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Organisaatiot pyrkivät yhteistyöllä ja yhteisillä tavoitteillaan vastaamaan muuttuvan 

liiketoimintaympäristön haasteisiin. Organisaatioilla on yhteistyölle useita ajavia, mutta 

myös sitä estäviä tekijöitä. Ne ovat yksilöllisiä ja niiden merkityksellisyys organisaatioille 

voi muuttua toimintaympäristön muuttuessa.  

Työn tavoitteena oli jaotella ja ryhmitellä keskeisimmät globaalin yhteistyön ajurit ja esteet. 

Lisäksi työssä tarkasteltiin, miten ajureiden ja esteiden merkityksellisyys on muuttunut 

koronakriisin aikana. Työ on toteutettu kirjallisuustutkimuksena.  

Kirjallisuuden pohjalta keskeisimmät ajurit liittyvät organisaatioiden kansainvälistymiseen, 

operatiiviseen toimintaan sekä kyvykkyyksiin, kun taas esteet organisaatioon, 

organisaatioiden välisiin suhteisiin sekä hallintoon.  

Työn tuloksena todettiin, että ajureiden ja esteiden merkityksellisyys muuttui koronakriisin 

aikana. Ajureista, organisaatioon suoraan taloudellisesti vaikuttavat sekä esteistä alueiden 

eroavaisuudet nousivat merkityksellisimmiksi. Vastaavasti ei-taloudellisten ajureiden ja 

fyysisen etäisyyden esteen merkityksellisyys laski. Koronakriisin myötä muodostui myös 

uusia, selviytymiseen liittyviä ajureita. Lopputuloksista voidaan todeta, että koronakriisin 

aikana ajurit globaalille yhteistyölle korostuvat selkeästi esteiden pysyessä lähes ennallaan. 

Tulosten perusteella organisaatiot voivat arvioida omaa yhteistyötään sekä varautua 

yhteistyön osalta mahdollisiin kriisitilanteisiin. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Organisaatioiden välisestä globaalista yhteistyöstä on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut 

organisaatioiden keskuudessa entistä tarpeellisempaa ja suositumpaa uusien sekä entistä 

monimutkaisempien haasteiden ratkaisemiseksi (Bryson et al. 2006). Yhteistyön avulla 

organisaatiot pääsevät hyödyntämään toistensa tietoja ja taitoja sekä saavuttamaan tavoitteita, 

joita ne eivät yksin pystyisi saavuttamaan (Graham & Barter 1999). Entistä globaaleimmilla 

markkinoilla yhteistyö on houkutteleva tapa kasvattaa kilpailukykyä ja sillä on tutkitusti 

positiivisia vaikutuksia organisaatioiden toimintaan (Todeva & Knoke 2005; Cavusgil et al. 

2020, s. 436).  

 

Miksi kilpailevat lentoyhtiöt haluavat palkita kanta-asiakasohjelmissaan asiakkaitaan heidän 

käyttäessään toistensa lentoja? Toisaalta miksi merkittävät autonvalmistajat eivät pystyneet 

valloittamaan yhdessä automarkkinoita uuden sukupolven autoillaan? Jokaisella organisaatiolla 

on yksilölliset tavoitteensa yhteistyön tekemiseksi, joita kutsutaan yhteistyön ajureiksi, sekä 

esteensä, miksi organisaatio ei tee yhteistyötä. Yhteistyön aloittamisen ja ylläpitämisen 

taustalla on erilaisia joukkoja ajureita ja esteitä. Kuitenkin näiden tekijöiden välillä voidaan 

havaita samankaltaisuuksia niiden vaikutuksissa sekä toiminnoissa. 

 

Vuonna 2020 julistettu COVID-19 -pandemia on muuttanut globaalisti liiketoimintaympäristöä 

(Milani 2021). Tämä on osaltaan vaikuttanut myös globaaliin yhteistyöhön sekä sen ajureihin 

ja esteisiin. Organisaatiot pyrkivät selviytymään sekä palautumaan kriisistä yhteistyön keinoin 

(Bhattacharyya & Thakre 2021). Kuitenkin yhteistyön globaalius lisää haasteita valtioiden ja 

alueiden toteuttaessa rajoitustoimia pandemian pysäyttämiseksi. Koronakriisin aiheuttamat 

muutokset ajavat organisaatioita tekemään yhteistyötä, selviytyäkseen sekä sopeutuakseen, 

mutta samalla epävarmuus lisää riskejä ja vahvistaa esteitä yhteistyön toteuttamiseksi.  
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1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on kirjallisuuden pohjalta kuvata, jaotella ja ryhmitellä keskeisimmät 

organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön ajurit ja esteet. Lisäksi tavoitteena on tarkastella 

niiden merkityksellisyyden muutosta globaalin koronakriisin aikana liiketoimintaympäristön 

muuttuessa nopeasti. Tavoitteena on siis myös tuoda ilmi, kuinka yhteistyön ajureita voitaisiin 

vahvistaa ja esteitä minimoida.  

 

Työn päätutkimuskysymys on: 

 

Mitkä ovat keskeisimmät ajurit sekä esteet organisaatioiden väliselle globaalille yhteistyölle? 

 

Työn alatutkimuskysymykset ovat: 

 

Miten ajureita ja esteitä voidaan jaotella sekä ryhmitellä? 

Muuttuuko ajureiden ja esteiden merkityksellisyys koronakriisissä? 

 

1.3 Työn rajaus, rakenne ja menetelmät 

 

Työ on rajattu koskemaan ainoastaan kaupallisia organisaatioita. Kirjallisuuden osalta työhön 

on pyritty valitsemaan mahdollisimman ajankohtaista kirjallisuutta, erityisesti 2000-luvulla 

julkaistua kirjallisuutta. Lähdemateriaalia on rajattu niin, että kirjallisuus ei ota kantaa ajureiden 

tai esteiden toimialakohtaisuuteen, jotta löydetyt ajurit ja esteet ovat yleisesti keskeisiä 

organisaatioille. Työssä ei oteta kantaa yhteistyön kannattavuuteen tai riskeihin ajureiden ja 

esteiden pohdinnassa. Ajureiden ja esteiden muutosta pohditaan ainoastaan koronakriisin 

näkökulmasta, jolloin ajankohtainen tieteellinen kirjallisuus on rajattu koskemaan ainoastaan 

koronapandemian aiheuttamaa kriisiä.  

 

Luvussa 2 tullaan määrittämään organisaatioiden välistä yhteistyötä, mitä se tarkoittaa, ketkä 

sitä tekevät sekä miten sitä tehdään. Luvussa kuvataan erityisesti miksi organisaatiot pyrkivät 

tekemään yhteistyötä ja miksi ajureita tulee vahvistaa sekä esteitä pienentää. Luvussa kuvataan 

myös yhteistyön eri muodot, jotka vaikuttavat ajureihin ja esteisiin.  
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Luvuissa 3 ja 4 esitetään kirjallisuudesta löydetyt merkittävimmät globaalin yhteistyön ajurit 

sekä esteet. Nämä on esitetty luvuissa kuvien avulla jaoteltuna ja ryhmiteltynä, jonka jälkeen 

niitä on analysoitu tarkemmin. 

 

Ajureiden ja esteiden jaottelu sekä ryhmittely luvuissa 3 ja 4, on toteutettu perustuen 

kirjallisuustutkimukseen. Kirjallisuudesta on poimittu keskeisimpiä eli usein mainittuja sekä 

todistettuja tekijöitä, jotka toimivat yhteistyön motivaationa tai tavoiteltavana hyötynä 

organisaatioille ajureiksi sekä esteiksi tekijöitä, jotka toimivat haasteina ja riskeinä yhteistyölle. 

Löydetyt ajurit ja esteet muotoiltiin tämän jälkeen yksittäisiksi ajureiksi sekä esteiksi. 

Jaottelussa pohdittiin, nousevatko ajurit ja esteet organisaatioista itsestään sisäisesti vai 

nousevatko ne jostain organisaation ulkopuolelta. Ajureiden osalta jaottelussa pohdittiin myös 

niiden vaikutuksia organisaatioihin taloudellisesti. Jaottelun jälkeen ajurit ja esteet on 

ryhmitelty niiden samankaltaisuuksien, samojen tavoitteiden sekä -toimintojen mukaan. 

 

Luvussa 5 pohditaan aikaisemmin löydettyjen yhteistyön ajureiden sekä esteiden 

merkityksellisyyden muuttumista kriisitilanteen aikana. Työssä kriisitilanteena käytetään 

koronaviruksen aiheuttaa pandemiaa. Luku rakentuu aiempien lukujen pohjalta ja siinä on 

esitetty kirjoittajan omia näkemyksiä. Lopuksi on esitetty työn johtopäätökset. 

 

Ajureiden ja esteiden merkityksellisyyden muutosta luvussa 5 on tutkittu ajankohtaisen 

kirjallisuuden kautta. Kirjallisuudesta koronakriisin aikana nousseiden organisaatioiden 

tavoitteiden ja haasteiden perustella arvioitiin, mitkä ajurit ovat nousseiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi yhteistyön avulla kaikista tärkeimpiä sekä mitkä esteet aiheuttavat ja lisäävät 

koronakriisin aiheuttamia haasteita yhteistyölle. Merkityksellisyyden arvioinnissa käytettiin 

luvuissa 3 ja 4 toteutettua jaottelua ja ryhmittelyä, joiden avulla ajureiden ja esteiden 

vaikutuksia sekä lähtökohtia pystyttiin arvioimaan koronakriisin aikana. Tämän jälkeen ajurit 

asetettiin janalle sen mukaan, kuinka hyvin kyseisen ajurin synnyttämä yhteistyö vastaa 

koronakriisin aikaisiin tavoitteisiin. Esteet asetettiin janalle sen mukaan, kuinka paljon ne 

vastaavat kirjallisuudesta nousseisiin haasteisiin ja riskeihin. Merkityksellisyyden arviointi on 

tehty perustuen kirjallisuudesta tehtyihin havaintoihin.  
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2 ORGANISAATIOIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN 

OMINAISPIIRTEET 

 

2.1 Yhteistyön määritelmä 

 

Organisaatioiden välinen yhteistyö (Inter-Organisational Collaboration) on haastava määritellä 

yksiselitteisesti. Kirjallisuudesta organisaatioiden väliselle yhteistyölle löytyy useita 

määritelmiä, joiden erovaisuudet liittyvät käsitykseen yhteistyön luonteesta, prosessin 

omaisuudesta tai sen rakenteesta sekä pohdintaan onko yhteistyö ratkaisu ongelmiin vai keino 

ratkaista ongelmia (Bedwell et al. 2012). 

 

Bedwell et al. (2012) ovat määritelleet yhteistyön prosessiksi, jossa kaksi tai useampi 

organisaatio työskentelee keskenään yhteisissä aktiviteeteissa saavuttaakseen yhden tai 

useamman yhteisen tavoitteen. Graham ja Barter (1999) taas määrittelivät yhteistyön olevan 

systeemi, jossa kaksi tai useampi taho yhdistää resurssinsa saavuttaakseen tavoitteita, joita 

osapuolet eivät pystyisi saavuttamaan itsenäisesti.  

 

Bryson et al. (2006) määritelmässä yhteistyö on tiedon, resurssien, aktiviteettien ja 

kyvykkyyksien jakamista tai linkittämistä organisaatioissa saavuttaakseen tavoitteita, joita ne 

eivät itse pystyisi saavuttamaan. Kyseinen määritelmä yhdistää aikaisemmin esiteltyjä 

yhteistyön määritelmiä, joissa painotetaan yhdessä tekemistä ja olennaisten resurssien sekä 

tiedon jakamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Agranoff ja Mcguire (2004, s. 4) määrittelevät, 

että yhteistyö on prosessi useiden organisaatioiden kesken, jonka tarkoitus on ratkaista 

ongelmia, joita yksittäinen organisaatio ei pysty ratkaisemaan itse.  

 

Yhteistä edellä mainituille määritelmille ovat käsitys, että yhteistyö ei ole ainoastaan 

työskentelemistä yhdessä, vaan tavoitteellista sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin   (Graham & 

Barter 1999; Agranoff & McGuire 2004, s. 4). Yhteisenä ajatuksena on myös, että yhdistämällä 

resursseja ja kyvykkyyksiä organisaatiot voivat saavuttaa sellaista mitä, ne eivät pystyisi 

saavuttamaan itse. Kuitenkin niin, että organisaatiot pysyvät laillisesti itsenäisinä 

organisaatioina (Todeva & Knoke 2005). 
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Markkinoiden sekä muun organisaatioiden välisen toiminnan globalisaation myötä yhä 

useampien organisaatioiden tulee toimia tai tehdä yhteistyötä kansainvälisesti. 

Organisaatioiden kansainvälistymisen ansioista ne pystyvät toimimaan niin operatiivisesti- 

kuin kustannustehokkaasti sekä vastaamaan markkinoiden ja asiakkaiden vaatimuksiin. 

Globaalin yhteistyön avulla organisaatioiden on mahdollista kansainvälistyä 

yhteistyökumppaneiden tai -verkoston avulla, saada parempaa sekä laajempaa tietoa, tutkia 

markkinoita, tehostaa toimitusketjuja ja prosesseja. (Albani & Dietz 2009).  

  

Organisaatioiden välinen yhteistyö voidaan määritellä myös horisontaaliseksi tai vertikaaliseksi 

(Kuva 1). Kuvassa 1, ympyrä edustaa yhtä organisaatiota ja niiden väliset viivat kuvastavat 

organisaatioiden välistä yhteistyösuhdetta. Horisontaalinen yhteistyö tarkoittaa yhteistyötä, 

joka tapahtuu toisten organisaatioiden kanssa tai verkoston kesken, jotka ovat arvoketjussa 

samalla tasolla (Rossignoli & Ricciardi 2015, s. 51). Tällöin yhteistyötä tekevät kumppanit 

nähdään usein asemaltaan sekä voimasuhteiltaan tasavertaisina. Horisontaalisen yhteistyön 

tarkoituksena on toiminnan, tuotteen tai palvelun kehittäminen; yhdistetyt toiminnot; tiedon 

saaminen ja jakaminen sekä oppiminen. (Vesalainen et al. 2017, s. 65-66). 

