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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Markkinaehtoinen yritystenvälinen liiketoimintasuhde on toimintaa, jossa

yhteistyö jää usein pelkän kaupankäynnin eli ostamisen ja myymisen tasolle.

Asiakasta ei välttämättä kiinnosta, onko sen arvoketjussa olevien toimittajien

sisäinen tehokkuus hyvä vai huono. Markkinaehtoisessa kauppatapahtumassa

asiakas vetoaa markkinahintaan tehden jatkuvia hinnantarkistuksia. Myyjän

roolina on tavoitella mahdollisimman suurta voittoa ja jopa maksimoida se.

Jatkuva markkinasuhde on toimintaa jossa yksittäisissä kauppatapahtumissa

yritykset vuoroin voittavat ja vuoroin häviävät.

Liiketoimintaketjun loppuasiakkaan kannalta tuotteen kilpailukyky markkinoilla

määräytyy sen mukaan, kuinka taloudellinen ja tehokas on yritysten toimintojen

muodostama arvoketju. Yritystenvälisen kaupankäynnin tavoitteena tulee olla

loppuasiakkaalle tuotettu arvo, jolloin jokaisen toiminnon on tuotettava

asiakkaalle lisäarvoa ja turhat toiminnot on karsittava arvoketjusta pois.

Verkostoituminen on ilmiö, jossa yritykset tiivistävät yhteistyötään ja määrittävät

uudella tavalla omat asemansa asiakkaalle tuotetussa arvoketjussa. Useilla

toimialoilla on yritysten välisestä kilpailusta siirrytty verkostojen väliseen

kilpailuun. Vertikaalisessa verkostoitumisessa yritykset yhdistävät saman

arvoketjun eri vaiheissa olevia toimintoja. Integroituminen voi tapahtua

taaksepäin, jolloin yritys laajentaa toimintojaan toimittajien suuntaan. Eteenpäin

integroituminen laajentaa yrityksen toimintoja asiakkaidensa liiketoimintojen

suuntaan. Pyrkimyksenä on päästä kauppojen tekemisen maailmasta yhteiseen

arvontuottamisprosessiin. Yritykset kytkevät toimintojaan osaksi toistensa

resursseja ja näin pyrkivät yhteisessä arvoverkossa tuottamaan lisäarvoa yhteiselle

asiakkaalleen sekä itselleen.
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Verkostosuhteessa toimivat yritykset pystyvät yhdistämään voimavaransa aina

tarpeen mukaan. Tehtävänmukainen ad hoc-tyyppinen virtuaaliorganisaatio on

tehokas ja innovaatiokykyinen esimerkiksi tarjouslaskennassa silloin, kun

erilaisten vaihtoehtoratkaisujen tarjoaminen on yhteiselle asiakkaalle mahdollista.

Verkostoitumisessa on selviä hyötyjä, mutta siinä on myös riskejä, jotka saattavat

esiintyä vasta pitkän ajan kuluttua.

Verkostoituminen voi perustua yhteistyösopimukseen, jonka sisältönä on

lupauksia ajan myötä realisoituvista taloudellisista hyödyistä. Hyötyjen jakaminen

saattaa mahdollistua vasta pitkän ajan kuluttua, jolloin odotusten suhteen

näkemysten tulisi olla yhteneväiset. Verkostosuhde on yhteistoimintaa, jossa

informaation tulee olla läpinäkyvää läpi koko arvoketjun.

Verkostoyhteistyöllä on eri vaiheisiin jakautuva elinkaari. Esimerkiksi PKT-

säätiön Partner-Laatuverkosto työkirjassa on verkostoitumisen elinkaari jaettu

seuraavalla tavalla:

1. Verkoston luominen

2. Verkoston toiminta, arviointi ja kehittäminen

3. Verkoston purkaminen

(PKT-säätiö., 2002, s. 5)

Tärkeimpänä vaiheena verkoston onnistumisen kannalta voidaan pitää verkoston

luomisvaihetta. Luomisvaiheeseen sisältyy kumppanuusidean synty, osapuolten

tutustuminen, analyysejä hyödyistä ja haitoista sekä päätös yhteistyön

aloittamisesta. Luomisvaiheen kesto ja sisältö vaihtelevat hankkeen ja yritysten

mukaan. Työtunteja saattaa luomisvaiheeseen kulua runsaasti, jolloin

järjestelmällinen arviointien tekeminen vaatii tuekseen työkaluja, joiden avulla

voidaan varmistaa tulevan yhteistyön menestys.
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja metodologia

Tämän tutkimustyön ensimmäisenä tavoitteena on löytää syitä ja motiiveja, jotka

johtavat verkostoitumiseen infra-toimialalla. Toisena tavoitteena on löytää

vertikaalista verkostoitumista suunnittelevalle yritykselle tietoja kumppanuuksien

hyödyistä ja haitoista. Kolmas tavoite on selvittää verkostoitumisen

rakennusvaiheeseen sopivia valmiita työkaluja, joiden avulla

verkostoitumisprosessi sekä nopeutuisi, ja että siitä tulisi johdonmukainen

Verkostoituvan yrityksen on kyettävä tunnistamaan oma asemansa toimialan

arvoketjussa. Arvoketjun ja siinä olevien vaatimusten tunnistamiseen tarvitaan

menetelmä, joka auttaa yritystä löytämään oma asemansa arvoketjussa.

Kumppanuusyhteistyöllä haetaan hyötyjä, mutta myös yhteistoiminnan riskit on

pystyttävä tunnistamaan. Yhteistyön alkuvaiheessa on ainakin yleisellä tasolla

pystyttävä arvioimaan hyötyjen ja riskien keskinäistä tasapainosuhdetta.

Verkostomaisessa toiminnassa yritystenvälinen markkinaehtoinen tavara-

vaihdanta muuttuu vuorovaikutteiseen ja informaatiota sisältävään vaihdantaan,

jolloin yritykset pyrkivät yhteistyössä saavuttamaan kilpailuetua muihin

kilpaileviin verkostoihin nähden. Toimiakseen, verkostoyhteistyö vaatii aina

kyvykkyyttä ja johtamistaitoja. Tutkimuksessa esitellään kaksi

menetelmätyökalua, joiden avulla verkostoituva PK-yritys voi arvioida omaa ja

kumppaninsa verkostoitumiskykyä. Tutkimuksen kysymykset on muotoiltu

seuraavaan muotoon

1) Mitkä motiivit ja vaatimukset ajavat infra-toimialan yrityksiä

verkostoitumaan?

2) Mitä yleisiä hyötyjä ja riskejä yritystenvälinen vertikaalinen

verkostoituminen voi sisältää?
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3) Millaisten työkalujen avulla verkostoitumista harkitseva yritys voi

arvioida omaa ja kumppaniehdokkaidensa verkostoitumiskykyä ja

miten valittujen työkalujen käyttö sopii verkostosuhteen alkuvaiheiden

työkaluksi?

