja vähän 

enemmänkin. Meil on se ikävä että hyvä puoli et olemme yksi isoimmista toimijoista, mikään ei 

oo niin turmiollista yritykselle kun menestyminen. Meiän pitäs pistää enemmän paukkuja siihen 

jotta me ollaan parempi kumppani verkkokauppiaille et me ollaan se ainoa toimittaja Suo-

messa” (Tuotepäällikkö, toimittaja E) 
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”He on meille tärkeä kumppani peruspalvelun toteuttamisessa mutta periaatteessa meidän 

suhde ei ole millään tasolla kovinkaan läheinen. Me ostamme heiltä joukon transaktioita vuo-

den aikana ja se on siinä. Siksi sitoutumisen taso on puolin ja toisin heikko” (Yrittäjä, Case-

yritys) 

 

Taulukkoon 6 on kerätty yhteen case-yrityksen verkoston liiketoimintasuhteiden tasot. Strate-

ginen taso tarkoittaa, että liiketoimintasuhteella on strategista merkitystä molemmille osapuo-

lille. Kumppanuussuhde syvällistä yhteistyötä ja tavoitteena on kokonaisuuden optimointi. So-

pimuksellinen suhde markkinaehtoista tasoa syvempi, jossa suhteeseen investoidaan vähän, 

mutta jollain osa-alueilla informaatiota jaetaan ja suhdetta kilpailutetaan pidemmällä aikavä-

lillä. Tapahtumapohjainen suhde tarkoittaa puhtaasti markkinaehtoista suhdetta, jossa suhdetta 

kilpailutetaan jatkuvasti ja yhteisiä tavoitteita ei ole. 

 
Taulukko 6. Yhteenveto verkoston liiketoimintasuhteiden tasoista 

Strateginen suhde Kumppanuussuhde Sopimuksellinen suhde Tapahtumapohjainen 

suhde 

Toimittaja A 

Toimittaja D 

Asiakas A Toimittaja E 

Toimittaja C  

 

Asiakas B 

Toimittaja B  

 

Nämä tasot on soveltaen määritelty tähän tutkimukseen sopivaksi (ks. Hannus 2004; Valkokari 

et al. 2006; Vesalainen 2006; Stähle & Laento 2000). Strategisia suhteita on kaksi, kumppa-

nuussuhteita yksi, sopimuksellisia kaksi kuten myös tapahtumapohjaisia suhteita kaksi.  

 

5.8 Verkostostrategia 

 

Riski, verkosto -ja liiketoimintasuhdeanalyysin pohjalta voidaan luoda case-yritykselle verkos-

tostrategia. Riskianalyysissa selvitettiin kahdenvälisten suhteiden uhkat ja mahdollisuudet, ver-

kostoanalyysissa tarkasteltiin liiketoimintasuhteiden tason syvyyttä, jonka jälkeen ne ryhmitel-

tiin. Ryhmittelyn tarkoituksena oli saada käsitys mikä on kahdenvälisten suhteiden merkitys 

case-yritykselle.  
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Hannuksen mukaan (2004, 12) yrityksen tulee lähteä siitä, että sillä hyvin hahmotettu strategi-

nen tahtotila ja päämäärä, jota kohti edetään. Kirjallisuuden perusteella riskienhallinnalla on 

strateginen merkitys. Verkostostrategia on luotu tutkimustulosten ja analyysin pohjalta ja se 

esitelty case-yrityksen yrittäjälle, joka hyväksyi sen. Riskit on huomioitu verkostostrategian 

luonnissa uhkana ja mahdollisuutena analyysiin perustuen.  

 

Analyysien pohjalta on valittu neljä painopistettä kilpailuedun saavuttamiseksi: luotettavat 

kumppanit, ydinosaamiseen keskittyminen, vuorovaikutus ja skaalautuvuus. Strateginen tavoite 

case-yrityksessä on liiketoiminnan ja liikevaihdon kasvattaminen.  