Kuva 1. Organisaatioiden väliset suhteet (mukaillen Vesalainen et al. 2017, s. 65) 
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Vertikaalinen yhteistyö voidaan määritellä asiakas-toimittaja -verkostona tai suhteena 

(Rossignoli & Ricciardi 2015, s. 51). Organisaatioissa vertikaalisen yhteistyön avulla saadaan 

tietoa mitä asiakkaat vaativat, tahtovat ja mitkä asiat he kokevat arvokkaina, jolloin tämän 

tiedon pohjalta organisaatio pystyy kehittymään sekä tuottamaan parempaa arvoa asiakkailleen. 

Toimittajayhteistyöllä voidaan taas vaikuttaa organisaation toimitusketjuihin sekä aineettoman 

tiedon saatavuuteen, kuten verkostokontakteihin, maineeseen tai kokemukseen. (Vesalainen et 

al. 2017, s. 65-66). Vertikaalinen yhteistyö tapahtuu usein erilaisten sopimusten ja 

suostumusten pohjalta. Yhteistyötä, joka pohjautuu osapuolten väliseen sopimukseen 

yhteistyön kannalta merkittävien tekijöiden osalta, kutsutaan transaktionaaliseksi suhteeksi. 

Mikäli taas yhteistyö pohjautuu sosiaalisiin suhteisiin osapuolten välillä, kuten luottamukseen, 

normeihin ja yhteisymmärrykseen, puhutaan relationaalisesta suhteesta. Horisontaalien 

yhteistyö pohjautuu usein relationaaliseen suhteeseen organisaatioiden välillä. (Devece et al. 

2019). 

 

2.2 Yhteistyön tarkoitus organisaation toiminnassa 

 

Markkinoiden globalisaatio ja sen mukana kiristyvä kilpailu ajaa organisaatioita kehittymään 

yhä enemmän ulkoisesti parantaakseen resurssejaan ja kyvykkyyksiään (Devece et al. 2019). 

Yhteistyön avulla organisaatiot pyrkivät edistämään omaa kilpailukykyään sekä pyrkivät 

saavuttamaan tavoitteitaan, joita ne eivät itse pysty saavuttamaan (Bedwell et al. 2012; Devece 

et al. 2019). Näitä tavoitteita ovat muun muassa ratkaisujen hakeminen monimutkaisiin 

ongelmiin; operatiivisen toiminnan tehostaminen; kilpailuedun ja synergian kasvattaminen; 

kustannusten pienentäminen; riskienhallinta sekä tutkimus- ja kehitystyö (Todeva & Knoke 

2005; Devece et al. 2019).  

 

Yhteistyön organisaatioiden välillä on kirjallisuudessa todettu tuottavan organisaatioille 

taloudellista hyötyä sekä yleisesti parantavan organisaatioiden menestymismahdollisuuksia 

verrattuna organisaatioihin, jotka eivät tee yhteistyötä (Todeva & Knoke 2005). Todeva ja 

Knoke (2005) toteavat myös, että organisaatioiden välisellä yhteistyöllä voidaan muun muassa 

saavuttaa korkeampi pääoman tuottoaste sekä korkeampi yhteistyön onnistumismahdollisuus 

verrattuna organisaatioihin, jotka fuusioituvat, yhdistyvät yrityskaupan seurauksena tai, jotka 

eivät tee ollenkaan yhteistyötä. Le Pennec & Raufflet (2018) toteavat, että organisaatioiden 
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välisen yhteistyön perimmäisenä tarkoituksena on paremman arvonluominen, yhteistyöstä 

saatavan tiedon ja taidon pohjalta. Yhteistyön hyötyjen ja mahdollisuuksien huomioimisen 

ansiosta yhteistyön ja erilaisten verkostojen määrät ovat kasvaneet (Bryson et al. 2006). 

 

Organisaatioiden välisen yhteistyön muotoja on monia, kuten yritysten väliset allianssit, 

konsortiot, yhteishankkeet, yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö, projektiliiketoiminnan 

verkostot, globaalit tuotanto- ja arvoketjut, toimialat ylittävä kumppanuus tai alueelliset 

klusterit. Yhteistä edellä mainittujen yhteistyön muodoille ovat yhteiset tavoitteet, kumppanista 

tai verkostosta saatava hyöty sekä kumppanille tai verkostolle annettava hyöty. Yhteistyön 

muodot eroavat toisistaan organisaatioiden keskinäisen integraation tason sekä yhteistyön 

suhteen mukaan. (Todeva & Knoke 2005).  

 

Moore (1993) esitteli myös ajatuksen liiketoiminnan ekosysteemeistä, joissa organisaatio 

kuuluu poikkialaiseen yhteisöön toimittajien, tuottajien, kilpailijoiden sekä muiden 

sidosryhmien kanssa. Ekosysteemissä useat horisontaalisessa yhteistyössä olevat organisaatiot 

pyrkivät yhdessä tuottamaan kokonaisvaltaisesti arvoa niiden asiakkaalle. Ekosysteemi tarjoaa 

organisaatioille mahdollisuuden luoda sellaista arvoa asiakkailleen, jota se ei itse pystyisi 

luomaan. Ekosysteemi koostuu siis yhteistyöstä sekä kilpailusta ekosysteemien kesken, eikä 

kilpailusta yksittäisten organisaatioiden välillä. (Clarysse et al. 2014). 

 

Yhteistyötä tekevät niin kaupalliset- ja ei-kaupalliset organisaatiot. Yhteistyötä toteutetaan 

myös toimialojen ja -sektoreiden ylitse yritysten, valtion hallinnon, voittoa tavoittelemattomien 

yhdistysten, median tai muiden yhteisöjen välillä. (Bryson et al. 2006). Yhteistyötä tekevät niin 

suuret monikansalliset organisaatiot kuin pienet ja keskisuuret yritykset.  
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3 YHTEISTYÖN AJURIT ORGANISAATIOISSA 

 

3.1 Organisaatioiden ajurit globaaliin yhteistyöhön 

 

Organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön ajurit eli siihen ajavat tekijät voidaan ryhmitellä 

kansainvälistymiseen, organisaation operatiiviseen toimintaan sekä organisaation 

kyvykkyyksiin. Nämä ryhmät voidaan jaotella organisaation ulkoisiin ja sisäisiin, että 

taloudellisiin sekä ei-taloudellisiin tekijöihin. Työssä toteutettu ajureiden jaottelu ja ryhmittely 

on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön keskeisimmät ajurit 

 

Kuvan mukaan kansainvälistymiseen liittyvät ajurit ovat yleisesti kytköksissä organisaatioiden 

ulkoisiin tekijöihin ja niiden avulla pyritään taloudellisen edun saavuttamiseen. Tätä voidaan 

selittää sillä, että kansainvälistyminen nähdään reaktiivisena vastaamisena muuttuviin 

organisaation ulkopuolisiin tekijöihin toimintaympäristössä (Cavusgil et al. 2020, s. 50-52). 

 

Operatiivisen toiminnan ajurit liittyvät organisaatioiden yhteistyön avulla tehtävään 

toimintojen kehittämiseen sekä niin taloudellisten kuin ei-taloudellisten etujen saavuttamiseen. 
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Operatiiviseen toimintaan vaikuttavat niin organisaation sisäiset tekijät, kuten prosessien, 

toimitusketjujen ja kustannustentehokkuuden parantaminen (Manolova et al. 2010), sekä 

ulkoiset tekijät, kuten tietotaidon saaminen yhteistyökumppaneilta (Knoben & Oerlemans 

2006). 

 

Organisaatioiden kyvykkyyksien ajurit jaotellaan vahvasti sisäisiksi ja samalla hakien ei-

taloudellisia etuja. Nämä tekijät ajavat organisaatiota kehittämään arvonluontiaan sekä 

toimintaansa jatkossa. Kuvasta 2 voidaan nähdä trendi, jossa ulkoisilla ajureilla haetaan 

erityisesti taloudellisia etuja, kun taas sisäisillä ei suoraan taloudellisia etuja. Globaalin 

yhteistyön ajurit ovat kuitenkin vahvasti kytköksissä toisiinsa. Organisaatioilla on aina useita 

yhteistyöhön ajavia tekijöitä, mutta ne vaihtelevat organisaatiokohtaisesti. 

 

3.2 Kansainvälistyminen yhteistyön ajurina 

 

Globaalin yhteistyön strategisena motivaationa toimii usein kansainvälistyminen ja sen avulla 

saatava kilpailuetu. Paremman kilpailuedun saavuttaminen on erityisen tärkeää kaupallisille 

yrityksille. Organisaatiot voivat proaktiivisesti pyrkiä kansainvälistymään suoraan osana 

strategiaansa tai reagoimaan aktiivisesti muuttuviin markkinoihin, muun muassa parantaakseen 

kilpailuetuaan, kasvaakseen organisaationa tai parantaakseen tuottavuutta. 

Kansainvälistymisen ajurit voidaan jakaa markkina-, kustannus-, kilpailu- sekä hallinnollisiin 

ajureihin. (Cavusgil et al. 2020, s. 50-52). Globaali yhteistyö organisaatioiden välillä toimiikin 

pääasiallisena aloitusstrategiana kansainvälisille markkinoille  (Cavusgil et al. 2020, s. 436). 

Kansainvälistymistarkoituksessa tapahtuva yhteistyö on usein vertikaalista, eli yhteistyö 

tapahtuu toimittajien, jakelijoiden ja asiakkaiden kanssa (Manolova et al. 2010). Tämä johtuu 

siitä, että vertikaalinen yhteistyö tapahtuu transaktionaalisena suhteena, joka on usein 

organisaatioille selkein tapa aloittaa globaali yhteistyö. 

 

Kaupallisille yrityksille yhteistyön toteuttaminen globaalisti on mahdollisuus laajentaa sekä 

etsiä uusia markkinoita tuotteille tai palveluille, joita se ei itse tai esimerkiksi kotimaisen 

yhteistyökumppanin tai -verkoston avulla pystyisi toteuttamaan. Erityisesti yhteistyö 

samanlaisen tai samalla toimialalla toimivien yritysten kanssa, jotka sijaitsevat 

maantieteellisesti kaukana, voi tuoda organisaation toimintaan runsaasti lisätietoa. Tällaisella 
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horisontaalisella yhteistyöllä voidaan parantaa organisaatioiden kilpailukykyä markkinoilla, 

muun muassa yhteisellä innovaatio-, tutkimus- ja kehitystoiminnalla tai yhteisillä toimitus-, 

tuotanto- tai arvoketjuilla. Tässä tilanteessa kuitenkin organisaatioiden tulee olla tarpeeksi 

kaukana toisistaan ja niin, että ne eivät kilpaile keskenään, jolloin yhteistyön vaikutukset voivat 

olla positiivisia kaikille osapuolille. (Mascia et al. 2017). 

 

Siirryttäessä uusille markkinoille ja erityisesti globaalissa mittakaavassa, yhteistyö paikallisen 

organisaation kanssa antaa paikallista tietämystä alueesta, kilpailijoista sekä markkinoista 

(Cavusgil et al. 2020, s. 437). Tämä tekijä on erityisen merkittävä, kun yhteistyötä tekevät 

organisaatiot eivät ole toistensa suoria kilpailijoita. Yhteistyön kautta saatava markkinatietämys 

on edullisempaa kuin toteuttaa omia markkinatutkimuksia sekä usein yhteistyökumppanilta tai 

-kumppaneilta saatava tieto on myös laadukkaampaa (Manolova et al. 2010). 

 

3.3 Organisaation toiminta yhteistyön ajurina 

 

Kansainvälistymisen sekä kansainvälisten arvoketjujen ja yhteistyökumppaneiden avulla 

organisaatiot pystyvät parantamaan niin omaa kilpailuetuaan kuin -kykyään. Albani & Dietz 

(2009) toteavat, että organisaatioiden kilpailukyky ei synny ainoastaan organisaation itsensä 

kyvykkyyksistä vaan sen sopeutumisesta ja integraatiosta yhteisöihin sekä ulkoisiin 

kumppaneihin. Erityisesti vertikaalisen yhteistyön sekä arvo- ja toimitusverkostojen 

optimoimisen avulla organisaatiot pystyvät vastaamaan paremmin muuttuviin markkinoihin 

kuin asiakkaiden vaatimuksiin (Albani & Dietz 2009). Näiden verkostojen avulla pystytään 

myös parantamaan ja tehostamaan organisaation tuottavuutta sekä hyödyntämään niin skaala- 

kuin tuotevariointietua (Manolova et al. 2010).  

 

Arvoketjun parantamisesta horisontaalisesti esimerkkinä on Oneworld -allianssi, johon 

kuuluvat 14 lentoyhtiötä toimivat tiiviissä yhteistyössä tarjoten asiakkailleen sujuvaa 

matkustamista yhteensopivien varausten, kanta-asiakasohjelmien sekä toistensa palveluiden 

käyttämisen avulla (Oneworld 2021). Näin kilpailevat organisaatiot pystyvät tuottamaan 

yhdessä kokonaisvaltaisesti parempaa arvoa asiakkailleen luomalla uusia vaihtoehtoja, 

yhtenäistämällä sääntöjä sekä yhdistelemällä tiettyjä toimintoja. Allianssissa organisaatiot 

pystyvät myös täydentämään toisiaan ja tarjoamaan omille asiakkailleen jotain, mitä he eivät 
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pystyisi itse tarjoamaan, kuten erillisiä odotustiloja lentokentillä tai oman kanta-

asiakasohjelman pisteiden keräämisen muiden lennoilla. 