Tutkimustyötä on tehty, kilpailun vapautumisen myötä muutoshaasteiden edessä

olevan infra-toimialan näkökulmasta käsin. Aiempaa suuremmat ja

pitkäkestoisemmat urakkakokonaisuudet sekä toimialan kannattavuuden

parannusvaatimukset asettavat uusia tavoitteita kaikille alan toimintaketjuille.

Nykyisen ikärakenteen vuoksi, suuri osa ammattitaitoisesta työvoimasta on

jäämässä lähivuosien aikana eläkkeelle, eikä nuorempaa sukupolvea ole riittävässä

määrin työn jatkajiksi. Infra-alan verkostoitumisen ja kumppanuuksien kautta

saatavien hyötyjen on arvioitu olevan suuria. Verkostoitumisen on nähty yhdeksi

tärkeimmistä keinoista parantaa toimialan kannattavuutta ja kiinnostavuutta.

Tutkimuksen näkökulmana on pääurakoitsijalle materiaaleja ja niihin liittyviä

palveluja tuottavan toimittajayrityksen kumppanuushanke. Näiden kahden

toimijan, markkinaehtoisen asiakassuhteen muuttuminen kumppanuudeksi on

vertikaalista verkostoitumista, jossa saman arvoketjun eri vaiheissa toimivat

organisaatiot yhdistävät voimavaransa. Suhteessa joka muuttuu kaupankäynnistä

kumppanuuteen on hyötyjä ja haittoja ja ne on tunnistettava mahdollisimman

varhaisessa vaiheessa.

Verkostoitumisen avuksi ja arvioimiseen on kehitetty työkaluja, joiden avulla

yhteistyön alkuvaiheessa voidaan hyödyt arvioida ja mahdolliset riskit tunnistaa.

Tässä tutkimuksessa esitellään kaksi työkalua, joiden soveltuvuutta arvioidaan

työn johtopäätöksissä. Verkostoitumisen yhtenä tavoitteena on osapuolten

liiketulosten parantaminen yhteistoiminnan avulla. Toiveikkaiden odotusten

vallitessa, ja yllättävien pettymysten välttämiseksi on heti yhteistyön

alkuvaiheessa kiinnitettävä huomio keinoihin joilla kumppanuuksiin liittyvät

uhkat voidaan välttää.
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Tutkimus on rajattu kahdenväliseen, samassa arvoketjussa toimivan yrityksen

vertikaalisen verkostosuhteen suunnitteluvaiheeseen. Lähtökohtana on, että

yhteistyötä suunnitteleva yritys tarvitsee yleistä verkostoitumiseen ja

kumppanuuksiin liittyvää tietoa. Tutkimuksessa on oletuksena, että yritys on

suunnittelemassa verkostoitumistaan strategisen päätöksen ja harkitun kumppanin

valinnan myötä.

Tutkimuksessa esitellään ja arvioidaan verkostoitumisen avuksi kehitettyjä

valmiita menetelmätyökaluja. Työkalujen käyttökelpoisuutta arvioidaan

verkostosuhteen alkuvaiheen ja rakentamisen näkökulmasta, jossa vaiheessa

investoinnit rajoittuvat lähinnä ajankäyttöön ja verkostotoiminnan suunnitteluun.

Tutkimusmenetelmä on case-tyyppinen tapaustutkimus perustuen luonnollisen

toimialaympäristön havainnointiin. Tutkimuksessa selvitetään

kirjallisuuslähteiden pohjalta, miten vertikaalinen verkostoituminen edistää

arvoketjun toimintaa ja miksi arvioinnit suhteen alkuvaiheessa ovat tärkeitä.
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1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen aluksi luvussa yksi esitellään työn tavoitteet, rajaukset, metodologia

ja rakenne.

Luvussa kaksi esitetään yrityksen asemoituminen toimialan arvoketjussa ja

asemoitumisen apuna käytettävää Ketju-työkalumenetelmää.

Luku kolme käsitelee verkostoitumiseen liittyviä erityispiirteitä ja niitä syitä, jotka

saavat yritykset verkottumaan keskenään. Kumppanuuksista saatavien hyötyjen

esille tuominen on yleistä ja usein hyötyjä painotetaan jopa siinä määrin, että

yhteistyön haittojen ja riskien analysointi saattaa jäädä vähäiselle huomiolle.

Verkostoitumisprosessi on kuitenkin hyötyjen ja haittojen tunnistamista ja niille

sopivan tasapainon löytämistä. Kun hyödyt ja haitat ovat sopivassa tasapainossa,

on kumppanuudelle helpompi hyväksyä realistiset tavoitteet joiden saavuttaminen

on käytännössä mahdollista.

Luvusssa neljä selvitetään aluksi yritystoiminnan yleistä riskijakoa. Seuraavaksi

käsitellään verkostoitumiseen liittyviä riskejä. Verkostoitumisessa on aina omat

riskinsä ja niiden sisältö vaihtelee yhteistyön muodosta riippuen. Hyödyn

jakamiseen ja verkoston johtamiseen liittyvien riskien esittely on sisällytetty

tutkimustyön tähän osaan. Luvun lopuksi on esitelty joitakin keinoja, joilla

verkostotoiminnan riskejä voidaan hallita.

Luvussa viisi on infra-toimialan esittely siihen liittyvine toimintaympäristöineen.

Luvussa esitellään niitä muutoshaasteita, joita alalle on asetettu. Infra-alan

nykyiset hankintatavat ovat muuttumassa jolloin on tärkeää tunnistaa toimialan

johtavan rakennuttajan eli Tiehallinnon hankintastrategia siihen liittyvine

tavoitteineen.
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Luvussa kuusi esitellään kaksi verkostoitumisen avuksi kehitettyä työkalua.

Työkalut on valittu siten, että niiden käyttö olisi mielekästä ja mahdollista jo

verkostoitumisprosessin alkuvaiheista saakka.

Luvussa seitsemän arvioidaan edellisessä kappaleessa esiteltyjen Partner-

laatuverkosto- ja Verkostoreittaustyökalun käyttömahdollisuutta verkoston

rakentamisvaiheen käytössä.

Luvussa kahdeksan annetaan vastauksia alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin,

esitetään johtopäätöksiä tehdystä työstä ja arvioidaan tutkimustyön tuloksia.

Luvun lopuksi on esitetään jatkotutkimusehdotuksia.

Luvussa yhdeksän esitetään tutkimustyön yhteenveto.



8

2 YRITYS OSANA ARVOTOIMINTOJA

Tässä luvussa perehdytään liiketoiminnan arvotoimintoihin ja siihen, kuinka

yritykset voivat asemoitua avoketjuihin. Oman aseman kuvaamisen avulla

yritykset voivat ottaa huomioon niitä vaatimuksia, jotka ovat peräisin arvoketjujen

kaukaisemmilta asiakastahoilta. Oman aseman löytämiseksi on Ketju-työkalu yksi

mahdollisuus kuvata arvoketjua, toimijoille asetettuja vaatimuksia ja niitä

palveluominaisuuksia joilla vaatimuksiin vastataan.