 

Luotettavien kumppaneiden avulla case-yrityksen toimitusvarmuus parantuu ja liiketoimintaa 

pystyy kehittämään yhdessä. Lisäksi luottamus mahdollistaa molempien yritysten kasvun, 

koska sekä onnistumiset että epäonnistumiset voidaan jakaa avoimesti. Analyysistä voidaan 

todeta, että luottamukselle annettiin painoarvoa, ja siitä on hyötyä liiketoimintasuhteen kehit-

tyessä. Luottamusta kannattaa rakentaa heti suhteen alkuvaiheesta lähtien. Lähtökohta on se, 

että suhteen ehdoista sovitaan sopimuksella ja toimitaan, kuten on sovittu.  

 

Luottamusta kehitetään henkilökohtaisiin suhteisiin panostamalla ja vuorovaikutusta kehittä-

mällä. Toimittajan tai asiakkaan vaihtuminen vaatii aina ylimääräisiä resursseja, jos suhteessa 

on luottamusta, niin oman yrityksen haasteista on mahdollista kertoa ja tämä vähentää vaihta-

misen riskiä.  Luottamuksen taso oli analyysin perusteella case-yrityksen verkostossa korkea, 

joten sitä voidaan toki vielä parantaa, mutta tärkeintä on ymmärtää mistä luottamus rakentuu ja 

miten sen voi helposti menettää.  

 

Ydinosaamiseen keskittyminen mahdollistaa sen, että case-yrityksen ei tarvitse tehdä kaikkea 

itse vaan ulkoistetaan toiminnot, jotka eivär ole yrityksen ydinosaamista. Analyysissa selkein 

hyöty koettiin olevan kustannusten alentuminen, kun keskitytään omaan ydinosaamiseen. Tämä 

ei kuitenkaan ole ainut keskittymisen tuoma hyöty, eikä se saa olla itseisarvo. Muita hyötyjä 

analyysin pohjalta olivat liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuus, informaation jakaminen, 

ja oman yrityksen osaamisen hyödyntäminen. Keskittymällä omaan ydinosaamisen kyseisen 

yrityksen osaamisen tietotaito on parhaimmillaan ja sitä voidaan jakaa myös case-yritykselle. 
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Taloudellista hyötyä voidaan pitää liiketoimintasuhteen lähtökohtana, mutta ydinosaamisen 

keskittyminen mahdollistaa myös muita hyötyjä ja lisäarvon tuottamisen. 

 

Vuorovaikutus rakentuu päivittäisestä yhteydenpidosta yritysten välillä, joka pääsääntöisesti 

tapahtuu sähköisin välinein. Järjestelmät koettiin analyysin perusteella toimiviksi ja siihen ei 

löytynyt kehittämisintoa, kun taas erityisesti henkilökohtaisia suhteita arvostettiin. Henkilökoh-

tainen vuorovaikutus ja sosiaalisen pääoman kasvu mahdollistaan liiketoimintasuhteen kehitty-

misen. Ja nämä taasen lisäävät luottamusta.  Tämän perusteella vuorovaikutukseen ja sen pa-

rantamiseen kannattaa panostaa. Keinot ovat yksinkertaisia, puhelinsoitto tai kuukausittain pa-

laveri mahdollistaan henkilökohtaisemman otteen eikä asioiden hoito ole järjestelmien tai säh-

köpostin varassa.  

 

Skaalautuvuus tarkoittaa liiketoiminnan laajennettavuutta ilman merkittäviä lisäresursseja tai 

kustannusten kasvua. Skaalautuvuus strategian painopisteenä pohjautuu tunnistettuihin mah-

dollisuuksin, jotka analyysissa tuli esille. Neljä toimittajaa toi esille liiketoiminnan kasvattami-

sen ja kehittämisen mahdollisuutena liiketoimintasuhteessa. Voidaan todeta, että lähes kaikki 

case-yrityksen verkostoon kuuluvista yrityksistä haluaa kasvaa ja kehittää liiketoimintojaan. 