 

Ajurina organisaatioiden väliselle yhteistyölle on sen toiminnan ja suorituskyvyn tehostaminen, 

jonka avulla organisaatio pystyy palvelemaan entistä paremmin sen sidosryhmiä (O’Leary & 

Vij 2012). Yhteistyön avulla organisaatiot pystyvät jakamaan niin aineellisia kuin aineettomia 

resurssejaan (Devece et al. 2019), kuten tietoa toimittajista, jakelijoista tai erilaisista 

valmistustekniikoista tai aineellisia resursseja, kuten laitteita tai toimitiloja. Erityisesti 

organisaatioissa, joiden toiminta on samankaltaista, pystytään esimerkiksi yhdistämään 

toimintoja (Devece et al. 2019), esimerkiksi hankintaa tai standardituotteen valmistusta. Tämän 

avulla organisaatiot pystyvät hyödyntämään skaalaetua, jolloin kustannustehokkuus 

saavutetaan tuottamalla tai hankkimalla suurempia määriä tuotteita kerralla. 

 

Globaalissa mittakaavassa toimitusketjujen parantaminen ja tehostaminen, toimii vahvana 

yhteistyön ajurina. Organisaatiot pystyvät osana yhteistyöverkostoa hankkimaan tuotteita 

kansainvälisiltä markkinoilta, hajauttamaan hankintaansa sekä tekemään yhteisiä hankintoja. 

Hankinnan kansainvälistämisellä voidaan etsiä kustannushyötyjä, esimerkiksi hankkimalla 

tuotteita halvemman tuotannon maista sekä löytämällä parhaimmat tuotteet, esimerkiksi, jos 

kotimaan tuotanto on pientä tai sitä ei ole. Hankinnan hajauttamisella voidaan pienentää 

toiminnan riskejä, esimerkkinä jos yhden toimittajan tuotteet eivät vastaa odotuksia on 

olemassa vaihtoehtoinen toimittaja tai, jos jossakin päin maailmaa tehdas suljetaan tai ei kykene 

toimittamaan tuotteita, on olemassa toimittaja toisaalta. Yhteistyön avulla hankinnassa voidaan 

hyödyntää myös tuotevariointia, jonka ansiosta esimerkiksi voidaan hankkia erilaisia osia tai 

eri organisaatiot voivat hyödyntää omissa tuotteissaan yhteisiä standardiosia. (Abele et al. 2008, 

s. 14-26) 

 

Yhteistyön ja erityisesti suurempien verkostojen niin horisontaalisten kuin vertikaalisten, avulla 

organisaatiot voivat optimoida niiden tuotantorakenteita sekä -verkostoja vastamaan 

tavoitteitaan. Erilaisten globaalien tuotantoverkostorakenteiden avulla voidaan hakea korkeaa 

skaalaetua sekä tuotevariointia markkinoittain tai korkeaa yksittäisille markkinoille 

mukautumista (Abele et al. 2008, s. 164-167). Erilaisia verkostorakenteita on esitelty kuvassa 

3. Yhteistyö tuotanto- sekä toimitusketjujen optimoinnissa on tärkeää, sen kannalta, että 
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organisaatiot pystyvät keskittymään ja erikoistumaan tiettyihin tuotannon vaiheisiin, tuotteiden 

täsmentämisen tai massatuotannon kehittämiseen. Tuotantoverkostojen suunnittelu ja 

rakentaminen on yksilöllistä ja siinä tulee pohtia tarkkaan verkostotyypin tuomat edut ja 

haasteet. 

   

 

Kuva 3. Globaalit tuotantoverkostotyypit (mukaillen Abele et al. 2008, s. 164) 

 

Horisontaalisesta yhteistyöstä esimerkkinä mahdollisten varastojen yhdistäminen ja 

keskittäminen, logistiikan yhdistäminen tai toimitilojen yhteinen hyödyntäminen 

organisaatioiden välillä. Näiden yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan tuotteita muokata 

yksittäisille markkinoille sopiviksi sekä yhdistää toimintoja toimitusketjujen tehostamiseksi 

(Devece et al. 2019). Nämä tekijät nousevat suuriksi erityisesti globaalissa mittakaavassa, kun 

organisaatiot sijaitsevat fyysisesti kaukana toisistaan tai niillä on toimintaa laajalla 

maantieteellisellä alueella. Vertikaalisen yhteistyön avulla tuotteita voidaan tuottaa sekä 

toteuttaa hankintaa ja jakelua globaalissa mittakaavassa. Tämä on organisaatioille helppo tapa 

kansainvälistyä. Tähän ajavina tekijöinä ovat kustannusten pienentäminen, mahdolliset skaala- 

ja tuotevariointiedut sekä markkinoiden laajentaminen (Cavusgil et al. 2020, s. 415).  

 

Organisaation ulkopuolelta saatava tietotaito on myös organisaation operatiiviseen toimintaan 

liittyvä ajuri. Niin tieto kuin kumppanista tai verkostosta saatavat lisäresurssit, ovat tärkeitä osia 
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organisaation innovaatio- sekä kehitystoiminnassa. Yhteistyökumppanista tai verkostosta 

saatavan tiedon avulla organisaatiot pystyvät parantamaan niiden kyvykkyyksiä sekä 

kilpailukykyä. Tämä vahvistaa organisaation markkina-asemaa sekä arvonluontikykyä 

yhteistyöstä saatavien ja käytettävissä olevien resurssien ohella. (Knoben & Oerlemans 2006; 

Santamaría et al. 2021).  

 

Erityisesti globaalista ja erilaisesta tietotaidosta organisaatioissa voidaan oppia uutta (Knoben 

& Oerlemans 2006), niin omasta toimialasta kuin toimintatavoista. Erilainen tietotaito omaan 

organisaation nähden voi tuottaa organisaatioissa täysin uutta yhdistämällä erilaista tietotaitoa 

organisaatioiden välillä (O’Leary & Vij 2012). Tämä toimii ajurina siinä, että organisaatio 

pystyy täten tuottamaan jotain mihin se ei yksin olisi pystynyt. 

 

Tieto, jota organisaatiot vaihtavat keskenään on strategista tai teknistä. Strateginen tieto liittyy 

alueelliseen markkinatilanteeseen, kilpailuun toimittajiin, sekä organisaatioiden sisäiseen 

toimintaan (Cavusgil et al. 2020, s. 437). Tekninen tieto liittyy organisaatioiden prosesseihin, 

tutkimus- ja kehitystyöhön tai muuhun organisaation operatiiviseen toimintaan. Tähän 

kategoriaan voidaan myös lukea niin sanottu hiljainen tieto yksilöiden välillä. Hiljaisella 

tiedolla tarkoitetaan yksilön kokemusten tuomia taitoja ja osaamista, jota on hankalaa tai 

mahdotonta sanoittaa, mutta jota saadaan yhteistyön edetessä (Pohjalainen 2012). 

Organisaatioiden saama hyöty erilaisesta tiedosta on yksilöllistä (Manolova et al. 2010) ja 

organisaatioiden on jatkuvasti osattava hyödyntää sekä oppia hyödyntämään yhteistyöstä 

saatavaa selkeää sekä hiljaista tietoa.  

 

3.4 Organisaatioiden kyvykkyydet ajureina globaalille yhteistyölle 

 

Globaalia organisaatioiden välistä yhteistyötä ohjaa organisaation strategia. Strategian mukaan 

organisaatiot pystyvät jakamaan ja hyödyntämään niin omia kuin yhteistyökumppaneidensa 

resursseja ja kyvykkyyksiä sekä pääsemään parempaan arvonluontiin sen sidosryhmille 

(Cavusgil et al. 2020, s. 335). Paremman arvon luominen tuotteiden, palveluiden ja 

organisaation toiminnan avulla nähdään suurimpana yksittäisenä motivaationa strategisessa 

mielessä tehdä yhteistyötä  (Le Pennec & Raufflet 2018). Organisaatiot pyrkivät muodostamaan 

erilaisia yhteistyön muotoja ajatellen niiden tulevaisuudessa tuomia hyötyjä, niin taloudellisesti 
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kuin ei-taloudellisesti, itselleen sekä yhteistyökumppanille tai -verkostolle. (Todeva & Knoke 

2005). Yhteistyö on yhä enenemissä määrin normaali strategia organisaatioille kasvaa ja 

kehittyä (Devece et al. 2019).  

 

Yhteistyö innovaatio- sekä tutkimus- ja kehitystyössä on kasvava trendi, jonka avulla 

organisaatiot pyrkivät yhdistetyillä resursseilla, osaamisella, ja laajemmilla markkinoilla 

tuottamaan parempaa arvoa (Feller et al. 2013). Globalisoituneet markkinat ajavat 

organisaatioita reagoimaan yhä nopeammin muuttuvaan kysyntään, asiakkaiden toiveisiin ja 

tarpeisiin (Vesalainen et al. 2017, s. 104). Tutkimus- ja kehitystoiminnassa tapahtuva yhteistyö 

voidaan jakaa primääriseen ja sekundääriseen yhteistyöhön. Primäärinen yhteistyö tarkoittaa 

uuden tuotteen ja/tai palvelun kehittämistä tai parantamista, kun taas sekundäärisen yhteistyön 

tarkoituksena on oppia ja kehittää yhteistyötä sekä itse tutkimus- ja kehitystyötä. (Feller et al. 

2013). 

 

Organisaatiot eivät enää pärjää ainoastaan sisäisellä innovaatio- sekä tutkimus- ja 

kehitystoiminnalla vaan ne tarvitsevat enenevissä määrin ulkoisia sidosryhmiä, jotta ne 

pystyvät vastaamaan muuttuvaan kysyntään sekä olemaan ketterämpiä (Vesalainen et al. 2017, 

s. 104). Toimiva innovaatio- sekä tutkimus- ja kehitystyö auttaa kaupallisia organisaatioita 

pysymään markkinoiden kehityksessä mukana, sillä erityisesti jatkuva tutkimus- ja kehitystyö 

on yhä useamman organisaation pääasiallinen tavoite. Organisaatioiden välisen yhteistyön on 

osoitettu parantavan innovatiivisuutta sekä oppimista ja kehitystä toisilta organisaatioilta. 

(Feller et al. 2013). Globaali yhteistyö voi lisätä tätä vaikutusta, sillä kansainvälinen kumppani 

tai verkosto pystyy tuomaan täysin erilaista tietoa ja taitoa, jota pystytään hyödyntämään 

uudella tavalla.  

 

Innovaatio- sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyö voi olla niin vertikaalista kuin horisontaalista 

(Kuva 4). Vertikaalisen yhteistyön avulla voidaan globaalin toimittajaverkoston kanssa kehittää 

organisaation tarvitsemia tuotteita paremmiksi. Asiakkaiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä 

tuotteita voidaan suunnitella sekä muokata asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten mukaiseksi. 

Taas horisontaalisen yhteistyön avulla voidaan muun muassa kehittää tuotteita sopimaan 

globaalissa mittakaavassa tietyille markkinoille tai, että verkoston organisaatioiden tuotteet 

muodostavat yhdessä kokonaisuuden.  
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Seitanidin (2010, s. 117) esittämissä yritysten haastatteluissa yhteistyön ajuriksi nousee 

organisaation brändin ja imagon kehittäminen. Yhteistyö tunnetun, taloudellisesti menestyvän 

sekä laajalti arvostetun organisaation kanssa tuo organisaatioille niin yhteistä synergiaetua kuin 

suurten yleisöjen hyväksyntää. Samalla onnistunut yhteistyö vahvistaa organisaatioiden 

mainetta ja luo kuvan ulkopuolelle vahvasta sekä rohkeasta mahdollisesta 

yhteistyökumppanista (Rossignoli & Ricciardi 2015, s. 53). Ajurina brändi ja imago kulkevat 

globaalissa näkökulmassa yhdessä kansainvälistymisen kanssa. Organisaation 

kansainvälistyessä sen brändi on tuntematon uudella alueella, mutta yhteistyö paikallisesti 

tunnetun brändin kanssa voi auttaa uusille markkinoille murtautumisessa. Koska yhteistyötä 

tehdään jo alueella tunnetun organisaation kanssa, asiakkaat ja muut sidosryhmät yhdistävät 

uuden organisaation jo tunnettuun organisaatioon.  

Kuva 4. Innovaatioverkostojen suhde organisaatioiden väliseen yhteistyöhön (mukaillen Vesalainen et al. 

2017, s. 65) 
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4 ORGANISAATIOIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN ESTEET 

 

4.1 Esteet organisaatioiden väliseen globaaliin yhteistyöhön 

 

Organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön merkittävimmät esteet voidaan jaotella kuvan 5 

mukaisesti organisationaalisiin, organisaatioiden suhteisiin liittyviin sekä hallinnollisiin. Esteet 

voidaan myös jaotella kuuluvan ulkoisiin, että sisäisiin esteisiin. Ulkoiset esteet liittyvät 

yhteistyön globaaliuteen ja kansainväliseen toimintaan valtio- ja aluerajojen ylitse, joihin 

organisaatiot voivat vaikuttaa vain vähän tai eivät lainkaan. Sisäiset esteet nousevat sen sijaan 

organisaatioista itsestään ja niiden minimoiminen on helpompaa. Työssä toteutettu esteiden 

jaottelu ja ryhmittely on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön keskeisimmät esteet 

 

Organisationaaliset esteet liittyvät organisaatioon itseensä. Näihin esteisiin organisaatiot 

pystyvät itse parhaiten vaikuttamaan, sillä ne pystyvät vaikuttamaan yhteistyökumppanin 

valinnassa sen etäisyyteen itsestään niin fyysisesti kuin rakenteellisesti, sekä omien resurssiensa 

käyttöön. Kuitenkin nämä nousevat esteiksi, sillä organisaatio ei pysty vaikuttamaan toisen 

organisaation organisationaalisiin tekijöihin.  
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Organisaatioiden väliset suhteet ovat erityisen tärkeässä roolissa relationaalisessa yhteistyössä, 

mutta niiden rooli transaktionaalisessa yhteistyössä on myös merkittävä. Toimivat ja hyvät 

suhteet vaikuttavat vahvasti yhteistyön onnistumiseen ja tavoitteet saavuttamiseen (Todeva & 

Knoke 2005; Le Pennec & Raufflet 2018). Suhteiden muodostuminen on sidoksissa yksilöihin 

sekä heidän, että organisaatioiden käyttäytymiseen. Esteinä ne ovat merkittäviä, sillä ne ovat 

ennalta-arvaamattomia ja yksilöllisiä.  