2.1 Asiakkaan asiakas

Yrityksen toimintaan vaikuttavat monet eri sidosryhmät, joiden vaatimuksiin ja

odotuksiin yrityksen pitää osata vastata. Liiketoimintaketjun lähimmät

sidosryhmät, kuten välittömät asiakkaat sekä välittömät toimittajat on yleensä

liiketoimintasuunnitelmissa huomioitu. Liiketoiminnan luonteesta riippuen

yrityksen toimintaan kohdistuu usein voimakkaitakin vaatimuksia

liiketoimintaketjun kaukaisemmilta tahoilta. Nämä vaatimukset, ongelmat ja

trendit on myös tunnistettava ja niiden huomioiminen tulevissa suunnitelmissa on

tärkeää.

Jokaisella toimittajalla on suhde asiakkaan asiakkaaseen. Suhde on olemassa,

vaikka se olisi epäsuora ja vaikka sitä ei tiedostettaisi. On mahdollista, että

asiakkaan kaipaamat ominaisuudet ovat erilaisia tai jopa ristiriidassa niiden

ominaisuuksien kanssa, joita seuraavan vaiheen asiakas vaatii. Joskus tuote on

väliportaalle neutraali, mutta loppukäyttäjälle erityisen arvokas. (Gummesson E.,

2004, s. 126 - 127)

Välittömän asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseksi on selvitettävä asiakkaalle

tärkeät asiat. Yleensä ne liittyvät asiakkaan suhteeseen omiin asiakkaisiin. Pitkän

aikavälin menestyksen tärkein mittari ei ole siinä, miten paljon yritys saa voittoa

kultakin asiakkaalta, vaan siinä, miten kilpailukykyinen asiakas on omilla
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markkinoillaan. Yrityksen omia pyrkimyksiä tulisi arvioida sen pohjalta, miten

hyvin ne auttavat asiakkaan asemoitumista. (Normann R., 2002, s. 98)

Kuvassa 1 on kuvattu etenemistä ensimmäisen tason asiakassuhteista seuraavan

tason asiakassuhteisiin.

Ensimmäisen tason Toisen tason

asiakassuhde asiakassuhde

painopiste ennen

uusi painopiste

Kuva 1. Ensimmäisen tason asiakassuhteesta toisen tason asiakassuhteisiin

(mukaillen Normann R., 2002, s. 99)

Arvotoiminnoilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan tietyn

tuotteen tai palvelun tuottamiseen ja saattamiseen loppuasiakkaan

hyödynnettäväksi (Möller K. & al., 2004, s. 18). Arvon tuottaminen asiakkaalle

on menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Yrityksen kannattaakin asemoida

itsensä arvotoimintojen ketjuun ja samalla tarkastella itseään osana asiakkaan

liiketoimintaa. On tunnettava asiakkaan asiakkaat ja myös heidän vaatimuksensa.

Infra-toimialan arvoketjussa materiaaleja ja niihin liittyviä palveluja tuottavan

toimittajayrityksen välittömänä asiakkaana on urakoitsija. Urakoitsijan

välittömänä asiakkaana on infra-verkostoa rakennuttava ja ylläpitävä Tiehallinto.

Myöhemmin esitettävässä luvussa 5.3 esitetään Tiehallinnon hankintastrategian

vaatimukset joiden halutaan muuttavan toimijoiden roolijakoa, vaatimusten

esittäjän keskittyessä omiin ydinkyvykkyyksiinsä. Tiehallinnon vaatimusten

vyöryttäminen ketjun eri toimijoille aiheuttaa sen, että yritykset joutuvat

tukeutumaan toistensa osaamiseen tai vaihtoehtoisesti laajentamaan omaa

Me Asiakas Asiakkaan

asiakas
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osaamisaluettaan. Yhteistyön tiivistämisen näkökulmasta katsottuna yritysten

keskinäiset sidokset kehittyvät yhä monimuotoisemmiksi ja

vuorovaikutuksellisemmiksi, jolloin liiketoiminta verkostoituu.

Verkostoitunut, kasvava kytkeytyneisyys johtaa voimakkaaseen keskinäiseen

riippuvuuteen, mikä muodostaa selvän riskin niille yrityksille, joilla ei ole

vaihtoehtoisia toimittajia tai asiakkaita (Möller K. & al., 2004, s. 18). Oikea

asemoituminen arvoverkossa merkitsee, että kukin yritys on lisäarvon tuottaja.

Kun tuotantoprosessi rakentuu yli organisaatiorajojen, resursseja käytetään

joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti – optimoiden ja läpinäkyvästi – koko

verkoston kannalta. Vastavuoroisesti yksittäinen yritys saa verkoston kautta

synergiaetuja, jotka eivät olisi mahdollisia yksin toimien. (Tsupari, P. & al., 2001,

s.13)

2.2 Arvoketjun kuvaaminen Ketju-työkalun avulla

Yritykset menestyvät, kun niiden muodostamat verkostot menestyvät. Verkoston

tärkein tehtävä on arvonmuodostus, jossa jokainen arvoketjun osa lisää koko

verkon arvoa. Verkostomainen toimintamalli ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys ja

kaikissa tilanteissa paras ratkaisu. Asian arvioimiseksi on tunnistettava toimialan

arvoketju. Arvoketjussa on erilaisia toimintoja, kuten osavalmistus, kokoonpano

ja jakelu. Jotkut toiminnoista ovat toisia arvokkaampia ja sitä kautta tuottavampia.

Verkostomaisuuden lisääntyessä yritystenvälisissä suhteissa muuttuu yritysten

välinen vaihdanta pelkästä tavara / palveluvaihdannasta vuorovaikutteisempaan,

informaatiota sisältävään vaihdantaan. Edelleen pelkkä operatiivinen ja

tuotannollinen vuorovaikutus muuttuu molemminpuoliseen kehittämiseen,

yhteiseen markkinointiin sekä visioiden ja strategioiden integrointiin (Vesalainen

J., 2002, s. 23). Liiketoimintaketjun kuvaaminen on tärkeää sillä sen avulla

arvoketjussa oleva yritys pystyy asemoimaan itsensä oikeaan asemaan.