Ratkaisuna tähän kasvuun on skaalautuvuus ja verkostoituminen. Case-yritys on ymmärtänyt, 

että kaikkea ei kannata tehdä itse vaan ulkoistetaan toimintoja muille yrityksille ja erityisesti 

sellaisille yrityksille, jotka mahdollistavat kasvun. Tämä vaatii toimivaa vuorovaikutusta, kus-

tannuksista neuvottelemista, yhteisiä tavoitteita ja aktiivista otetta liiketoimintasuhteen ylläpi-

toon. Skaalautuvuuden merkitys korostuu erityisesti strategisten toimittajien kanssa, koska nii-

den kanssa kasvu toteutetaan. 

 

Kuviossa 18 on havainnollistettu case-yrityksen verkostostrategia. Keskellä on esitelty alueet 

liiketoiminnassa, johon panostetaan ja niiden reunalla on keinot, joita hyödyntämällä strategi-

seen tavoitteeseen päästään.  
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Kuvio 18. Case-yrityksen verkostostrategia 

Case-yrityksen verkostostrategian voi tiivistää seuraavasti: Luotettavien kumppanien avulla 

voimme keskittyä ydinosaamiseemme, vaihdamme avoimesti informaatiota ja kumppa-

nimme pystyvät skaalautumaan kasvumme eri vaiheisiin.  

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen päätavoite oli selvittää mitä riskejä case-yrityksen yritysverkostoon liittyy. 

Riskiä on tarkasteltu kahdesta ulottavuudesta: uhkana ja mahdollisuutena. Case-yritys on toi-

minut alusta alkaen verkostoitumalla, mutta verkostoon liittyviä riskejä ei ole tietoisesti otettu 

huomioon. Riskejä on luonnollisesti noussut esiin päivittäisessä toiminnassa, mutta niitä ei ole 

analysoitu systemaattisesi eikä myöskään riskien seurauksia ole arvioitu. Riskejä voi kuiten-

kaan lähteä arvioimaan suoraan vaan ensin on ymmärrettävä mikä kahden yrityksen liiketoi-

mintasuhteen taso, jotta saadaan käsitys, millaisesta suhteesta on kysymys. Tämä suhteen taso 

vaikuttaa myös riskien arviointiin. Puhtaasti markkinaehtoisen suhteen riskit voi jättää vähem-

mälle huomiolle, kun taas strategisen kumppanin riskit pitää käydä läpi perusteellisesti. Tälle 

tutkimukselle oli tarve, koska verkostosta on kehittynyt yritykselle jopa korvaamaton liiketoi-

•Yhteiset tavoitteet
•Kustannustason 

hallinta
•Aktiivinen ote 

liiketoimintasuhteessa

•Avoimuus
•Toimivat järjestelmät
•Palaverikäytännöt

•Osaamisen jakaminen
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minnan organisoinnin väline. Tämän johtopäätösluvun pyrkimyksenä on antaa vastaukset tut-

kimuskysymyksiin ja arvioida niiden merkitystä yksi kerrallaan. Vastaukset perustuvat analyy-

siin perusteella tehtäviin johtopäätöksiin ja tutkijan omiin havaintoihin.  

 

Päätutkimuskysymys oli, että mitä riskejä yritysverkostoon liittyy?  