 

Hallinnolliset esteet koostuvat yhteistyön vaikuttavista hallinnollisista sekä teknisistä esteistä. 

Valtio- ja aluekohtaiset esteet ovat yhteistyön tai verkoston ulkopuolella syntyviä 

yhteiskunnallisia esteitä, eivätkä yhteistyöorganisaatiot pysty juurikaan vaikuttamaan niihin. 

Taas tiedon saaminen ja jakaminen liittyy organisaation sisäiseen hallintoon ja sen 

hallittavuuteen. Tämä on este, jota organisaatiot pystyvät itse pienentämään, sillä ne voivat itse 

määrittää alusta lähtien mitä tietoa he haluavat jakaa.  

 

4.2 Organisationaaliset esteet globaalille yhteistyölle 

 

Santamaría et al. (2021) tutkimus espanjalaisilla organisaatioilla osoittaa, että tuotanto- ja 

palveluyritysten innovaatiotoiminta tuottaa useammin onnistuneita tuotteiksi päätyneitä 

innovaatioita, kun yhteistyötä tekevä kumppani tai verkosto sijaitsee maantieteellisesti lähellä 

organisaatiota. Feller et al. (2013) esittävät myös, että organisaatioiden suuri fyysinen etäisyys 

toimii osaltaan estävänä tekijänä onnistuneeseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Mascia et al. 

(2017) taas toteaa, että mikäli yhteistyötä tekevät organisaatiot sijaitsevat lähekkäin, niiden 

yhteistyö voi rajoittaa organisaatioiden kilpailukykyä. Etenkin, jos yhteistyötä tekevät 

organisaatiot ovat toistensa suoria kilpailijoita ja/tai tarvitsevat samoja resursseja. Tällöin 

organisaatiot voivat syödä toistensa kysyntää ja vaikuttaa negatiivisesti organisaatioiden 

toimintaan sekä yhteistyön muuhun kannattavuuteen. 

 

Suuri fyysinen etäisyys tuottaa organisaatioiden välille hankaluuksia, niin aineettomien kuin 

aineellisten resurssien hyödyntämiseen organisaatioiden tai verkoston kesken. Etäisyyden 

ollessa suuri organisaatioiden ja ihmisten välinen kasvokkain vaikuttaminen jää 

vähäisemmäksi, jolloin myös yhteistyötä ja sen muotoja tulee suunnitella enemmän. Tämä lisää 

myös organisationaalista etäisyyttä yhteistyökumppaneiden tai verkoston välille, joka vaikuttaa 
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yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen negatiivisesti. Tällöin myös kynnys vuorovaikuttamiseen 

kasvaa, koska spontaanit tapaamiset eivät onnistu, eikä myöskään hiljaisen tiedon saaminen ja 

välittäminen onnistu. (Knoben & Oerlemans 2006). Hiljainen tieto voi olla organisaatioiden 

kehittämisen, sekä yhteistyöstä saatavan hyödyn kannalta erittäin olennaista, sillä siinä välittyy 

sellaista tietoa, jota ei voi välittää kirjallisesti tai pakottamalla. Tämä voi olla esimerkiksi 

tietotaitoa toimintatavoista, prosesseista tai kokemuksia ja mielipiteitä. Koska hiljainen tieto 

välittyy sosiaalisesti, aistillisesti sekä käytännössä, ovat sosiaaliset tilanteet sekä tapaamiset 

ehtona hiljaisen tiedon välittämiselle. (Pohjalainen 2012).  

 

Ilman mahdollisia fyysisiä tapaamisia, yhteydenpito ja yhteistyö tapahtuu teknisiä 

viestintävälineitä ja sovelluksia hyödyntäen (Feller et al. 2013). Tämä voi hidastaa tai 

hankaloittaa tiedon kulkua, muun muassa spontaanien tapaamisten puuttuessa sekä sähköisen 

viestinnän kankeuden takia. Feller et al. (2013) tutkimuksessa kasvokkain käytävä 

sosialisoituminen, niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti, yhteistyökumppaneiden kanssa, 

nousi erittäin tärkeäksi tekijäksi onnistuneessa yhteistyössä. Lisäksi esimerkiksi aikaerot 

organisaatioiden välillä voivat hidastaa tiedon kulkua ja mahdollisesti estää nopeaa tiedon 

vaihtamista sekä reagointia siihen.  

 

Organisaation rakenne ja toimintatavat tekevät organisaatioista yksilöllisiä, mutta samalla ne 

tuovat haasteita yhteistyöhön tai estävät sen kokonaan (O’Leary & Vij 2012). Todeva ja Knoke 

(2005) toteavat organisaatioiden rakenteiden yhteensopimattomuuden olevan syy mahdolliseen 

yhteistyön epäonnistumiseen. Organisaatioiden ollessa rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan 

samankaltaisia, sitä helpompaa niiden on jakaa tietotaitoa sekä muita resursseja (Mascia et al. 

2017). Erityisesti erilaiset hierarkiat ja johtamistavat organisaatioiden välillä voivat johtaa 

siihen, että yhteistyön yhteisiä tavoitteita ei voida saavuttaa tai niiden saavuttaminen on 

hitaampaa (O’Leary & Vij 2012). Näiden tekijöiden erot korostuvat globaalissa yhteistyössä ja 

verkostoissa, sillä organisaatioiden sisäinen toiminta on vahvasti sidoksissa kyseisen valtion tai 

alueen kulttuuriin. Esimerkiksi, jos organisaatioissa on tiukka rakenteellinen hierarkia, kuten 

funktionaalinen organisaatiorakenne, voi sen olla mahdotonta tehdä yhteistyötä organisaation 

kanssa, joka toimii matriisiorganisaationa. 
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Esteenä yhteistyölle ja erityisesti sen aloittamiselle ovat organisaatioissa yhteistyöhön 

käytettävissä olevat aineelliset ja aineettomat resurssit. Uuteen globaaliin yhteistyöhön 

tarvittavia resursseja ovat: markkina-, teknologiset-, henkilöstö-, maine-, fyysiset- sekä 

taloudelliset resurssit (Tolstoy & Agndal 2010). Näiden resurssien jakamisen, yhdistelemisen 

sekä kerryttämisen organisaatiot pystyvät saavuttamaan tavoitteitaan yhteistyölle. Tolstoy & 

Agdal (2010) mukaan uudet yhteistyöt käyttävät pääasiassa organisaatioiden jo olemassa olevia 

resursseja, eivätkä esimerkiksi tarvitse runsaasti ulkoista pääomaa. Tällöin, mikäli organisaatiot 

eivät omaa kyseisiä resursseja, yhteistyön aloittaminen voi tarkoittaa investointeja niihin. Tämä 

voi nousta esteeksi erityisesti taloudellisesti, vaikka yhteistyö onnistuessaan toisikin 

organisaatioille niin taloudellista kuin ei-taloudellista hyötyä, sen realisoituminen tapahtuu 

vasta pidemmällä aikavälillä. (Rossignoli & Ricciardi 2015, s. 57). Lisäksi yhteistyöhön 

tarvitaan verkosto resurssien yhdistämisen kyvykkyyksiä, jotka koostuvat organisaatioiden 

välisistä vuorovaikutuskyvyistä, kyvystä tunnistaa omia sekä muiden resursseja, että 

koordinoida niitä verkoston kesken (Tolstoy & Agndal 2010). Nämä resurssit ja kyvykkyydet 

määrittelevät verkostojen yhteistyötä ja toimivat esteenä, mikäli eivät ole riittäviä verkoston 

tavoitteen saavuttamisen kannalta. 

 

4.3 Organisaatioiden väliset suhteet esteenä globaalille yhteistyölle 

 

Globaalissa yhteistyössä yhteisöjen sekä organisaatioiden väliset kulttuurilliset erot korostuvat 

ja aiheuttavat haasteita yhteistyölle. Kulttuuri koostuu ihmisten ja yhteisön arvoista, 

uskomuksista, taiteesta sekä normeista, jotka vaikuttavat alueen ja sen väestön toimintaan ja 

käyttäytymiseen (Cavusgil et al. 2020, s. 94). Osa kulttuurillisista tekijöistä ovat näkyviä, kuten 

kieli, tervehtimis- tai neuvottelutavat, kun taas osa ovat näkymättömiä, kuten normit ja arvot. 

Kulttuurilliset eroavaisuudet nostavat riskejä, joissa ihmiset voivat tulla väärinymmärretyiksi 

kulttuurillisten tekijöiden takia (Pitsis et al. 2004; Cavusgil et al. 2020, s. 95). Nämä tilanteet 

voivat johtaa jatkossa haasteisiin sekä mahdollisesti esteeksi yhteistyölle, mikäli 

väärinymmärryksen takia henkilö- tai organisaatiokuva on vääristynyt. Tämän takia on tärkeää 

oppia tuntemaan sekä kunnioittamaan yhteistyökumppanin kulttuuria ja yhteistyön edetessä 

soveltamaan kulttuureja keskenään.  
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Organisaatioiden sisäiseen kulttuuriin vaikuttavat valtion tai alueen poliittiset, sosiaaliset sekä 

taloudelliset tekijät ja yhteisön kulttuuri. Näkyviä osia organisaatiokulttuurista ovat muuan 

muassa tavat johtaa työntekijöitä, sisäinen ja ulkoinen viestintä, innovaatio sekä tutkimus- ja 

kehitystyö sekä neuvottelutavat. Mitä lähempänä yhteistyötä tekevien organisaatioiden 

kulttuurit ovat, sen yksinkertaisempaa niiden on tehdä yhteistyötä. Tällöin organisaatioiden on 

helpompaa asettaa yhteisiä tavoitteita, välittää tietoa ja taitoa sekä toimia yhdessä 

samankaltaisten normien ja toimintatapojen mukaan. (Knoben & Oerlemans 2006). 

Organisaatioiden kulttuuri on myös osittain hyvin ulospäin näkyvää ja tämän takia vaikuttaa 

vahvasti yhteistyöhön (Pitsis et al. 2004). Organisaatioiden välinen erinomaisesti hoidettu 

yhteistyö kulttuurillisesta näkökulmasta on tärkeä kilpailukykytekijä ja asian hyvä hoitaminen 

on yhteistyölle elintärkeää (Cavusgil et al. 2020, s. 109).  

 

Organisaatioiden sisäisen kulttuurin ja toimintatapojen eroavaisuudet johtavat yhteistyössä 

haasteisiin erilaisissa päätöstilanteissa sekä organisaation asemasta yhteistyössä tai verkostossa  

(O’Leary & Vij 2012). Organisaatioiden sisäinen auktoriteetti- ja johtamisjärjestelmä vaikuttaa 

siihen kuka tai ketkä osallistuvat yhteistyöhön toisten organisaatioiden kanssa, sekä kuka tai 

ketkä tekevät siihen liittyviä päätöksiä. Erot sisäisessä toiminnassa organisaatioiden välillä 

vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen siinä, että mikäli yhteistyötä toteuttavat organisaatiossa 

ainoastaan auktoriteettiasemassa olevat henkilöt tai ryhmä, voi tavoitteen saavuttamiseksi 

tarvittava validitieto jäädä pois. 

 

Esteenä yhteistyölle on myös henkilöstön sitoutuminen ja panostaminen yhteistyöhön. 

Henkilöstö voi kokea yhteistyön mahdollisesti kuormittavaksi, hyödyttömäksi, hankalaksi, 

esimerkiksi yhteisen kielen puuttumisena, tai, että he eivät ole voi vaikuttaa siihen. Tämän takia 

jo yhteistyötä suunniteltaessa on tärkeä valita ja valmistella henkilöt, jotka tulevat toimimaan 

tiiviisti yhteistyössä. (Bedwell et al. 2012).  

 

Esteenä yhteistyölle voi olla myös organisaation asema verkostossa tai kahdenkeskisessä 

yhteistyössä. Verkostomuotoisessa yhteistyössä organisaation mahdollinen tai olemassa oleva 

asema voi toimia suurena esteenä yhteistyölle ja erityisesti sen kannattavuudelle. Rossignoli ja 

Ricciardi (2015, s. 85-86) esittelevät kirjassa kaksi erityyppistä verkostorakennetta, keskitetyn 

ego- sekä hajautetun verkostorakenteen (Kuva 6). 
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Kuva 6. Verkostorakenteet: vasemmalla keskitetty egoverkostorakenne ja oikealla hajautettu verkostorakenne 

(Rossignoli & Ricciardi, 2015, s. 85) 

 

Organisaation asema verkostossa vaikuttaa sen yhteistyöstä saamaan hyötyyn. Rakenne 

verkostoissa kehittyy jatkuvasti (Ahuja et al. 2012) ja siksi organisaatioiden tuleekin olla 

jatkuvasti tietoisia, missä ja ketkä tekevät päätöksiä sekä miten ja minkälaista yhteistyötä 

kenenkin osapuolen kanssa tehdään. Tämä on tärkeä myös tiedon jakamisen kannalta, kuka tai 

ketkä tietoa saavat ja mitä tietoa he saavat organisaatiosta. Erityisesti hajautetussa verkostossa 

uuden organisaation voi olla vaikea hahmottaa omaa asemaansa, sillä verkostossa voi syntyä 

erilaisia pienempiä verkostoja tai kumppanuussuhteita, jolloin koko verkoston kokonaistavoite 

voi hämärtyä (Ahuja et al. 2012). Egokeskeisessä verkostossa organisaatiot toimivat 

suljetummin ja organisaatiot ovat keskenään tasavertaisia, samalla myös yhteistyötä johtaa 

selkeästi yksi organisaatio.  Organisaation asemaan verkossa voi vaikuttaa sen koko muihin 

organisaatioihin nähden, sen tuoma hyöty verkoston tavoitteeseen sekä kulttuurilliset erot. 