Arvoketjun kuvaamisen avulla voidaan kartoittaa yrityksen eri sidosryhmiin

liittyviä tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta asiakkaiden tarpeisiin ja tuotteille /

palveluille asetettuihin vaatimuksiin.
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Ketju-tekniikka kuuluu työvälineisiin, joiden avulla jäsennetään ja analysoidaan

asiakastarvetietoa. Taulukkotyökalun avulla muodostetaan kuva yrityksen

sidosryhmistä ja liiketoimintaketjusta. Se antaa kuvan yritykselle ja kehitettävälle

tuotteelle asetettavista vaatimuksista, trendeistä, kehitystavoitteista, ongelmista ja

niiden syistä. Merkittävänä etuna on, että tekniikan avulla voidaan tarkastella

yrityksen sidosryhmiä kokonaisuutena, ja silti esittää yksityiskohtaista tietoa.

(Kärkkäinen H., & al., s. 1)

Kuvassa 2 on kuvattu Ketju-työkalun avulla Tiehallinnon hankintastrategiassa

esitetty toimijoiden uusi roolijako.

Kuva 2. Toimijoiden kuvaaminen Ketju-työkalun avulla

Ketju on taulukko, jonka lävistäjälle on muodostettu liiketoimintaketjussa

toimivat tarkasteltavat yksiköt (sidosryhmät). Lävistäjän yläpuolelle kuvataan

niitä vaatimuksia, joita liiketoimintaketjun ylemmistä tahoista kohdistuu

alemmille tasoille.

Vaikutukset yhteiskunnalle

ja väylän käyttäjille

Palvelu-, toimivuus-,

ja kuntovaatimukset

Tuotevaatimukset

(Tuotteen tekniset

laatuvaatimukset)

Materiaali-

vaatimukset

Tarviketoimit-

tajat

Pääurakoitsijat

konsultit, tai

toimittajaverkko

Alihankkijat

Tiehallinto

LVM K

I

L

P

A

I

L

I

J

A

T

TRENDIT JA KEHITTÄMISTARPEET

Uudet hankintakäytännöt, verkottuminen, suunnittelija-toimittaja yhteistyö
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Lävistäjän alapuolelle voidaan kuvata sellaisia palveluja, tuotteita ja

ominaisuuksia, joiden avulla liiketoimintaketjun ylempien tahojen vaatimuksia

voidaan tyydyttää. Lisäksi lävistäjän määräämän alueen ulkopuolelle jääviä

alueita, yläkenttää ja oikeaa kenttää voidaan käyttää hyväksi toimialan yleisen

kehittymisen ja vaatimusten kuvaamiseen, sekä kilpailijoiden toimenpiteiden

kuvaamiseen. (Kärkkäinen H., & al., s. 1)



13

3 LIIKETOIMINTAVERKOSTO

Tässä luvussa perehdytään verkostoitumisen käsitteisiin ja syihin, jotka

vaikuttavat yritystenväliseen verkostoitumiseen. Verkostoituminen tuo omia

vaatimuksia myös yrityksen laskentatoimelle. Hinnoitteluun ja

kustannuslaskentaan liittyvät asiat muuttuvat jossain määrin yrityksen sisäisistä

verkoston yhteisiksi tiedoiksi. Verkostoitumisprosessiin kuuluu sopivan

tasapainon hakeminen hyötyjen ja haittojen välille. Hyötyjen selvittäminen ja

niiden olemassaolon tunnistaminen ovat tekijöitä, jotka innostavat yrityksiä

verkostoitumaan keskenään. Kilpailuetu ja ”win – win” periaatteen toteutuminen

hyödyttävat verkoston kaikkia toimijoita.

3.1 Verkostoitumisen käsitteet

Kahdenvälinen verkostosuhde voidaan sijoittaa markkinaehtoisen, kilpailuttavan

ja ohuen vaihdantasuhteen sekä saman omistuksen ja päätöksenteon alle

sijoittuvan vertikaalisesti integroituneen yrityksen väliin. (Vesalainen J., 2002, s.

11) Yritystenvälistä verkostosuhdetta kutsutaan useilla eri nimillä, eikä mikään

nimityksistä ole vakiintunut tai virallinen. Verkostoitumista voidaan kuvata

seuraavilla käsitteillä:

o verkosto / verkostoituminen

o kumppanuus / strateginen kumppanuus

o allianssi / strateginen allianssi

o partnership
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Käsitteille verkottuminen ja verkostoituminen on Niemelä (2002, s. 13) antanut

seuraavat määrittelyt:

o Verkottuminen on tietotekniikan ja tietoverkkojen sekä

verkkoliiketoiminnan käyttöä. Niiden merkitys yhteydenpitovälineinä

kasvaa – vähän samaan tapaan kuin aiemmin rautateiden ja maanteiden.

Tietoverkkoa voi verrata verkostoissa tietoa kuljettavaan

hermojärjestelmään. Ihminen tai yritys on verkottunut, kun pääsy

tietoverkkoihin on auennut ja uusia mahdollisuuksia on otettu käyttöön.

o Verkostoituminen on monenkeskistä yhteistyötä, esimerkkinä yritysten

muodostama tuotanto- tai yritysverkosto. Yritykset hakevat yhteistyön

avulla ratkaisuja haasteisiin ja ongelmiin, joihin niiden omat voimavarat

eivät riitä. Tässä prosessissa verkottuminen, tietoverkot ja -liikenne ovat

uusien ratkaisujen yksi mahdollistaja ja väline. Tietoverkot ovat

verkostoyhteiskunnan alusrakenne, mutta pelkkä tietoverkko ei vielä tee

toimivaa yritysverkostoa.

Verkostot ovat monimuotoisia ja keskenään erilaisia, ne ovat syntyneet tilanteen

ja tarpeen mukaisiksi ja usein niiden muuttuminen on seurausta ympäristön

muutosvaatimuksista. Kuvan 3 mukainen jako vertikaalisiin ja horisontaalisiin

verkostoihin on yksi tapa kuvata yritysverkostojen muodostumista.
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Kuva 3. Jako vertikaalisiin ja horisontaalisiin verkostoihin. (mukaillen Niemelä

S., 2002, s. 19)

Vertikaalinen verkosto yhdistää saman tuotantoprosessin tai arvoketjun eri

vaiheissa toimivia organisaatioita. Arvoketjussa siirtyvän tuotteen tai palvelun

jalostusarvo kasvaa mitä lähemmäksi se tulee lopullista käyttäjä-asiakasta.

Kumppanuusyritykset pyrkivät tuottamaan yhteistyössä lisäarvoa palveluille ja

tuotteille. Tiiviin yhteistyön myötä syntyneet hyödyt pyritään jakamaan ”win-

win” periaatteen mukaisesti, jolloin arvoketjun kaikki toimijat hyötyvät verkoston

tuloksista. Horisontaalinen verkosto yhdistää arvoketjun tietyn vaiheen

rinnakkaisia ja erilaisia toimijoita, palveluja tai tuotteita. Kumppanuusyritykset

tasaavat toistensa tuotantohuippuja, jolloin yksi hyötynäkökulma on yksittäisen

yrityksen investointitarpeen väheneminen.