 

Tulosten perusteella merkittävin uhka verkostossa on taloudellinen uhka. Mikäli case-yritys 

päättäisi vaihtaa toimittajaa niin se vaikuttasi kyseisen toimittajan liikevaihtoon. Tämä korostui 

varsinkin strategisten toimittajien kohdalla, joiden liikevaihdoista iso osaa tulee case-yrityk-

seltä. Vaikka toimittaja ei olisi niin riippuvainen case-yritykseltä niin silti koettiin, että talou-

dellinen uhka on olemassa liikevaihdon menettämisen takia. Toiseksi suuri uhka oli henkilö-

riski riippuvuuden näkökulmasta. Näkökulmia oli kaksi, ensinnäkin case-yritys on riippuvainen 

yrittäjästään ja toiseksi mahdolliset henkilövaihdokset toimittajien tai asiakkaiden yrityksissä 

palauttaisivat liiketoimintasuhteen alkutekijöihin. Tulokset vastaavat teoriaosuutta, jossa todet-

tiin verkostoitumisen myötä riippuvuuden kasvavan taloudellisesti ja että henkilöjen välisiä 

vuorovaikutusrakenteita on vaikea korvata.  

 

Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen on suurin mahdollisuus tutkimustulosten perus-

teella. Kasvulla tarkoitetaan erityisesti liikevaihdon kasvattamista, mutta myös resurssien kas-

vattamista. Kasvua haetaan toimimalla yhdessä, jo liiketoimintasuhteen alusta lähtien ymmär-

retään, että kehitetään yhdessä, niin myös kasvetaan yhdessä. Tähän vaikuttaa case-yrityksen 

yrittäjän tavoitteet kasvusta ja verkoston yrityksen valikoituvat sen mukaisesti.  Kuten vaikuttaa 

myös tavoitteet kehittää toimintoja yhdessä. Mikäli verkostoon kuuluvalla yritykselle ei ole 

tavoitteena kasvaa ja kehittää niin sellainen yritys jätetään verkoston ulkopuolelle. Tulokset 

vastaavat teoriaosuutta, jossa todettiin kasvun ja kehittämisen olevan yksi verkostoitumisen ta-

voitteista ja hyödyistä. 

 

Millainen riskienhallintaprosessi verkostossa on? 

 

Teoriaosassa korostettiin yhteisen riskienhallintaprosessin merkitystä sen tuomien hyötyjen pe-

rusteella. Tulosten perusteella verkoston riskienhallintaprosessissa olisi kuitenkin kehitettävää. 

Prosessi koettiin vieraana ja kukin yritys on varatutunut riskeihin itsenäisesti. Huomionarvoista 

on kuitenkin, että jos kysymyksessä on isomman luokan yritykset, niin riskejä analysoidaan 
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asiakas-toimittajasuhteessa yhdessä. Eli yrityksen kokoluokka vaikuttaa tähän, mikroyrityk-

sissä tämän tutkimuksen tulosten perusteella yhteistä riskienhallintaprosessia ei ole.  Riskien-

hallintaprosessi käytiin tässä tutkimuksessa läpi case-yrityksen osalta hyödyntäen analyysia. 

Tuloksista havaittiin, että riskejä ei ole tunnistettu aiemmin yhdessä yritysten kesken vaan tämä 

tutkimus toi esille sen, että prosessia on syytä kehittää. Sama koskee riskienhallintaprosessin 

muita vaiheita kuten riskin vaikuttavuuden arviointia ja hallintakeinojen määrittämistä kuten 

myös riskien seurantaa. 

 

Miten tunnistettuja riskejä hyödynnetään strategisesti? 

 

Tutkimustulosten perusteella case-yritykselle luotiin verkostostrategia. Strategiassa painopiste-

alueet olivat luotettavat kumppanit, ydinosaamiseen keskittyminen, vuorovaikutus ja skaalautu-

vuus. Riskejä ei olisi voinut hyödyntää strategiassa ilman analyysia. Tunnistetut riskit olivat 

pääosin yhteneväisiä haastateltavien kesken ja tämä helpotti strategian luomista.  Teoriaosuus 

ja tulokset olivat yhteneväisiä. Teoriaosuuden mukaan riskit määrittävät strategisen suunnan. 

Pyritään siihen, että ei hukattaisi mahdollisuuksia eikä tehtäisi vääriä valintoja verkostossa toi-

miessa. Tämän tutkimustulokset todistivat oikeaksi. Riskejä on mahdollista ja niitä kannattaa 

hyödyntää strategiassa, jotta kilpailuetua voidaan saavuttaa. 