Mikäli organisaatio toimii pienenä osana verkostoa ja sen tavoitetta kohtaan, voi sen asema olla 

heikko sekä kannattamaton omaan toimintaan nähden.  

 

Yhteistyö on samanaikaisesti niin organisaatioiden kuin niissä työskentelevien ihmisten välistä 

vuorovaikutusta (O’Leary & Vij 2012). Jotta organisaatioiden välistä yhteistyötä voidaan tehdä, 

tulee organisaatioiden henkilöstön tehdä yhteistyötä keskenään. Onnistuneen yhteistyön 

edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus yhteistyökumppaniin tai -kumppaneihin  

(Seitanidi 2010, s. 143-144; Bedwell et al. 2012; O’Leary & Vij 2012). Luottamus tulee 

saavuttaa yhteistyötä tekevien ihmisten välille, jolloin koko organisaation syntyy tarvittava 

luottamus. Luottamuksen yhteistyökumppaniin voi O’Learyn ja Vijn (2012) mukaan saavuttaa 
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läpinäkyvällä ja avoimella toiminnalla; tiedon jakamisella; selkeällä kommunikaatiolla; 

lupauksista kiinni pitämällä; rehellisyydellä sekä osoittamalla rehtiyttä ja arvostusta.  

 

Luottamuksen syntymistä taas estävät ennakkoluulot, niin toista organisaatiota; aluetta tai 

valtiota, jossa organisaatio sijaitsee; tahi alueen tai valtion ihmisiä kohtaan. Globaali yhteistyö 

asettaa haasteita yhteistyölle, erityisesti, jos yhteistyökumppanit eivät tapaa toisiaan useasti 

fyysisesti eivätkä näe toisen organisaation päivittäistä operatiivista toimintaa, jolloin 

yhteistyökumppanin toimista ei voida olla varmoja. Luottamus on erityisen tärkeä 

relationaalisessa yhteistyössä, mutta se on myös tärkeä osa transaktionaalista yhteistyötä. 

Organisaatioiden välinen luottamus on yhteistyön ja sen onnistumisen kannalta erittäin 

kriittinen tekijä, joten sen puuttuminen tai menettäminen on itsessään jo tarpeeksi suuri este 

yhteistyön toteutukselle (Bryson et al. 2006; O’Leary & Vij 2012). 

 

4.4 Globaalin yhteistyön hallinnolliset esteet 

 

Globaalin yhteistyön esteenä voi olla organisaation fyysinen sijainti tietyssä valtiossa tai muulla 

hallinnollisella alueella. Valtion tai alueen poliittiset- sekä lainsäädännölliset järjestelmät 

ohjaavat siellä, sieltä ja sinne toimivia organisaatioita. Nämä kaksi järjestelmää ovat toisistaan 

riippuvaisia, dynaamisia sekä jatkuvasti muuttuvia (Cavusgil et al. 2020, s. 186). Järjestelmien 

vaikutusta yhteistyöhön on esitetty alla (mukaillen (Cavusgil et al. 2020, s. 186, 415-416): 

 

Poliittinen järjestelmä 

- Hallinnollisen järjestelmän avoimuuden taso vaikuttaa organisaatioiden 

mahdollisuuksiin globaaliin yhteistyöhön. 

- Valtion hallinnollinen järjestelmä, valtiojohto sekä poliittinen kenttä vaikuttavat 

organisaatioiden haluun tehdä yhteistyötä valtiossa sijaitsevien organisaatioiden kanssa. 

- Tiettyjen toimialojen suosiminen ja korruptio voivat tehdä yhteistyöstä 

kannattamattoman. 

- Poliittisen järjestelmän epävakaus sekä -luotettavuus lisää valtio- ja aluekohtaisia 

riskejä yhteistyön toteuttamiseksi. 

- Vapaakauppa-alueiden tai erillisten tuonti- ja vientisopimusten ylitse tapahtuvaa 

yhteistyötä hankaloittavat muun muassa mahdolliset tariffit, vientikiellot sekä tulli.  
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Lainsäädännöllinen järjestelmä 

- Lait ja säännökset, jotka suojaavat ja valvovat kaupallisia toimijoita, niiden oikeuksia 

sekä hoitavat verotusta.  

- Immateriaalioikeuksien heikko valvonta voi olla esteenä yhteistyölle, mikäli 

organisaatiot eivät voi olla varmoja oikeuksien toteutumisesta.  

- Epäluotettava poliisi, oikeuslaitos sekä maanpuolustus lisäävät valtio- ja aluekohtaisia 

riskejä globaalille yhteistyölle. 

- Ympäristölainsäädäntö takaa myös osaltaan eettistä toimintaa sekä operatiivista 

toimintaa. 

- Kotimaisten ja ulkomaisten yritysten oikeuden- ja johdonmukainen kohtelu lainpiirissä 

tarjoaa tasapuolisen yhteistyöympäristön. 

- Korkea verotus tai epäselvä lainsäädäntö, voi toimia yhtenä esteenä tehdä yhteistyötä. 

 

Poliittiseen järjestelmään kuuluvat muun muassa valtion hallinnollinen järjestelmä, 

lainsäädäntöelimet, kansalaisjärjestöt sekä vapaakauppa-alueet. Poliittiset tekijät vaikuttavat 

vahvasti valtion tai alueen taloudelliseen järjestelmään ja sen avulla markkinoihin. (Cavusgil et 

al. 2020, s. 190). Esimerkiksi, yhteistyö sosialististen ja demokraattisten valtioiden 

organisaatioiden välillä, voi olla mahdotonta sillä ne tukevat organisaatioita eri tavoin. Myös 

vapaakauppa-alueet ovat merkittävässä roolissa globaalin yhteistyön tekemisessä. 

Organisaatioiden sijaitessa eri kauppa-alueilla tai niin, että valtioilla ei ole erillistä 

vientisopimusta, tavaran ja pääoman siirtymiseen liittyy enemmän byrokratiaa, mahdollisia 

tariffeja sekä muita kustannuksia.  

 

Lainsäädännöllinen järjestelmä valvoo lakia sekä suojelee kaupallisia toimijoita, niiden 

oikeuksia ja hoitaa verotusta. Järjestelmä ohjaa muun muassa verojärjestelmää, kaupankäyntiä 

sekä organisaatioiden oikeuksia aineellisiin sekä aineettomiin resursseihin. (Cavusgil et al. 

2020, s. 186). Lainsäädännölliset tekijät voivat nousta esteiksi yhteistyölle, esimerkiksi, jos 

organisaation kotimaan lainsäädännöllinen järjestelmä on heikko, immateriaalioikeuksia ei 

valvota tai valtion verotus on erityisen korkeaa. Tämä tekijät vaikuttavat valtion tai muun 

alueen tuomaan riskiin sekä samalla luovat riskin globaalille yhteistyölle, jossa alueiden erot 

korostuvat.  
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Yhteistyöhön voi myös liittyä eettisiä ongelmia. Maiden erilaiset lainsäädännöt muun muassa 

työntekijöiden oikeuksista sekä työolosuhteista vaihtelevat huomattavasti. Onko esimerkiksi 

organisaation oikein tehdä yhteistyötä toisen organisaation kanssa, joka tuottaa tuotteita 

edullisesti halvemman tuotannon maassa, mutta joka ei toimi eettisesti samoin kuin toinen 

organisaatio? Myös ihmisoikeudet nousevat entistä voimakkaammin yhteistyön edelle. 

Esimerkkinä Volkswagen-konserniin kuuluva tšekkiläinen autonvalmistaja Skoda Auto ilmoitti 

tammikuussa 2021 luopuvansa IIHF jääkiekon maailmanmestaruuskisojen pitkäaikaisesta 

sponsoroinnista, mikäli kisat järjestetään ihmisoikeuslainsäädäntöä rikkovalla Valko-Venäjällä 

(UN News 2020; Reuters 2021). 

 

Ympäristövastuun kohdalla lainsäädäntö on hyvin erilainen siirryttäessä länsimaista kohti 

kehittyviä maita. Onko oikein tehdä yhteistyötä organisaation kanssa, joka ei toimi samoilla 

ympäristövastuusäännöillä kuin itse, esimerkiksi kierrätys tai jätevesien lasku vesistöihin. 

Ympäristöystävällisemmän tuotannon ja toiminnan ollessa entistä tärkeämpää, tulee 

organisaatioiden varmistaa, että ympäristöasiat ovat yhteistyökumppanilla hyvällä tasolla. Niin 

eettiset kysymykset kuin ympäristöhuomiot käsitellään organisaatioiden eettisissä periaatteissa 

(Code of Conduct), jonka mukaan yhteistyökumppanit toimivat. Useat organisaatiot vaativat 

yhteistyökumppaneitaan, kuten toimittajiaan, noudattamaan organisaation kirjattua eettistä 

säännöstä toimiakseen yhteistyössä.  

 

Yhteistyön esteenä toimii myös strategisen ja taktisen tiedon saaminen sekä jakaminen. Esteenä 

tiedon jakamiselle ja sen kautta saamiselle ovat tiedon muoto, sen luonne sekä hallittavuus. 

Tiedon jakaminen organisaatioiden tai verkoston kesken lisää yksittäisen organisaatioiden 

haavoittuvuutta (Santamaría et al. 2021), erityisesti mikäli jaettu tieto on arkaluonteista tai 

salaista. Tiedon jakaminen voi itsessään olla este tai haaste, erityisesti globaalissa yhteistyössä. 

Tiedon jaettavuuden ja tietokantojen erot organisaatioiden välillä vaikuttavat negatiivisesti 

tiedon jakamisen ja sen parhaaseen mahdolliseen hyödyntämisen mahdollisuuksiin sekä haluun 

jakaa tietoa organisaatioiden kesken (Knoben & Oerlemans 2006; Vesalainen et al. 2017, s. 

68). Tämä tekijä korostuu erityisesti globaalissa yhteistyössä, jossa erovaisuudet ovat 

suuremmat esimerkiksi kielen, kulttuurin, esitystavan sekä käytettävissä olevien tietokantojen, 

että resurssien, vuoksi  (Mascia et al. 2017). Tällöin jakamiseen ja sen hyödyntämiseen 
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organisaatioissa tulee käyttää enemmän resursseja, joka voi itsessään toimia esteenä niin tiedon 

jakamiselle kuin koko yhteistyölle, jos tietoa ei voida jakaa.  

 

Tietoon ja sen jakamiseen liittyy ongelma sen hallittavuudesta yhteistyössä, mikä korostuu 

erityisesti verkostoissa (Santamaría et al. 2021). Yhteistyö ei ole osapuolille hyödyllistä, jos 

osapuolet eivät pysty tai halua jakaa mahdollisesti toisia osapuolia hyödyttävää tietoa tai 

luottamaan yhteistyökumppaneihinsa (Santamaría et al. 2021), erityisesti jos organisaatiot 

tuntevat, että tiedon jakaminen ei verkostossa hyödytä heitä (Vesalainen et al. 2017, s. 68). 

Todeva ja Knoke (2005) toteavatkin, että tämän päivän yhteistyökumppani voi olla huomisen 

kilpailija, joten tietoa ja muita resursseja tulee jakaa toisille viisaasti sekä oman organisaation 

tulevaisuutta ajatellen. Mikäli osapuolia tai verkostoa hyödyttävää tietoa ei jaeta, on se este 

onnistuneelle yhteistyölle.  

 

Esteiden kumuloitumisesta esimerkkinä on autonvalmistajien Suzukin ja Volkswagenin 

yhteistyön epäonnistuminen. Saksalainen Volkswagen ja japanilainen Suzuki aloittivat 

yhteistyön kehittääkseen uuden teknologian autoja sekä auttaakseen Volkswagenin 

laajentumista Intian markkinoille, joilla Suzuki oli vahva. Kuitenkin yhteistyö kariutui 

muutaman vuoden kuluessa ongelmiin luottamuksen, tiedon jakamisen sekä organisaatioiden 

eroavaisuuksien takia. Volkswagenin mukaan Suzuki rikkoi yhteistyösopimuksen ehtoja, 

eivätkä organisaatiot tämän takia pystyneet luottamaan toisiinsa. Tämä aiheutui 

kommunikaation sekä tiedon välittämisen ongelmista yhteistyön osalta. Myöskin 

organisaatioiden strategiat, ideologiat sekä kulttuurit poikkesivat toisistaan Volkswagenin 

ollessa globaali suuri autonvalmistaja ja Suzukin keskittyessä paikallisiin pienenpiin 

markkinoihin. (BBC News 2011). Esimerkissä yhdistyy useat keskeiset yhteistyön esteet, 

joiden yhteisvaikutuksesta yhteistyö estyi. Tästä voidaan myös huomata, että esteitä yhteistyön 

loppumiselle on aina useita sekä ne ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa.   
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5 AJUREIDEN JA ESTEIDEN MUUTTUMINEN GLOBAALISSA 

KRIISITILANTEESSA 

 

5.1 Kriisin seuraukset organisaatioihin ja niiden väliseen yhteistyöhön 

 

Tässä työssä kriisitilanteena käytetään vuonna 2019 todetun SARS-CoV-2-viruksen eli 

koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. Alkuvuodesta 2020, virus levisi nopeasti Aasiassa, 

leviten pian Eurooppaan ja muihin maanosiin (Milani 2021). Maaliskuussa vuonna 2020 

Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO) julisti koronaviruksen 

aiheuttaman COVID-19 -taudin pandemiaksi. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on 

huhtikuun 12. päivään vuonna 2021 Maailman terveysjärjestön mukaan sairastunut 

maailmanlaajuisesti miltei 135 miljoonaa ihmistä ja kuollut yli 2,91 miljoonaa ihmistä (WHO 

2021). Kuitenkin luvut ovat todellisuudessa suuremmat, sillä kaikkia sairastuneita ei ole 

testattu, dataa ei ole esimerkiksi poliittisista syistä ilmoitettu, tai kuolemia ei ole rekisteröity 

koronaviruksen aiheuttamiksi.  