ARVOKETJU KÄYTTÄJÄ-

ASIAKAS

JALOSTUSARVO

ASIAKAS

HYÖTY VERTIKAALINEN

YHTEISTYÖ

TOIMITTAJA TOIMITTAJA

HORISONTAALINEN

VERKOSTOYHTEISTYÖ
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3.2 Verkostosuhteen lähtökohdat

Yleensä kukin yritys verkostoituu omista lähtökohdistaan ja keskeisimpänä syynä

on entistä paremman kilpailuedun tavoittelu markkinoilla. Verkostoituminen ja

kumppanuudet tarjoavat tämän päivän yrityksille hyvät mahdollisuudet menestyä

kilpailussa muita yritysverkostoja vastaan. Infra-alan rakennuttajat haluavat

entistä suurempia ja valmiimpia hankekokonaisuuksia, jolloin yksittäiset pienet

yritykset ovat vaarassa pudota markkinoilta kokonaan pois. Yksittäisen yrityksen

jääminen verkostojen ulkopuolelle voi johtaa siihen, että yritys joutuu jatkuvasti

kilpailutettavien yritysten joukkoon ja asiakas on valmis yhteistyöhön vain

halvimman hinnan perusteella.

Kilpailutilanteen säilyttäminen todellisena voi olla vaikeaa etenkin

pitkäkestoisissa kokonaisuuksissa, jolloin rakennuttajalle tulee tarve pitää useampi

palveluntuottaja mukana toiminnassa. Verkostoituminen on keino jonka avulla

yritykset pystyvät muodostamaan arvoketjun, jossa jokainen toiminto voi tuottaa

loppuasiakkaalle aitoa lisäarvoa. Kumppanuudet koko arvoketjun pituudella

mahdollistavat parhaan osaamisen saannin asiakkaan pöytään.

Tarve verkostoitumiselle voi muodostua yritysten omista lähtökohdista tai se voi

olla asiakaslähtöistä. Keskeisen lähtökohdan verkostoitumiselle muodostavat

yritysspesifisten syiden ohella myös markkinoiden vaatimukset ja globalisaatio.

Tavoitteena on, että markkinoilla yhteistyötä tekevät yritykset oppivat

kilpailemaan verkostona. Verkoston kilpailukyky on yhtä kuin koko verkoston

kyky vastata markkinoiden vaatimuksiin nopeudesta, joustavuudesta,

laadukkuudesta ja alhaisista kustannuksista. Näihin markkinoiden vaatimuksiin

verkko kykenee vastaamaan yksittäistä yritystä paremmin, ja hyöty koituu kaikille

osapuolille. (Tsupari P. & al., 2001, s. 6)
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3.2.1 Verkostosuhteen synty- ja rakentumisvaiheet

Liiketoimintaverkoston rakentamisen lähtökohdaksi voidaan ottaa nykytila-

analyysi, jossa analysoidaan toimialan nykyistä arvontuottojärjestelmää.

Analyysin päätavoitteena on saada selville, miten alan arvojärjestelmää voidaan

kehittää joko aiempaa tehokkaammaksi tai miten luoda kokonaan uusi ja aiempaa

kilpailukykyisempi asiakastarjooma. Analyysin johtopäätöksenä voi olla

esimerkiksi oman toiminnan muuttaminen tai se voi olla yritystenvälinen

toimintojen integrointi. Jälkimmäisen valinnan tehtyään yritykset valitsevat

strategiakseen verkostoitumisen, jonka jälkeen alkaa verkostokumppaneiden

valinta ja verkoston liikeidean suunnittelu. Asetettuja tavoitteita hyväksi käyttäen

pyritään neuvottelu-, sitoutumis- ja toimeenpanovaiheiden kautta löytämään

sopivat kumppanit ja yhteistyömallit.

Vuorinen (2005, s. 28-30) on väitöstyöhönsä lainannut erilaisia malleja

verkostosuhteen syntymisestä ja kehittymisestä. Yhteistä malleille on, että niissä

on monivaiheinen kehityskaari aina suhdetta edeltävästä vaiheesta aktiivisen

yhteistoiminnan vaiheeseen asti. Verkostoitumisen alkuvaiheelle ominaisia

piirteitä on kuvattu seuraavin tavoin:

o tietoisuus verkostoitumisen mahdollisuuksista syntyy

o etsitään oikeanlaisia partnereita

o osapuolten sitoutuminen on heikkoa

o investoinnit rajoittuvat ajankäyttöön

o osapuolet tarkastelevat suhteesta mahdollisesti koituvia

hyötyjä ja niiden saamiseksi tarvittavia investointeja

o luodaan keskinäistä luottamusta

o luodaan yhteistä tietämysperustaa
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Ståhle & Laento (2000, s. 57-58) ovat ottaneet yhdeksi näkökulmaksi

vetovoimaisuuden merkityksen kumppanuussuhteen rakennusvaiheessa.

Vetovoimaisuuden merkitystä on kuvattu seuraavasti: positiiviset ennakko-

odotukset ja kuulopuheet sekä myönteinen imago ja maine tekevät yrityksestä

vetovoimaisen. Vetovoima tarkoittaa sekä kiinnostusta, että luottamusta tulevaa

kumppania kohtaan, ja on siten avaintekijä kumppanuuden kaikissa vaiheissa.

Yrityksellä on sitä suurempi mahdollisuus tuottaviin kumppanuuksiin, mitä

vahvempia sen kumppanuutta tukeva maine, strategia ja organisaatio ovat.

Verkostoyhteistyön edellytyksenä ovat korostuneet seuraavat tekijät: mukaan on

lähdettävä avoimin mielin, informaation on oltava avointa, toimiva keskinäinen

luottamus, henkilökemia, kärsivällisyys, pitkäjänteisyys etenkin alussa, tasa-

arvoisuus etenkin alussa, kateus pois, asiat paperille ja sopimusten teko

yhteishengessä sekä sitoutuminen yhteisiin asetettuihin tavoitteisiin. (PKT-säätiö.,

2002. s. 2)

3.3 Verkostoituminen ja laskentatoimi

Periaatetasolla verkostoituminen on nähtävä yhteisiä etuja tuottavana

yhteistoiminnan laajentamisena ja syventämisenä niin yritysten välillä kuin

yritysten sisällä. Verkostoitumisen avulla tavoitellaan erityisesti

kustannussäästöjä, joustavuutta ja nopeampaa tuotantoprosessia. Strateginen

yritysverkko pyrkii yhä useammin siihen, että sen toimijoiden välillä ei tapahdu

jatkuvaa tarjouskohtaista kilpailua, vaan ketju kilpailee lopputuotteellaan muita

vastaavia ketjuja vastaan.

Laskentatoimen ja erityisesti taloushallinnosta vastaavien tulisi kyetä luomaan

uusia menetelmiä sekä yritysten sisäiseen että yritysten rajat ylittävään laskentaan.