 

Millainen on yrittäjän rooli verkostoitumisessa? 

 

Teoriaosuuden perusteella voidaan puhua verkostoyrittäjyydestä. Verkostoyrittäjä eroaa perin-

teisestä yrittäjästä vuorovaikutus taidoillaan, johtajuudella ja luovuudella. Nämä taidot helpot-

tavat resurssien hankkimista ja mahdollisuuksien havaitsemista. Tutkimustulosten perusteella 

voidaan yhtyä teoriaosuuteen. Case-yrityksen yrittäjä on luova, sosiaalinen, eikä pelkää hank-

kia resursseja oman yrityksen ulkopuolelta, kun oma osaaminen ei riitä. Hän organisoi liiketoi-

minnan perustuen verkostoon ja hyödyntää sitä oman yrityksensä kasvattamiseen. Yrittäjä on 

aktiivinen ja valmis kehittämään liiketoimintasuhteita verkoston sisällä. 
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Millaisia verkostoon kuuluvien yritysten kahdenväliset suhteet ovat ja miten niitä voisi kehit-

tää?  

 

Teoriaosuudessa painotettiin asiakkaiden ja toimittajien segmentoinnin merkitystä. Liiketoi-

mintasuhteet ovat eritasoisia alkaen markkinaehtoisesta päätyen strategiseen kumppaniin. Stra-

teginen kumppani käyttäytyy eri tavalla kuin puhtaasti markkinaehtoinen. Tutkimuksen tulok-

set ovat yhteneväisiä teoriaosuuteen verrattuna. Case-yrityksen kahdenväliset suhteet verkos-

toon kuuluvien yritysten kanssa jakautuivat tapahtumapohjaisiin, sopimuksellisiin, kumppa-

nuus ja strategisiin. Kutakin suhdetta kuvasti tietyt ominaispiirteet, ne pystyttiin havaitsemaan 

analyysissa ja ne ovat verrattavissa teoriaosuuteen. Liiketoimintasuhteiden kehittäminen ei ole 

vaikeaa, yksinkertaisimmat keinot ovat säännöllisten palaverien järjestäminen vuorovaikutuk-

sen kehittämiseksi. Kun vuorovaikutus kehittyy niin luottamus kasvaa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen tavoitteet saavutettiin ja erityisesti case-yrityk-

sen saama hyöty tutkimuksesta voi olla tulevaisuudessa merkittävä.  Seuraavassa alaluvussa 

annetaan suosituksia jatkotoimenpiteistä case-yritykselle ja pohditaan tarkemmin tuloksia. 

 

6.1 Suositukset case-yritykselle 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä case-yritykselle. Nyt yrittäjällä on mahdollisuus 

ottaa verkosto haltuunsa ja johtaa sitä aktiivisesti. Verkostostrategia on tässä kulmakivenä, 

jonka käyttöönottoa suositellaan. Strategian käyttöönotto ja toteutuminen ei onnistu ilman yrit-

täjää, joka on verkostoitumisen moottori. On tärkeää, että yrittäjä sitoutetaan yritykseen niin 

rahallisesti kuin myös muita etuja hyödyntämällä. Yrittäjä on persoonaltaan ja tietotaidoiltaan 

sellainen henkilö, jota olisi vaikea korvata. Hän on rakentanut liiketoiminnan verkostoitumisen 

varaan ja suhteet asiakkaisiin ja toimittajiin ovat strategisesti tärkeitä. 

 

Yrityksen toimintaympäristö muuttuu ja verkoston hallinnoimisessa ei saa tyytyä nykytilaan. 