 

Koronaviruspandemia on aiheuttanut ja aiheuttaa suuria haasteita niin yksittäisille 

organisaatioille, yhteisöille kuin globaalisti talousjärjestelmille (Arslan et al. 2020; 

Bhattacharyya & Thakre 2021). Koronaviruspandemia on organisaatiolle ainutlaatuinen sen 

takia, että sen aiheuttama kriisi kohdistuu ensisijaisesti ihmisiin ja heidän terveyteensä. 

Koronaviruksen levitessä ihmiskontaktien kautta, valtiot ja alueet, ovat rajoittaneet ihmisten 

liikkuvuutta, kokoontumisia sekä joidenkin toimialojen yritysten toimintaa (Milani 2021), 

turvatakseen kansalaisten terveyden sekä terveydenhuollon kantokyvyn.  

 

Pandemian jatkuessa, organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön tavoitteena on lyhyellä 

aikavälillä selviytyä taloudellisesti, sopeutua muuttuneisiin markkinoihin sekä kehittää 

operatiivista toimintansa (Arslan et al. 2020; Bhattacharyya & Thakre 2021). Pidemmällä 

aikavälillä tavoitellaan edelleen taloudellista selviytymistä, organisaatioiden toiminnan 

palautumista pandemiaa edeltävälle tasolle sekä mukautumista uuteen normaaliin 

(Bhattacharyya & Thakre 2021). Organisaatiot ovat joutuneet reagoimaan aktiivisesti 

muuttuvaan tilanteeseen (Cavusgil et al. 2020, s. 50-52), sillä koronapandemia oli ennalta-

arvaamaton eikä sen vaikutuksia organisaatioihin, talouteen tai ihmisiin osattu ennakoida. 
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Organisaatioiden reagointi ympäristön muutokseen tapahtuu niin strategisella (Bhattacharyya 

& Thakre 2021) kuin operatiivisella tasolla. Tämä aiheuttaa muutoksia myös globaalin 

yhteistyön ajureihin ja esteisiin, joita käsitellään seuraavissa luvuissa. 

 

Arslan et al. (2020) toteavat, että koronakriisi on osoittanut, että yksittäinen organisaatio ei 

yksin kykene selviytymään globaalista kriisistä. Koronapandemia vaikuttaa suoraan tai 

välillisesti jokaiseen organisaatioon sekä valtioon, joka tekee tästä kriisistä myös ainutlaatuisen 

(Oehmen et al. 2020; Milani 2021). Koronapandemia on myös osoittanut, että 

liiketoimintaympäristö voi muuttua hyvin radikaalisti ja nopeasti. Yhteistyöllä varaudutaan 

tulevaisuuden ennustettamattomuuden luomiin ulkoisiin riskeihin (Rossignoli & Ricciardi 

2015, s. 38).  

 

Organisaatioiden välinen globaali yhteistyö on organisaatioille keino pienentää kriisitilanteen 

aiheuttamia epävarmuuksia niiden sisäisissä rakenteissa sekä ulkoisessa ympäristössä (Todeva 

& Knoke 2005). Yhteistyön avulla organisaatiot luovat itselleen sekä yhteistyökumppaneilleen 

resilienssiä yhteisten toimintojen ja taloudellisen hyödyn kautta (Bhattacharyya & Thakre 

2021). Resilienssi on organisaatioiden kykyä mukautua ja vastata muutoksiin 

liiketoimintaympäristössä sekä erityisesti palautumaan niistä (Oehmen et al. 2020). Resilienssiä 

voi olla esimerkiksi hankinnan hajauttaminen globaalisti, jatkuva tutkimus- ja kehitystyö 

tuotteiden kehittämiseksi tai teknisen ja strategisen tiedon saaminen muualta. 

 

Todeva ja Knoke (2005) toteavat, että organisaatioiden välinen yhteistyö ei ole toimi vastata 

ulkopuoliseen paineeseen tai ympäristön muutokseen, vaan strateginen toimi tulevaisuuteen. 

Tämä ajatus on kirjallisuustutkimuksen mukaan sopiva niin sanotussa normaalitilanteessa, 

jossa kaikki organisaatiot eivät joudu yhtä aikaa vastamaan globaaliin muutokseen. Kuitenkin 

niin Arslan et al. (2020) kuin Oehmen et al. (2020) toteavat, että organisaatioiden välinen 

yhteistyö on merkittävä osa kriisin ymmärtämistä, oppimista siitä sekä vastaamista kriisin 

tuomiin ongelmiin. Näin organisaatiot pystyvät jatkamaan yhdessä kriisin aikana sekä sen 

jälkeen tuottamalla arvoa sidosryhmien muuttuneisiin tarpeisiin sekä pienentämään kriisin 

synnyttämiä sisäisiä ja ulkoisia riskejä (Arslan et al. 2020; Oehmen et al. 2020). Todevan ja 

Knoken (2005) näkemyksessä tulee ottaa huomioon, että he ovat kirjoittaneet artikkelinsa, 

ennen 2000-luvun finanssikriisiä (vuonna 2008) sekä koronapandemiaa.  
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5.2 Globaalin yhteistyön ajureiden muutos kriisitilanteessa 

 

Luvussa 3 esitettyjen keskeisimpien yhteistyön ajureiden merkityksellisyys muuttuu 

kriisitilanteen aikana. Työssä toteutettua ajureiden merkityksellisyyden muutoksen arviointia 

on kuvattu alla olevassa kuvassa 7, jossa ne on aseteltu akselille niiden merkityksellisyyden 

mukaan koronakriisissä. Ajurin merkityksellisyys on sitä korkeampi koronakriisin aikana, mitä 

korkeammalla sen on esitetty. 

 

 

Kuva 7. Organisaatioiden välisen yhteistyön ajureiden merkityksellisyys koronakriisin aikana 

 

Kriisitilanteen aiheuttamat poikkeavuudet liiketoimintaympäristössä ajavat organisaatioita 

reagoimaan nopeasti selviytyäkseen taloudellisesti sekä sopeutuakseen markkinoihin. Tämän 

takia ajurit, jotka vaikuttavat organisaatioihin suoraan taloudellisesti sekä ulkoisesti nousevat 

merkitykseltään korkealle. Korkealle nousee myös sisäisiä ajureita, joiden avulla pyritään 

hakemaan taloudellista etua pidemmällä aikavälillä, kuten tutkimus- ja kehitystyö. Näistä 

ajureista voi tulla yksistään tarpeeksi suuria ajureita yhteistyön toteuttamiseksi, sillä niiden 
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tuoma hyöty on kriisitilanteessa erityisen tärkeä. Taas ajurit, jotka eivät suoraan vaikuta 

organisaation taloudelliseen selviytymiseen, ovat merkitykseltään pienempiä, kuten brändin ja 

imagon kehittäminen sekä ainoastaan strategian kautta tapahtuva kansainvälistyminen. 

Kuitenkaan mistään ajureista ei tule merkityksettömiä, mutta niiden arvo yksittäisenä ajurina 

pienenee yhteistyötä suunniteltaessa tai toteuttaessa.  

 

Bhattacharyya ja Thakre  (2021) nostavat artikkelissaan koronapandemian aikana tärkeiksi 

strategisiksi toimiksi resilienssin hakemisen ennustamattoman tulevaisuuden varalle; 

toimintojen, niin taloudellisten kuin operatiivisten, uudelleen järjestelyn; sekä asiakkaiden 

uudenlaisiin tarpeisiin vastaamisen. Tämän perusteella lyhyellä aikavälillä organisaatioiden 

merkittävimmät ajavat tekijät yhteistyöhön olisivat kansainvälistymiseen pohjautuvat 

markkinoihin reagoiminen, kilpailuun vastaaminen sekä tutkimus- ja kehitystyö. Tällä hetkellä, 

kun koronapandemia leviää edelleen, niin organisaatiot arvioivat yhteistyötä lyhyemmällä 

aikavälillä.  

 

Kansainvälistymiseen kuuluvilla ajureilla pyritään operatiivisten ajureiden kanssa tuomaan 

organisaatioille taloudellista hyötyä sekä operatiivisen toiminnan optimointia yhteistyön avulla. 

Operatiiviset ajurit nousevat tärkeiksi, sillä taloudellisia säästöjä voidaan tehdä muun muassa 

tuotantoverkostojen tai kansainvälisen hankinnan kautta (Cavusgil et al. 2020, s. 414). Nämä 

ovat keinoja, joilla voidaan luoda organisaatioille resilienssia sekä kehittää organisaatioiden 

riskienhallintaa. Esimerkiksi laajojen ja globaalien toimittajaverkostojen avulla organisaatiot 

pystyvät varautumaan yhden toimittajan aiheuttamaan riskiin tavarantoimittamisessa tai sen 

saatavuudessa (Abele et al. 2008, s. 26). Globaalilla yhteistyöllä taas varaudutaan valtioiden tai 

alueiden riskeihin, esimerkiksi tietyn alueen tautitilanteen pahenemiseen, matkustus- ja 

vientirajoituksiin sekä yleisesti tuotteiden saatavuuksien vaihteluihin. Globaalin yhteistyön, 

erilaisten tuotantoverkostojen, hankinnan, viennin sekä tutkimus- ja kehitystyön avulla 

organisaatiot pystyvät muuttuvassa liiketoimintaympäristössä viemään sekä tuomaan omaa 

arvoaan sinne, missä kysyntää on. Samoin tuotteiden sekä toiminnan sopeuttaminen 

globaaleihin markkinoihin, tarjontaan ja kysyntään, pystytään toteuttamaan yhteistyön avulla.  

 

Toisaalta brändi ja imago sekä suunnitellun kansainvälistymisen ajureiden merkitys on 

pienentynyt kriisitilanteessa. Yhteistyö, jonka tarkoituksena on kehittää näitä tekijöitä, ei tuota 
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lyhyellä aikavälillä kaupalliselle organisaatiolle taloudellista hyötyä. Brändi ja imago toimivat 

kuitenkin myös kriisin aikana tekijöinä, jotka otetaan huomioon yhteistyötä aloitettaessa. 

Pandemiakriisin aikana brändi ja imago ajurina on kuitenkin merkittävämpi ei-kaupallisille 

organisaatioille, sillä niiden tuottavuus ja kannattavuus syntyy eri tekijöistä. Yhteistyö brändin 

ja imagon ajavana tekijänä voi vaikuttaa näiden organisaatioiden selviytymiseen koronakriisin 

aikana, mutta se ei oletettavasti merkittävästi vaikuta kaupallisten organisaatioiden 

selviytymiseen eikä sopeutumiseen. Kansainvälistyminen strategiana -ajurin alhaiseen 

merkitykseen liittyy sama tekijä kuin brändin ja imagon kanssa, se ei ole lyhyellä aikavälillä 

tuottava tekijä organisaatioiden selviytymiseen. Kuitenkin pandemian aiheuttaman kriisin 

lähestyessä loppua tai tasoittuessa, näiden tekijöiden merkityksellisyydet voivat taas nousta 

yhteistyön ajureina.  

 

Tiedon saaminen on erittäin tärkeää kriisin aikana yhteistyökumppaneilta tai verkostolta. Näin 

voidaan saada ajankohtaista tietoa globaaleista markkinoista, tautitilanteen vaikutuksista sekä 

muista toimijoista. Tämä on tärkeää organisaation suunnitellessa toimintaansa sekä 

mukautuessa muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Tiedon saaminen on niin strategisessa kuin 

operatiivisessa mielessä nopeasti muuttuvassa koronakriisissä erittäin merkittävä ajuri 

yhteistyöhön (Oehmen et al. 2020). Kuitenkin tiedon jakaminen voi taas olla yhteistyön este, 

jota käsitellään luvussa 5.3. 

 

Koronakriisi on myös muodostanut yhteistyölle uusia ajureita. Nämä ajurit ovat esitetyn 

jaottelun perusteella niin sisäisiä kuin ulkoisia, että taloudellisia ja ei-taloudellisia. Ryhmittelyn 

tuloksena ajurit voidaan nimetä selviytymisajureiksi koronakriisin aikaisten samanlaisten 

tavoitteiden mukaisesti. Selviytymisajurit ovat: 

 

- Resilienssin hakeminen yhteistyön kautta niin pitkälle kuin lyhyelle aikavälille 

- Organisaatioiden ulkopuolinen paine ja tarve 

o Toimiala sekä -sektorirajat ylittävän yhteistyön tarve 

 

Nämä ovat ajureita, jotka muodostuvat uusina ajureina koronakriisin aikana kirjallisuudesta. 