Yritysverkon kustannuslaskennassa on kyse tuotteen tai palvelun koko

jalostusketjun kustannuskertymän selvittämisestä (Anttila J-P., & al., 2002, s. 25).

Yrityksen kulurakenne muodostuu karkeasti materiaaleista, henkilöstökuluista ja

muista sisäisen toiminnan aiheuttamista yleiskustannuksista.
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Open-book-laskentatoimessa yritys paljastaa kulurakenteensa toiselle samassa

verkostossa toimivalle yritykselle toisaalta osoittaakseen sitoutumista ja

parantaakseen asemiaan suhteessa muihin yrityksiin ja toisaalta ymmärtääkseen

paremmin myös toisen osapuolen kulurakennetta. Tavoitteena on toteuttaa

yhteisiä, jaettuja kulujen pienentämiseen tähtääviä toimia, jotta voidaan kilpailla

yhä paremmin ja tuottavammin asiakkaista verkoston yhteisten lopputuotteiden

avulla. Verkostoitumiseen liittyy siis läheisesti käsite kustannustiedon jakamisesta

yhteistyökumppanille. Tämä puolestaan edellyttää tiedon olemassaoloa ja

halukkuutta tiedon jakamiseen. Osana dynaamista verkostoitumista käydään myös

luonnollisesti keskustelua tämän lähestymisen reunaehdoista, hyödyistä ja

haitoista sekä käytännön soveltamismahdollisuuksista. Yhteistyöverkostoissa

luonnollisia tarpeita kustannustiedon tarkastelulle esiintyy usein ainakin

seuraavien tekijöiden yhteydessä. (Vakaslahti P., 2004, s. 296)

o tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu ja tarjouslaskenta

o tuotannontekijöiden ja resurssien hinnoittelu

o tuotteiden ja asiakkaiden kannattavuuslaskelmat

o tuotevalikoiman kannattavuuslaskelmat

o siirtohinnoittelu

o yhteistyöhankkeiden liiketoimintamallit

o tehdä, ostaa vai ulkoistaa –valinnat

o tuotekehityspäätökset

o tuotantoprosessipäätökset ja operatiiviset kulut

o investointipäätökset

o toiminnan kulurakenteen tarkastelut

o budjetoinnin tuki

o yrityksen arvonmäärityksen tarpeet

o benchmarking-hankkeet

(Vakaslahti P., 2004, s. 297)
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Kustannusrakenteiden avoimuus saattaa olla yksi kumppanuuden kulmakivistä.

Teoreettisesti kaupallisen suhteen ja siihen liittyvän hintamekanismin perusta on

riskin ja voiton sekä riskin ja kustannuksen suhteessa. Hinnoittelumekanismien eri

variaatiot voidaan ymmärtää kuvan 4 perusteella. Kuvassa on eritelty kaksi

ulottuvuutta. Ensimmäinen käsittelee sitä, kummalla on kaupallisen suhteen

kustannusriski (hintariski, volyymiriski ja tehokkuusriski) ja toinen sitä, onko

kustannusten ja katteiden kontrolli markkinaehtoista vai avointa vai perustuuko se

keskinäiseen luottamukseen. (Vesalainen J., 2004, s. 160 - 161)

ASIAKKAALLA

Hintariski

TOIMITTAJALLA

AVOINTA MARKKINAEHTOISTA

Kustannusten ja katteen kontrolli

Kuva 4. Avoimuus ja hintariski kaupallisessa suhteessa (mukaillen Vesalainen J.,

2004, s. 161)

Hintariski eli yli- tai alihinnoittelun vaara on joko asiakkaalla tai toimittajalla

riippuen siitä, mikä on markkinatilanne, niiden asema markkinoilla sekä tuntemus

markkinoista. Asiakkaan kannalta tilanne on edullinen silloin, kun se tuntee hyvin

tuotannon kustannusrakenteet esimerkiksi oman valmistuksen kautta ja kun

markkinoilla on paljon tasavahvoja toimittajia tarjoamassa palvelujaan. Tällöin

hintariskin toteutuminen on todennäköisesti toimittajalla.

Avoin kustannus-
rakenne ja täydellinen
kustannusten läpi-
virtaus asiakkaalle

Suljettu kustannusra-
kenne, hintariski riip-
puu markkinatilan-
teesta

Avoin kustannus-
rakenne, mutta ei vai-
kutusta hintamekanis-
meihin
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Mikäli taas toimittajan asema markkinoilla on hyvä ja asiakas ei itse omaa hyvää

käsitystä tuotantokustannuksista on hintariski asiakkaalla. (Vesalainen J., 2004, s.

161) Kuviossa on neljä avoimen kustannus/kate-kontrollin tilannetta, jotka

eroavat toisistaan siinä, missä määrin kustannusriski on asiakkaalla tai

toimittajalla. Mikäli kaupallinen suhde on sellainen, että kustannusrakenne on

avoin ja kaikki kustannukset lisättyinä toimittajan katteella virtaavat toimittajan

läpi asiakkaalle, on kysymyksessä tietynlainen ääritilanne. Tällainen tilanne ei ole

edullinen asiakkaalle, koska kustannusten läpivirtaukseen sisältyy myös

toimittajan mahdollinen tehottomuus. Toinen avoimen kustannusrakenteen

ääritilanne on taas sellainen, jossa avoimuudesta riippumatta muutokset

hintakriteereissä eivät mitenkään vaikuta hinnan muodostumiseen. Tällainen

tilanne on toimittajalle järjetön, koska avoimuudesta ei ole sille mitään hyötyä.

(Vesalainen J., 2004, s. 162)

3.4 Hyötyjen ja haittojen tasapaino

Verkostojen kyky tuottaa strategista lisäarvoa on nostettu tietyissä näkökulmissa

voimakkaasti esiin. Strateginen lisäarvo tarkoittaa sitä, että verkostomainen

yhteenliittymä tuottaa yrityksille niiden kilpailuasemaan positiivisesti vaikuttavaa

potentiaalia. Potentiaalit voidaan jakaa kahtaalle siten, että kysymys on yhtäältä

resursseihin ja osaamisen kehittymiseen liittyvistä ja toisaalta valta- ja markkina-

asemiin vaikuttavista hyötynäkökohdista. (Vesalainen J., 2004, s. 44).