Varsinkin liiketoimintasuhteita toimittajiin on jatkuvasti arvioitava ja kehitettävä. Kaikki toi-

mittajat eivät ole samanarvoisia. Luonnollisesti strategisten toimittajien kanssa tehdään enem-

män yhteistyötä, kun taas tapahtumapohjaiset toimittajat jäävät vähemmälle huomiolle. Sama 

koskee case-yrityksen asiakkaita.  Toimimattomat verkoston yritykset tulee karsia pois, mutta 
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kannattaa huomioida myös se, että tapahtumapohjainen suhde voi kehittyä kumppanuudeksi. 

Verkoston yrityksiä pitää siis arvioida jatkuvasti. 

 

Suurin osa case-yrityksen liiketoimintasuhteista on nyt analysoitu tämän tutkimuksen myötä. 

Analysointi kannattaa laajentaa koskemaan myös niitä suhteita ja yrityksiä, joita tässä tutki-

muksessa ei otettu huomioon. Suhteita on eri tasoisia ja kun pystytään määrittelemään suhteen 

taso niin keinot sen hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi ovat sen tason mukaiset. Kilpailuetu on 

saavutettavissa aktiivisella asiakas- ja toimittajaverkoston johtamisella ja jatkuvalla kehittämi-

sellä.  

 

Arkikielessä riski nähdään pelkkänä vaarana ja uhkana. Riski voi olla myös mahdollisuus, ku-

ten tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi. Yrittäjän tulee muistaa myös tämä toinen ulottuvuus. 

Toimittajissa ja asiakkaissa oli monta halukasta yritystä, jotka haluavat kasvaa case-yrityksen 

mukana. Kasvu tarkoittaa, että liiketoimintoja pitää kehittää ja tähän myös löytyi valmiuksia. 

Aktiivinen ote suhteiden hoitoon, vuorovaikutuksen kehittäminen yksinkertaisesti säännöllisten 

palavereiden avulla ja yhteisten päämäärien sopiminen johdattavat kasvun polulle. 

 

6.2 Jatkotutkimuskohteet 

 

Tutkimuksen aikana esiin nousi useita mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita. Selkeä tarve olisi 

tutkia liiketoimintasuhteita taloudellisten lukujen valossa. Tässä tutkimuksessa todettiin, että 

verkostoituminen alentaa kustannuksia ja sen avulla on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa. 

Näitä hyötyjä kannattaisi todentaa laskemalla ja vertailemalla kustannuksia. Toinen jatkotutki-

muskohde olisi ulottaa verkoston tutkiminen koko case-yrityksen toimitusketjuun alkaen raaka-

aineiden toimittajista päätyen asiakkaisiin. Tämä olisi enemmän toimitusketjun tutkimista, 

mutta koska se ei ole suoraviivainen ketju, niin verkostomaisia rakenteita olisi sieltä löydettä-

vissä ja tämä olisi kansainvälistä. 

 

Kolmas jatkotutkimuskohde olisi asiakkaan ja toimittajan yhteisen riskienhallintaprosessin ke-

hittäminen. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että riskeihin varaudutaan pääsääntöisesti itse ja yh-

teinen riskienhallintaprosessi koetaan vieraaksi. Yhteisestä riskienhallintaprosessista on saata-

vissa selkeitä hyötyjä, kun se pakottaa yritykset yhdessä miettimään mahdollisia heitä koskevia 
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uhkia. Neljäs jatkotutkimuskohde olisi verkostostrategian käyttöönoton ja vaikutusten selvittä-

minen. Tässä tutkimuksessa luotiin strategia, mutta käyttöönotto jää case-yrityksen vastuulle. 

Mielenkiintoista olisi nähdä mitä vaikutuksia aktiivisella strategian hyödyntämisellä olisi yri-

tykselle. 

 

Nyt ja tulevaisuudessa yritysten välinen verkostoituminen on liiketoiminnan organisoinnin vä-

line, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Verkostoitumista voi tutkia monesta näkökulmasta, 

mutta lähtökohta on kahden yrityksen välinen liiketoimintasuhde. Näitä suhteita tulisi tutkia 

enemmän toimialasta riippumatta ja nostaa esille niiden merkitys. Jo se, että asiakkaan tai toi-

mittajan kanssa keskustellaan eikä piilouduta sähköisten välineiden taakse antaa todennäköi-

sesti monenlaista uutta näkemystä liiketoimintasuhteeseen. 