Kyseisten ajureiden perusteella toteutettu yhteistyö auttaa organisaatioita selviytymään 

koronakriisin ajan sekä sen jälkeen. Nämä tekijät eivät nousseet esiin merkittävinä ajureina 
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ennen koronakriisiä, sillä näiden kautta haettava kilpailukyky tai -etu ei ole niin merkittävä 

normaalitilanteessa. Arlan et al. (2020) toteaa yhteistyön kautta rakennettavan resilienssin 

olevan tärkeä tekijä koronakriisin aiheuttamien haasteiden voittamisessa. Organisaatiot 

pyrkivät yhdistämään ja kehittämään toimintojaan, jotta ne saisivat yhteistyöstä 

mahdollisimman paljon taloudellista hyötyä lyhyellä aikavälillä. Yhteistyön avulla 

organisaatiot pystyvät myös mukautumaan toimintaympäristöön globaalin tiedon ja taidon 

avulla. Esimerkiksi yhteiset tuotteet tai tuotekehitys muuttuviin tarpeisiin auttavat 

organisaatioita sopeutumaan. Nämä ovat resilienssin rakentamista ja muun muassa näiden 

avulla organisaatiot pystyvät palautumaan nopeammin, koska ne ovat voineet jo kriisin aikana 

toimia mahdollisimman samalla tavalla kuin ennen koronakriisiä (Oehmen et al. 2020). Työssä 

löydetyt uudet ajurit on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Koronakriisissä muodostuneiden ajureiden merkityksellisyys kriisin aikana 
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Ulkoinen paine ja tarve erityisesti valtioiden sekä muiden julkisen puolen toimijoiden 

suunnalta, on ollut kriisin aikana pienenä ajurina. Sen merkitys ei ole suuri, mutta se on toiminut 

yhtenä osatekijänä yhteistyön suunnittelussa. Toimialarajat ylittävän yhteistyön avulla 

kaupalliset, ei-kaupalliset sekä julkisen puolen organisaatiot pystyvät hyödyntämään omia 

vahvuuksia yhdessä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi (Arslan et al. 2020) sekä 

erityisesti nyt koronapandemian vaikutusten minimoimiseksi. Arslan et al. (2020) esittelevät 

artikkelissaan useita esimerkkejä, jossa kaupalliset toimijat ovat tehneet yhteistyötä 

horisontaalisesti keskenään sekä terveydenhuollon ja muiden julkisten toimijoiden kanssa 

koronapandemian hoitoon, että siihen vastaamiseen. Esimerkkinä tästä on isobritannialainen 

McLaren, joka pandemian iskiessä Iso-Britanniaan aloitti yhteistyössä terveydenhuollon, 

toisten autovalmistajien, toimittajien sekä muiden ammattilasten kanssa valmistamaan 

koronapotilaiden hoitoon tarkoitettuja hengityskoneita (McLaren Racing 2020). Ulkoinen paine 

ei kuitenkaan voi olla ainut yhteistyöhön ajava tekijä, sillä yhteistyön tulee olla organisaatioille 

strategisesti, taloudellisesti tai muuten kannattavaa sekä toivottavasti kauaskantoista (Todeva 

& Knoke 2005). Ulkoinen paine voi kuitenkin vauhdittaa yhteistyön syntymistä sekä synnyttää 

innovatiivisia ja täysin uusia tapoja toteuttaa erilaisia yhteistyömuotoja.  

 

5.3 Globaalin yhteistyön esteiden muutos kriisitilanteessa 

 

Organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön suurimmiksi esteiksi koronapandemian aikana 

nousevat globaaliuteen, ihmisiin, tietoon sekä resursseihin liittyvät esteet (Kuva 9). 

Koronapandemian aiheuttama kriisi nostaa erilaisia esteitä merkityksellisemmiksi kuin 

esimerkiksi talouskriisi, joka nostaisi erityisesti kustannuksiin liittyvät esteet tärkeimmiksi. 

Vaikka koronapandemian aiheuttaman kriisin aikana organisaatioiden talouden optimointi sekä 

likviditeettipuskurointi on lyhyellä aikavälillä tärkeää (Bhattacharyya & Thakre 2021), nostaa 

kriisin luonne valtioihin ja ihmisiin liittyvät esteet yhtä tai jopa merkityksellisemmiksi. Työssä 

toteutettu luvussa 4 esitettyjen esteiden merkityksellisyyden muutoksen arviointi näkyy 

kuvassa 9. 
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Kuva 9. Organisaatioiden välisen yhteistyön esteiden merkityksellisyys koronakriisin aikana 

 

Valtio- ja aluekohtaiset tekijät mukaan luettuna ulkoiset kulttuurilliset tekijät nousevat 

merkittävimmiksi esteiksi globaalille yhteistyölle koronakriisin aikana. Jokainen valtio, yhteisö 

ja yksilö reagoi tilanteeseen ainutlaatuisesti. Esimerkiksi Iso-Britannia ja Italia ovat rajoittaneet 

voimakkaasti kansalaisten liikkuvuutta erinäisillä sulkutiloilla, kun taas esimerkiksi Ruotsi on 

pysynyt liikkuvuuden osalta hyvin avoimena (Milani 2021). Tämä on aiheuttanut 

eroavaisuuksia tautitilanteen kehittymisessä sekä haasteita globaaliin kanssakäymiseen 

organisaatioiden kesken. Organisaatioiden väliseen yhteistyöhön tämä vaikuttaa siinä, että 

ihmiset eivät ole voineet liikkua kansainvälisesti, yhä useampi tekee töitä kotoa käsin sekä 

viennin haasteina rajoitustoimien takia. Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2021 raportista 

käy ilmi, että globaali kaupankäynti laski vuonna 2020 koronapandemian seurauksena 8 % 

vuoteen 2019 verrattuna (United Nations 2021). Valtioiden erilaiset koronakriisitoimet ovat 

myös luoneet epävarmuutta globaaliin yhteistyöhön.  
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Koronakriisin alkuvaiheessa organisaatiot ympäri maailmaa pyrkivät lisäämään paikallista 

yhteistyötä paikallisten organisaatioiden kanssa sekä samalla välttämään omien tuotteidensa ja 

toimintansa liiallista spesifioimista (Oehmen et al. 2020). Tämä oli nopea reagoiminen 

liiketoimintaympäristön muuttumiseen, kun tautitilanne kehittyi maailmalla eri tahtiin ja valtiot 

reagoivat tilanteeseen eritavoin. Tällä pyrittiin estämään valtio- ja aluekohtaisia sekä 

henkilöstöriskien nousemista yhteistyötä estäväksi tekijäksi. Kuitenkaan valtiot sekä useat 

organisaatiot eivät pysty toimimaan ainoastaan paikallisella tasolla, esimerkiksi resurssien 

saatavuuden tai saavutettavuuden takia (Belso-Martínez et al. 2020), vaan niiden on toimittava 

globaalissa ympäristössä. Tämän vuoksi globaaliuden riskit nousevat merkitykseltään erittäin 

korkealle koronakriisin aikana.  

 

Poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät nousevat erityisen merkitykselliseksi osaksi valtioiden 

välisiä eroavaisuuksia ja sen mukana yhteistyön esteeksi. Valtiot, jotka ovat yleisesti hoitaneet 

alueen tautitilannetta hyvin, ovat hallinnollisesti vahvoja ja pystyneet rajoittamaan 

yhteiskunnallista toimintaa oikeilla keinoilla. Näissä valtioissa liiketoimintaa on pystytty 

jatkamaan nopeasti mahdollisimman normaalisti ja siksi näissä maissa sijaitsevat organisaatiot 

ovat nousseet hyviksi yhteistyökumppaneiksi. Taas valtiot, joiden tautitilanne on huono ja 

pandemian leviämisen estotoimet epävarmoja ja tehottomia, luovat esteitä organisaatioille 

puolin ja toisin tehdä yhteistyötä. (Arslan et al. 2020). Epävarmuus ja nopeat 

rajoitustoimenpiteet valtioittain lisäävät valtio- ja aluekohtaisia riskejä, esimerkiksi 

ulkonaliikkumisrajoitukset, matkustusrajoitukset sekä toimialakohtaiset rajoitukset.  

 

Kulttuurilliset eroavaisuudet nousevat esteeksi, sillä ihmiset ovat olleet hyvin erilaisilla 

kannoilla pandemian vakavuudesta sekä sen estämiseksi tehdyistä toimista. Euroopan valtiot 

ottivat voimaan nopeasti erilaisia rajoituksia sosiaalisten kontaktien välttämiseksi, kun taas 

esimerkiksi Brasiliassa hallinto sekä asukkaat eivät reagoineet koronaviruksen aiheuttamaan 

riskiin, ennen kun tautitilanne oli kehittynyt pahaksi sekä kuolleisuus noussut (Milani 2021). 

Valtioiden on ollut myös haastava tehdä sosiaalisten kontaktien rajoittamista, sillä tietyt 

kulttuurit suosivat esimerkiksi useiden sukupolvien asumista yhdessä sekä läheisiä 

tervehtimistapoja. Myös asukkaiden tottelevaisuus ohjeita sekä rajoituksia kohtaan vaihtelee, 

esimerkiksi pohjoismaiden rajoitustoimet ovat olleet suosituspohjaisia, kun muualla tehdään 

tiukkoja rajoitustoimia ja niitä valvotaan tarkasti. 
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Nämä tekijät voivat erityisesti luoda epävarmuuksia sekä lisätä riskejä organisaatioiden 

väliseen yhteistyöhön. Voivatko organisaatiot luottaa toistensa toimintavarmuuteen valtioiden 

nopeastikin muuttuvissa ohjeistuksissa ja rajoituksissa. Esimerkiksi tuotantoyritysten kohdalla 

tulee analysoida riskiä työntekijöiden sairastumisesta sekä karanteenien vaikutuksista 

tuotantoon, mahdollisia toimitusvaikeuksia maiden välillä sekä valtioiden muuttuvia rajoituksia 

toimialakohtaisesti. Nämä tekijät vaikuttavat organisaatioiden haluun tehdä yhteistyötä muiden 

organisaatioiden kanssa sekä estää yhteistyön niiden organisaatioiden kanssa, jotka sijaitsevat 

alueilla tai valtioissa, joiden koronapandemian hoitaminen sekä tautitilanne on heikko 

 

Lyhyen aikavälin tavoitteena organisaatiot pyrkivät koronakriisin aikana taloudelliseen 

selviytymiseen. Tämä tarkoittaa monen organisaation kohdalla sisäistä resurssien uudelleen 

jakamista, mahdollisia henkilöstömuutoksia sekä sopeutustoimenpiteitä. Tämän seurauksena 

yhteistyölle tai sen aloittamiseen on käytössä vähemmän pääomaa sekä muita aineellisia ja 

aineettomia resursseja. Vähäiset resurssit niin pääomassa kuin esimerkiksi henkilöstön 

mitoituksessa, nousevat nopeasti esteeksi yhteistyölle, sillä yhteistyö vaatii organisaatioilta 

vähintäänkin taloudellisia investointeja. Jo toimivaan yhteistyöhön tämä vaikuttaa siten, että 

pääomaa joudutaan käyttämään muuhun kuin esimerkiksi käynnissä olevaan innovaatiotyöhön, 

joka ei suoraan tue nopealla aikavälillä organisaation taloudellista selviytymistä (Bhattacharyya 

& Thakre 2021). 

 

Yhteistyön kustannukset eivät ennen pandemiaa olleet kovinkaan merkittäviä esteitä, sillä 

organisaatioiden välinen yhteistyö oli pidemmän aikavälin strateginen toimi (Todeva & Knoke 

2005), jolloin kustannuksiin oli varauduttu hyvin. Koronakriisin aikana yhteistyö onkin ollut 

reaktiivinen toimi, joka on saatettu aloittaa hyvinkin nopeasti eikä siihen ole ehditty 

kustannusten osalta varautua.  

 

Luvussa 5.2 todettiin tiedon saamisen yhteistyökumppaneilta tai verkostosta olevan merkittävä 

ajuri globaaliin yhteistyöhön koronakriisin aikana. Kuitenkin kyseinen ajuri nousee samalla 

merkittäväksi esteeksi tiedon jakamisen puolesta. Jotta organisaatio voi saada tietoa muilta 

tulee sen myös jakaa sitä itse. Ilman molemminpuolista tiedon jakamista ja siitä hyötymistä, 

yhteistyö ei ole kannattava kummallekaan. Kuten Todeva ja Knoke (2005) mainitsevat niin 

tämän päivän kumppani voi olla huomisen kilpailija. Tämä korostuu erityisesti kriisitilanteessa, 
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jossa organisaatiot pyrkivät selviytymään muuttuneissa markkinatilanteissa. Tiedon 

jakamisessa voidaan olla tiukempia, esimerkiksi, jos organisaatioilla on vaikeuksia toimia 

kriisin aikana. Tällöin oletettavasti tietoa ei jaeta samalla tavalla kuin aikaisemmin. Kun tietoa 

tai muutenkaan resursseja ei haluta jakaa oman selviytymisen takaamiseksi, on se este 

yhteistyön aloittamiseksi, eikä kukaan osapuolista hyödy siitä. Tämä korostuu etenkin 

horisontaalissa yhteistyössä, jossa organisaatiot voivat olla riippuvaisia samoista resursseista 

tai markkinoista.  

 

Toisaalta myös osa organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön esteistä, jotka on esitelty 

kuvassa 5, on menettänyt merkitystään. Tämä nähdään kuvassa 9, jossa organisaatioiden 

välinen etäisyys; organisaatioiden valta ja asema; sekä rakenteelliset eroavaisuudet eivät ole 

enää yhä merkittäviä esteitä yhteistyölle kuin ennen koronakriisiä. Erityisesti organisaatioiden 

suuri fyysinen etäisyys ei ole enää este, sillä sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi 

organisaatiot ovat joutuneet kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia keinoja toimia etänä. 

Uudet tavat tehdä asioita etänä sisäisesti, ovat myös keinoja toimia etänä organisaatioiden 

välillä. Kehittyneiden videoyhteyksien ja pilvipalveluiden avulla organisaatiot pystyvät 

olemaan tiiviimmin yhteistyössä kuin aiemmin. Koronapandemia on aikaansaanut näiden 

mahdollisuuksien laajempaa käyttöä yhä useammassa organisaatioissa. Tämän avulla 

maantieteellinen etäisyys globaalissa yhteistyössä ei ole enää yhteydenpidon sekä tapaamisten 

osalta niin suuri este. Tähän liittyy taas toisaalta luottamukseen perustuva ongelma. Etänä 

työskentelyssä organisaatiot näkevät ainoastaan sen mitä toisen organisaatio näyttää, jolloin 

hiljaisen tiedon saaminen ja välittäminen on hankalaa.  

 

Organisaatioiden roolit erilaisissa yhteistyöverkostoissa sekä tiettyjen organisaatioiden 

suurempi valta niissä, ei ole koronakriisin aikana yhtä merkittävä este yhteistyölle kuin ennen. 