Verkostoituminen ei aina ole mikään ihmelääke, jonka avulla yritysten

liiketoimintamahdollisuudet paranisivat. Esimerkiksi vertikaalisessa

verkostoitumisessa keskittyminen harvoihin asiakassuhteisiin lisää

riskiherkkyyttä. Infra-alalla toimittajan ja urakoitsijan välinen kumppanuus on

toimittajan näkökulmasta riski, jos kumppanina toimiva urakoitsija ei voitakaan

tarjouskilpailua. Kuitenkin tarjouksen laskentavaiheeseen on saatettu tehdä

huomattavia yhteisiä panostuksia.
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Kumppanuus on aina kuvan 5 mukaista oikean tasapainon etsimistä hankkeita

puoltavien ja vastustavien tekijöiden väliltä. Yksittäisen kahdenvälisen

sopimuksen osalta hyötyjen ja haittojen tarkastelu ei ole kaikkein hedelmällisintä,

koska se johtaa helposti kärjistettyyn yritysten vastakkainasetteluun ja kiistelyyn

ehdoista. Laajemmin sovellettuna se kuitenkin puoltaa paikkansa esimerkiksi

osana strategista suunnittelua. (Vakaslahti P., 2004, s. 30)

Esteet tuleville valinnoille Uudet markkinat

Muiden vaihtoehtojen sulku Riskin jako

Voitonjako Uudet tuotteet

Strategiset häiriötekijät Lisääntynyt myynti

Kilpailijan kasvattaminen Jakelukanavat

Tiedon , osaamisen hävikki Uusi teknologia

Yllättävät pettymykset Innovointi

Muutokset ajan myötä Nopeus

Ketteryys

Kustannukset

- + Kapasiteetti

Kuva 5. Verkostoitumisen hyödyt ja haitat (mukaillen Vakaslahti P., 2004, s. 30)

Organisaatiot odottavat kumppanuuksilta suurta lisäarvoa. Kuitenkin karkeasti

ottaen voidaan yleistää, että maksimissaan noin puolet kumppanuuksista johtaa

kaikkien osapuolten näkökulmasta odotettuihin tuloksiin. Osapuolien odotusten ja

näkemyserojen tiedostaminen ja etukäteen analysoiminen lisäävät

kumppanuuksien onnistumismahdollisuuksia. Timo Santalainen (2005 s. 214 –

215) on nähnyt hyödylliseksi seuraavien kuuden näkemyseron analysoinnin:



23

1. Yhteistyön laajuus ja puute. Kyse on strategisen yhteensopivuuden

arvioinnista ja siitä seuraavista toimintatavoista. Yhteistyön muoto,

esimerkiksi se liittyykö yhteistyöhön omistusjärjestelyjä, tulisi päättää

strategisen yhteensopivuuden perusteella. Kaikissa tapauksissa

yhteistyön tulisi perustua keskinäiseen oppimiseen, minkä seurauksena

on uskallettava poisoppia omia vanhentuneita käytäntöjä. Kunkin

osapuolen yhteistyöhön tuoman kontribuution (”what do you bring to

the party”) yksilöinti on erityisen keskeistä. Yhteiset näkemyserot

tulee kommunikoida syvälle mukaan tulevissa organisaatioissa.

2. Odotusten yhteensopivuus. Osapuolten todellinen menestys on syytä

varmistaa. Heikkenevän menestyksen antamat signaalit tulisi pyrkiä

tunnistamaan. Yhteistyö ei voi pohjautua ensisijaisesti jonkun

osapuolen heikkenevän menestyksen korjaamiseen. Liian optimistiset

lupaukset ovat vaurioittaneet monta kumppanuutta jo alkuvaiheessa.

Odotuksia kannattaa alentaa siten, että yhteistyö tuo mukanaan

myönteisiä yllätyksiä. Ne henkilöt, jotka tulevat käytännössä

vastaamaan kumppanuuden toimivuudesta, tulee kytkeä mukaan jo

neuvottelujen alkuvaiheessa. Tämä siksi, että mahdollisimman varhain

tulee määritellä konkreettisia tehtäviä ja projekteja yhteistyön

käynnistämiseksi. Aktiivinen palaute integraatioprosessin aikana

tiivistää yritysten yhteistyötä

3. Käytäntöjen, toimintatapojen ja kulttuurin yhteensopivuus.

Kulttuurierot ovat epäonnistuneiden kumppanuuksien suurin syy.

Vastaavasti hyvä kemia ja kulttuurien yhteensopivuus vahvistavat

kumppanuuden hyötyä. Kulttuuri heijastuu johtamisen käytäntöinä ja

toimintatapoina. Samanlaisuudet ja erot organisaation

hierarkkisuudessa, päätöksenteon keskittyneisyydessä, menestyksen

mittaamisessa ja organisaation oppimisessa tulee pyrkiä tunnistamaan.
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Parhaimmillaan erilaisuudet voidaan yhdentää uusiksi käytännöiksi,

jotka kunnioittavat kunkin osapuolen kulttuuriin syvälle juurtuneita

arvoja. Integraatioprojekteista vastaavilla ”portinvartijoilla” on

vastuullinen tehtävä tunnistaa eri kulttuurien vahvuuksia.

4. Luottamuksen aikaansaaminen. Luottamus yhteistyön toimivuuteen

mahdollistaa syvällisen henkilökohtaisen sitoutuneisuuden, jopa

riskinoton kumppanuussuhdetta luotaessa. Vastaavasti luottamuksen

puute ja epäluuloisuus toisen osapuolen motiiveista estää aidon

sitoutumisen. Tiedon avoin jakaminen on hyvä tapa voittaa luottamus.

Toimiville businessmalleille on esimerkiksi ominaista, että kukin

osapuoli tuntee toisensa ansaintalogiikan ja sen seurauksena haltuun

otetun lisäarvon määrän. On hyvä varautua siihen, ettei kaikkia

yhteistyön haasteita ratkaista välittömästi, vaan kullekin osapuolelle

tulee antaa aikaa mukautua. Kumppanuussuhteita luotaessa kuten

kaikissa muutoksissa on hyvä etsiä viestiä nopeista onnistumisista.

5. Osapuolten ydinosaamisten ymmärtäminen. Yhteistyöllä pyritään

synergiaan. Sen aikaansaamiseksi kunkin osapuolen tulee pystyä

määrittelemään ainutlaatuinen osaamisensa ja sen kehittyminen.

Potentiaalisten kumppaneiden on puolestaan kyettävä ymmärtämään

kyseisen osaamisen merkitys ja yhteensopivuus kokonaisuuden

näkökulmasta. Erityisen arvokasta on arvioida osaamiserojen suuruus

eli se, onko synergia saavutettavissa yhteisten toimintaprosessien

kautta.

6. Kumppanuuden ajallinen elinkaari. Yhteistyön esteitä voidaan

vähentää suunnittelemalla kumppanuussuhteen päävaiheisiin

seurantapisteitä ja menestymisen kriteereitä. Seurannan kautta voidaan

varmistaa se, ovatko kunkin osapuolen panostukset ja hyödyt olleet

sovitun tasoisia.
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Sitoutumisen asteet voivat ajan myötä muuttua. Esimerkiksi uusille

markkinoille mentäessä yhteisyritykset ovat hyvä tapa luoda asema.

Toiminnan vakiintuessa itsenäinen toiminta tytäryhtiön kautta voi olla

edullisempaa. Kumppanuuden ajallisesta kestosta on hyvä sopia sen

syntyvaiheessa.