 

7 YHTEENVETO 
 

Yritysten toimintaympäristön muutoksesta ja verkostoitumisesta johtuen yritysten kannattaa ar-

vioida mitä uhkia ja mahdollisuuksia verkostoituminen tuo mukanaan.  Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää mitä riskejä case-yrityksen yritysverkoston liittyy. Riskien selvittämi-

sen jälkeen luotiin verkostostrategia, jotta tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä. Päätavoi-

tetta jaettiin useampaan tutkimuskysymykseen. Tavoitteena oli myös saada käsitys, että mikä 

on yrittäjän rooli verkostoitumisessa ja että millä tasolla kahdenväliset liiketoimintasuhteet ovat 

case-yrityksen ja verkostoon kuuluvien yritysten välillä. 

 

Teoriaosa koottiin kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen osa koostuu liiketoimintasuhteiden 

tasoista ja verkostoitumisen perusteista. Toinen osa koostuu riskin määritelmästä ja strategi-

sesta riskienhallinnasta sisältäen verkostostrategian rakentumisen. Teoriaosassa oli välillä haas-

teita yhdistää verkostoitumisen ja riskin näkökulmat.  Tutkimusmetodologian käsittely mahdol-

listi empiriaosan analyysin ja tulkinnan. 

 

Tutkimus tehtiin laadullisena case-tutkimuksena. Kyseinen tutkimusmenetelmä valittiin sen so-

pivuuden vuoksi tähän tutkimukseen ja tutkijan aiemman kokemuksen perusteella case-yrityk-
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sestä. Aineisto kerättiin haastattelemalla case-yrityksen yrittäjää, kahta asiakasta ja viittä toi-

mittajaa. Heidät haastateltiin teemahaastatteluna, jossa oli seitsemän teemaa. Teemoista kes-

keisin oli liiketoimintasuhteen riskit ja riskienhallintaprosessi kahden välisessä suhteessa. Li-

säkysymyksillä olisi voinut vielä tarkentaa teemojen sisältöä, mutta jo käytetyillä kysymyksillä 

aineistoa kertyi riittävästi. Tämän jälkeen haastattelut litterointiin ja sisällönanalyysin avulla 

etsittiin vastauksia tutkimusongelmiin. 

 

Tutkimuksen lopputuloksena tunnistettiin verkostoitumisen riskit ja tuloksia tukivat muut ai-

heesta tehdyt tutkimukset. Taloudellinen uhka koettiin merkittävämpänä uhkana, kun taas suu-

rin mahdollisuus on liiketoiminnan kasvattaminen. Tuloksista havaittiin myös, että henkilöriski 

ja riippuvuusriski ovat verkostoitumisen riskejä. Tulokset olivat pitkälti yhtenäisiä ja vaikka 

kaikkia alun perin suunniteltuja mukaan otettavia yritysten edustajia ei saatu haastateltua niin 

todennäköisesti juurikaan uutta tietoa heistä ei olisi ollut saatavilla.  

 

Tutkimustulokset voivat hyödyttää case-yritystä sen verkoston johtamisessa ja liiketoiminnan 

kehittämisessä merkittävästi. Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin ja case-yrityksen yrittäjältä 

saatiin hyvää palautetta tutkimuksen tuloksista, jotka ovat hänen mukaan käyttökelpoisia. Tut-

kimuksen myötä asiakas- ja toimittajasuhteet arvioitiin ja haastatteluista saatiin paljon arvo-

kasta palautetta suhteiden kehittämiseksi. Tutkija suosittaakin verkostostrategian käyttöönottoa 

välittömästi, koska se ei vaadi ylimääräisiä resursseja, mutta se tuottaa hyötyä case-yritykselle.  
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Teema 1: Taustatiedot yrityksestä ja toimihenkilöstä/yrittäjästä 

 

• Mikä on tehtävänimekkeenne ja vastuualueenne? 