Belso-Martínez et al. (2020) tutkivat artikkelissaan egokeskeisten verkostojen reagoimista 

koronakriisin ja toteavat, että koronakriisin aikana verkostojen egotiheys on korkea. Tämä 

tarkoittaa, että organisaatioiden välisten suhteiden suhde kaikkiin mahdollisiin suhteisiin 

verkoston sisällä on korkea (Belso-Martínez et al. 2020). Tulos voidaan tulkita siten, että 

koronakriisin aikana verkostojen yhdistyneisyys ja yhtenäisyys on korkea, joka vaikuttaa 

positiivisesti verkoston onnistumiseen tavoitteissaan. Belso-Martínez et al. (2020) mukaan 

aikaisemmin verkoston pienemmät toimijat ovat ottaneet suurempaa roolia 
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yhteistyöverkostoissa selviytyäkseen muuttuvassa tilanteessa. Koronakriisin aikana 

organisaatioilla on myös selkeä tavoite selviytyä ja palautua, joten verkostojen toiminta sekä 

tavoitteet ovat selkeät jokaiselle. Nämä tekijät pienentävät organisaation aseman merkitystä 

yhteistyön esteenä koronakriisin aikana, sillä organisaatioilla on samanlaisia tavoitteita sekä ne 

ovat yhdenvertaisempia verkostossa kuin aiemmin. 

 

Luvussa 4.1 (Kuva 5) esitettyjen esteiden lisäksi ajankohtaisesta kirjallisuudesta ei nouse esille 

uusia merkittäviä esteitä yhteistyölle. Koronakriisi on sen sijaan ajanut ja samalla vauhdittanut 

niin yksittäisiä ihmisiä kuin organisaatioita kehittämään uusia sekä innovatiivisia keinoja 

toimintaansa. Tapahtumien muuttuminen virtuaalisiksi, ruuan lisääntyneet 

kotiinkuljetuspalvelut sekä koronarokotteiden nopea kehitys ovat esimerkkejä, kuinka 

organisaatiot ovat pystyneet sopeutumaan kriisiin sekä valmistautumaan tulevaisuuteen. 

Pandemian aikana yhteistyölle on useita esteitä, joista muutaman merkityksellisyys on noussut 

selkeästi, mutta taas toisten esteiden pieneneminen tasapainottaa tätä. Koronakriisi on 

kirjallisuuden mukaan ennemmin nostanut ajureiden määrää ja merkityksellisyyttä, eikä 

esteiden. Tämä johtuu koronakriisin ainutlaatuisuudesta aikaisempiin globaaleihin kriiseihin 

verrattuna, yhteistyön tuomien mahdollisuuksien tuntemisesta, yhä globaalimmista 

markkinoista ja toiminnasta sekä kehittyneemmästä osaamisesta ja teknologiasta.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä tutkittiin kirjallisuudesta löytyviä organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön 

ajureita ja esteitä, sekä niiden muuttumista koronakriisin aikana. Organisaatioiden välistä 

yhteistyötä on tutkittu ja siitä on kirjoitettu paljon 2000-luvulla. Organisaatioiden välinen 

yhteistyö on kahden tai useamman organisaation välistä yhteistä tavoitteellista toimintaa 

yhteisten tavoitteiden eteen. Yhteistyötä toteutetaan organisaation tavoitteisiin ja toimintaan 

sopivilla tavoilla, koosta sekä toimialasta riippumatta. Kirjallisuustutkimuksen tuloksena 

löydetyt ajurit ja esteet liittyvät suoraan organisaatioiden tavoitteisiin yhteistyöltä, mikä on 

yhteistyön haluttu tulos tai mitkä tekijät estävät yhteistyön tekemisen.  

 

Ajurit ja esteet ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa sekä täydentäen toisiaan. Niiden vaikutukset 

sekä merkityksellisyys ovat hyvin organisaatiokohtaisia. Keskeisimmät ajurit ja esteet 

poimittiin kirjallisuudesta usein todettuina tekijöinä yhteistyön aloittamiselle tai lopettamiselle. 

Tekijöiden jaottelu niiden vaikutusten sekä ryhmittely samankaltaisuuksien perusteella tuotti 

pohjan tekijöiden tarkemmalle pohdinnalle.  

 

Koronapandemia ja sen aiheuttama kriisi on ainutlaatuinen, sillä se vaikuttaa ensisijaisesti 

ihmisten terveyteen. Väestön terveyden turvaamisen takia organisaatiot sekä yhteisöt ovat 

joutuneet sopeutumaan uuteen toimintaympäristöön. Tämä luo yhteistyölle lisää sekä uutta 

motivaatiota, mutta samalla nostaa erilaisten haasteiden merkitystä. Ajureiden ja esteiden 

merkityksellisyyden muutosta pohdittiin luvussa 5 kirjallisuudesta nousseiden koronakriisin 

aikaisten tavoitteiden mukaan. Ajureiden merkityksellisyyden kasvu kokonaisuudessaan oli 

suurempaa kuin esteiden. 

 

Työn päätutkimuskysymyksenä oli: 

 

Mitkä ovat keskeisimmät ajurit sekä esteet organisaatioiden väliselle globaalille yhteistyölle? 

 

Kirjallisuuden pohjalta löydettyjä organisaatioiden globaalin yhteistyön ajureita ja esteitä 

käsiteltiin luvuissa 3 ja 4. Taulukossa 1 on esitetty työssä löydetyt keskeisimmät ja 

merkityksellisimmät ajurit, joita organisaatioilla on globaaliin yhteistyöhön. Ajureiden avulla 
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voidaan arvioida organisaatioiden tavoitteita yhteistyölle sekä sitä miksi erityisesti globaali 

yhteistyö on organisaatioille tärkeää. Arvioitujen esteiden avulla voidaan tehdä tarkempia 

riskianalyysejä sekä suunnitelmia, miten kyseisessä organisaatiossa voidaan minimoida nämä 

esteet. Organisaatioilla on samanaikaisesti useita ajureita ja esteitä yhteistyön aloittamiseksi tai 

päättämiseksi. Organisaatioiden ajurit ja esteet vaihtelevat niiden toimialojen, markkinoiden ja 

sijainnin mukaan, sillä kaupallisten organisaatioiden tavoitteena on tuottaa voittoa sen 

omistajille arvonluonnin kautta. Jokaisen organisaation ajurit ja esteet ovat erilaisia ja siksi 

organisaatioiden on hyvä tunnistaa ja analysoida sen omia ajureita ja esteitä. Kun yhteistyön 

ajurit ja esteet ovat hyvin tiedossa, niiden pohjalta voidaan analysoida yhteistyön 

kannattavuutta, oikeaa yhteistyökumppania tai verkostoa sekä yhteistyön muotoa.  

 

Taulukko 1. Kirjallisuustutkimuksessa löydetyt organisaatioiden välisen yhteistyön keskeisimmät ajurit ja esteet 

Ajurit Esteet 

Kansainvälistyminen 

- Kilpailuun vastaaminen 

- Markkinoihin reagoiminen 

- Markkinoiden laajentaminen 

- Kansainvälistyminen strategiana 

Organisaation operatiivinen toiminta 

- Toiminnan kustannustehokkuus 

- Organisaation toimitus- ja 

arvoketjujen parantaminen 

- Tiedon saaminen ja jakaminen 

Organisaation kyvykkyydet 

- Organisaation strategia 

- Tutkimus- ja kehitystyö 

- Innovaatiotoiminta 

- Organisaation brändi ja imago 

Organisationaaliset 

- Organisaatioiden fyysinen etäisyys 

- Organisaatioiden rakenteiden erot 

- Käytettävissä olevat resurssit 

Organisaatioiden väliset suhteet 

- Alueiden kulttuurilliset 

eroavaisuudet 

- Organisaation valta ja asema 

verkostossa 

- Organisaatioiden välinen luottamus 

- Ihmiset ja henkilöstö 

- Organisaatioiden kulttuurien 

eroavaisuudet 

Hallinnolliset 

- Valtio- ja aluekohtaiset 

eroavaisuudet 

- Tiedon saaminen ja jakaminen 
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Työn ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli: 

 

Miten ajureita ja esteitä voidaan jaotella sekä ryhmitellä? 

 

Tutkielmassa löydetyt globaalin yhteistyön ajurit voidaan jaotella ulkoisiin ja sisäisiin, että 

taloudellisiin sekä ei-taloudellisiin (Kuva 2). Yhteistyön esteet voidaan jaotella ulkoisiin ja 

sisäisiin (Kuva 5). Ajureiden ja esteiden ryhmittely on näkyvissä taulukossa 1.  

 

Työn toisena ja viimeisenä alatutkimuskysymyksenä oli:  

 

Muuttuuko ajureiden ja esteiden merkityksellisyys koronakriisissä? 

 

Koronakriisin vaikutukset ovat olleet laajat ja merkittävät globaalisti. Pandemia on vaikuttanut 

globaalisti liiketoimintaympäristöön ja tämä on ajanut organisaatioita reagoimaan tilanteeseen 

nopeasti. Organisaatioiden tavoitteet ovat olleet lyhyellä aikavälillä taloudellinen 

selviytyminen ja pidemmällä aikavälillä palautuminen kriisiä edeltävään toimintaan. Kriisi on 

ainutlaatuisuudellaan vaikuttanut globaalisti jollakin tavalla kaikkiin organisaatioihin, jolloin 

se vaikuttaa myös globaalin yhteistyön ajureihin ja esteisiin. 

 

Työn perusteella voidaan todeta, että ajureiden ja esteiden merkityksellisyys on muuttunut 

koronaviruksen aiheuttaman kriisin aikana. Ajureista merkityksellisimmiksi lyhyellä 

aikavälillä nousevat organisaatioiden ulkoiset ja niihin suoraan taloudellisesti vaikuttavat ajurit. 

Kyseiset ajurit kuuluvat kansainvälistymiseen sekä operatiivisen toiminnan optimoinnin 

ryhmiin. Näiden ajureiden kautta syntyvän yhteistyön avulla pystytään vastaamaan muuttuvaan 

globaaliin liiketoimintaympäristöön sekä sopeuttamaan ja mukauttamaan organisaation 

toimintaa. Pidemmällä aikavälillä merkitykselliseksi nousee myös tutkimus- ja kehitystyö. 

Muuttuvassa koronakriisissä organisaatioiden tulee yhteistyön avulla rakentaa itselleen 

resilienssiä sekä pyrkiä selviytymään, jotta niiden toiminta voisi jatkua mahdollisimman 

normaalisti kriisin jälkeen. Tämän takia ajureiden, jotka eivät ole lyhyellä aikavälillä 

kytköksissä taloudelliseen selviytymiseen, merkityksellisyys pienentyy. Kuitenkaan 

yhdestäkään ajurista ei ole tullut täysin merkityksetöntä. Joidenkin ajureiden merkitys on taas 
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noussut niin, että ne voivat olla yksistään tarpeeksi suuria ajureita yhteistyölle. Koronakriisi on 

myös muodostanut uusia ajureita globaaliin yhteistyöhön ja nämä voidaan ryhmitellä 

kuuluvaksi selviytymisajureihin. Näitä ovat resilienssin hakeminen sekä ulkoinen paine. 

 

Koronakriisi on nostanut valtio- ja aluekohtaisien, kulttuurisien sekä tiedon jakamiseen 

liittyvien esteiden merkitystä. Nämä esteet korostuvat valtioiden ja alueiden toimenpiteissä 

taudinleviämisen pysäyttämisessä sekä organisaatioiden selviytymisessä. Taas esimerkiksi 

organisaatioiden fyysinen etäisyys ei enää kaikissa yhteistyötapauksissa ole yhtä 

merkityksellinen este ennen kriisiä ja sen aikana nousseiden uusien yhteistyötapojen, -keinojen 

sekä -teknologian ansiosta. Koronakriisi ei ole ajankohtaisen kirjallisuuden mukaan nostanut 

organisaatioiden välisen globaalin yhteistyön esteitä ylitsepääsemättömiksi. Koronakriisi ei ole 

siis erityisesti nostanut esteitä globaalille yhteistyölle, vaan pikemminkin nostanut ajureita. 

Globaali yhteistyö on itsessään niin ajuri kuin este, mutta koronakriisin aikana nousseet uudet 

ja innovatiiviset tavat hoitaa kriisiä sekä vastata sen tuomiin haasteisiin ovat osoittaneet, että 

organisaatioiden globaali yhteistyö on motivoivaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

koronakriisitilanteessa ajurit globaalille yhteistyölle korostuvat selkeästi esteiden pysyessä 

lähes ennallaan.  

 

Työn tuloksia voidaan hyödyntää organisaatioissa, jotka suunnittelevat sekä toteuttavat 

globaalia yhteistyötä. Tulosten perusteella organisaatiot pystyvät arvioimiaan omia 

tavoitteitaan sekä motivaatioitaan yhteistyön toteuttamiselle. Samoin organisaatiot pystyvät 

arvioimaan oman toimintansa luomia esteitä sekä ulkoisia riskejä yhteistyölle. Tulosten 

perusteella voidaan myös pohtia varautumista mahdollisiin kriisitilanteisiin yhteistyön osalta.  

 

Jatkotutkimuksena olisi hyödyllistä tutkia, kuinka ajureiden ja esteiden merkityksellisyys 

muuttuu koronakriisin edetessä sekä sen loppuessa. Tämä kirjallisuustutkimus on toteutettu 

koronakriisin aikana keväällä 2021, jolloin tieteellisiä julkaisuja aiheesta oli vielä niukasti. 

Myöhemmin mahdollisesti tehtävissä jatkotutkimuksissa pystytään tutkimaan laajemmasta 

kirjallisuudesta toteutuneiden yhteistöiden todellisia ajureita ja esteitä sekä pohtimaan niiden 

merkitystä yhteistyöhön. Tämän työn ja jatkotutkimusten avulla voitaisiin arvioida ajureiden ja 

esteiden merkityksellisyyden muutosta koronakriisin eri vaiheissa.   
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