• Mikä on yrityksenne toimiala? 

• Millä tavoin olette tekemisessä case-yrityksen kanssa? 

 

Teema 2: Liiketoimintasuhteen lähtökohdat 

 

• Milloin liiketoimintasuhde on käynnistynyt? 

• Miten suhde tyypillisesti käynnistyy? 

• Mitä on yrityksenne ydinosaaminen? 

• Mikä on suhteen tavoite? (Esim. kustannusten alentaminen, resurssien fokusoiminen, 

osaaminen tai näiden yhdistäminen) 

• Onko asioista sovittu kirjallisesti? 

• Millaista hyötyä tavoitteen lisäksi keskinäisestä suhteesta on saatavilla? 
 
Teema 3: Vuorovaikutus ja sosiaalinen pääoma 

 

• Onko vuorovaikutus tällä hetkellä toimivaa? 

• Millainen merkitys on henkilökohtaisilla suhteilla yritysten välillä? 

• Kannattaako niitä kehittää ja mitä hyötyä siitä olisi? 

• Kuinka avoin kannattaa olla suhteessa toiseen osapuoleen? Eli voiko kertoa oman yrityksen 

haasteista ja kehittämistarpeista? 

• Onko mahdollista oppia jotain uutta yhteistyöstä? 

 

Teema 4: Uhkat ja mahdollisuudet 

 

• Millaisia uhkia asiakas/toimittajasuhteeseen liittyy? 

• Millaisia mahdollisuuksia asiakas/toimittajasuhteeseen liittyy? 

• Mikä on merkittävin riski? (ja kuinka todennäköisenä pidät sitä?) 

• Millaisia keinoja tämän riskin hallinnoimiseen voisi käyttää? 
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• Tulisiko toimenpiteitä pohtia yhdessä? 

• Onko toimenpiteitä mietitty yhdessä muiden asiakkaiden/toimittajien kanssa? 

 

Teema 5: Tiedonkulku, prosessit ja luottamus 

 

• Onko informaationvaihto yritysten välillä sujuvaa? 

• Miten sitä voisi kehittää? 

• Ratkaistaanko ongelmia yhdessä? 

• Mitkä nykyisistä toimintamalleista (esim. järjestelmät, informaationkulku) toimii hyvin ja 

mitkä ei? 

• Onko IT-järjestelmät riittävät asioiden hoitamiseksi? 

• Miten näitä voisi kehittää? 

• Mikä merkitys on yhteisillä arvoilla, kulttuurilla ja päämäärillä? Onko ne samansuuntaisia 

tällä hetkellä? 

• Miten kuvailisit luottamuksen tasoa tällä hetkellä? 

 

Teema 6: Sitoutuminen ja suoriutuminen 

 

• Onko sitoutuminen liiketoimintasuhteeseen tärkeää? Millä tavoin sitoutumista voisi 

kehittää? 

• Mitä tapahtuu, jos vastapuoli ei toimi sovitusti? 

• Entä jos käy tilanne jossa ette pysty toimittamaan sovittua palvelua/tuotetta? 

• Miten voisitte varmistaa, että näin ei käy tulevaisuudessa? 

 

Teema 7: Nykytila ja tavoitetila 

 

• Millaisena kuvailisit liiketoimintasuhteen nykytilan? 

• Onko yhteistyön syventämiselle tarvetta? 

• Millainen voisi olla tavoitetila? Ja millä keinoin siihen päästäisiin? 

• Kuinka voisi kirkastaa yhteisiä päämääriä ja tavoitteita? 

• Millainen tila olisi win/win tila jossa molemmat osapuolet hyötyvät? 

• Mitä teidän pitäisi tehdä win/win tilan saavuttamiseksi? 

 