3.5 Verkostoitumisen hyötyjä

Käytännössä verkostoitumisen kehittämisessä näkökulma on ensisijaisesti

tuotantotaloudellinen, jolloin keskitytään edistämään yritysten kilpailukykyä

kaupankäynnin normaalitilanteessa. (Hallikas & al., 2003, s. 15)

Perusliiketoimintaverkkojen ydintavoitteet voidaan jakaa toiminnallisen

tehokkuuden kasvattamiseen ja asiakkaiden näkökulmasta aiempaa

kilpailukykyisemmän tarjooman kehittämiseen. Ensin mainittu tavoite perustuu

sisäiseen tehokkuuteen eli yrityksen kykyyn toimia kustannustehokkaasti

(panos – tuotos – suhde). Toinen tavoite viittaa ulkoiseen tehokkuuteen, josta

joskus käytetään myös termiä tehollisuus, mikä kuvaa yrityksen kykyä toimia

tehokkaasti suhteessa kilpailijoihin ja markkinoihin. (Möller K. & al., 2004, s. 46)

Liiketoimintaverkossa erikoistumisen ja toiminnan koordinoinnin avulla voidaan

tavoitella seuraavia toiminnallisia hyötyjä:

Kustannusten lasku

o Erikoistumisella saavutettu tuotantokustannusten lasku

o Kysyntäohjauksen avulla saavutettu varastojen pieneneminen

ja niihin sitoutuneen käyttöpääoman lasku

o Eri toimijoitten toimintojen koordinoinnin avulla saavutettu

vaihdantakustannusten lasku

o Koordinoidun logistiikan avulla saavutettu logististen

kustannusten lasku
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Laadun paraneminen

o Yhteensovitettujen laatukriteerien ja komponenttien suun-

nittelun avulla saavutettu tarjooman laatutason nousu ja tason

vakiointi

Nopeuden lisääntyminen

o Informaatiovirtojen yhdistämisellä saavutettu reagointi-

nopeuden kasvu

o Koordinoinnin avulla saavutettu läpimenoajan lyheneminen

Toimitusvarmuuden lisääntyminen

o Kapasiteetin suunnitellulla varaamisella

o Paremmalla ja nopeammalla kysyntätiedon välittämisellä

Joustavuuden lisääntyminen

o Nopeamman kysyntätiedon avulla

o Koordinoinnin mahdollistavan johtamis- ja informaa-

tiojärjestelmän avulla

(Möller K. & al., 2004, s. 47)

Toiminnallisten hyötyjen saavuttaminen tarkoittaa verkoston avulla saatua

kilpailukyvyn paranemista. Kilpailukyvyn paranemisesta saatuja

kustannussäästöjä voidaan jakaa verkostossa toimijoiden kesken ja osa

kustannussäästöistä on mahdollista siirtää tuotteiden hintoihin. Verkoston avulla

voidaan saavuttaa ”win – win” periaatteen toteutuminen eli siitä hyötyvät sekä

tilaajat että toimittajat.
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4 LIIKETOIMINNAN JA VERKOSTOITUMISEN RISKIT

Tässä luvussa perehdytään liiketoiminnan yleisiin riskeihin. Aluksi selvitetään

vahinkoriskin ja liiketoimintariskin välisiä eroja. Luvussa on selvitetty

verkostoitumiseen liittyvien riippuvuussuhteiden sisältämiä riskejä. Lisäksi on

käsitelty verkostoliiketoiminnasta saatavien hyötyjen jakamiseen ja verkoston

johtamiseen liittyviä riskitekijöitä. Lopuksi esitellään tiivistetysti viisi keskeisintä

verkostoyrityksen riskienhallintaan liittyvää osa-aluetta.

4.1 Yritysten vahinko- ja liiketoimintariskit

Yritystoimintaan liittyy epävarmuus, joka on tietämättömyyttä ja epätietoisuutta

tulevia asioita kohtaan. Riskit vaarantavat toimintojen jatkuvuutta ja uhkaavat

ennakkoon asetettujen tulosten saavuttamista. Etukäteissuunnittelulla ja

kartoitusmenetelmiä hyväksi käyttäen mahdolliset riskit ovat vältettävissä.

Yleisesti riskit on jaettu yritystoiminnassa eri kategorioihin sen mukaan millaiset

ovat riskin toteutumisen seurausvaikutukset. Pelkästään vahinkoa aiheuttava

puhdas riski on suomalaisessa termistössä saanut nimen vahinkoriski.

Vahinkoriskin toteutuminen merkitsee yritykselle aina tappiota ja nämä

vahinkoriskit ovat luonteeltaan vakuuttamiskelpoisia. (Suominen A., 2000, s. 11)

Liiketalouden periaatteilla toimivan yrityksen tunnusmerkistöön kuuluvat tuotto-

odotukset ja näiden odotusten toteutumatta jääminen on riskin toteutumista. Tätä

riskiä kutsutaan liikeriskiksi. Liikeriskit liittyvät yrityksen tekemiin päätöksiin,

joiden päätösten tavoitteena on tuottojen saavuttaminen. Ottaessaan liikeriskin

yritys laskee tekevänsä tuottavan päätöksen, mutta näin ei välttämättä käykään.

Myönteisessä tapauksessa riskinoton sanotaan kannattaneen, eikä riskinotosta

varsinaisesti edes puhutakaan. (Suominen A., 2000, s. 12)

Liiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä on aina ympärillään erilaisten verkostojen

ja riippuvaisuuksien vyyhti, joka voi olla löyhästi tai tiiviimmin toisiinsa liittyvien

osien järjestelmä. Verkoston toimintatavan tunteminen on riskienhallinnan
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kannalta välttämätöntä. Verkostossa voi olla tavarantoimittajia, alihankkijoita,

asiakkaita ja jälleenmyyjiä. (Suominen A., 2000, s. 65) Suomen Yrittäjät ry:n

vuonna 1996 yrittäjille tekemän tutkimuksen tuloksena oli havaittavissa yksi uusi

riski, joka oli saavuttanut koko yrittäjäkentässä jo 20 %:n tason, nimittäin

riippuvuus toisista yrityksistä. Riippuvuus koettiin riskiksi siis joka viidennessä

yrityksessä ja teollisuudessa jo 27 % alan yrittäjistä piti verkostoitumista suurena

riskinä. (Kuusela H. & Ollikainen R., 1999, s. 60 - 70) Tuotannon

ketjuuntumisella ja yhteistyösuhteiden monipuolistumisella on siis myös

negatiivinen puolensa. Kumppanuudessa riskit ovat osapuolten tahdon ja

kontrollin ulkopuolella olevien seikkojen vaikutuksesta syntyviä haitallisia

seurauksia. Myös kumppanuussopimuksen osapuoliin saattaa liittyä riskiksi

luokiteltavia asioita (Suunnittelukeskus Oy., 2005, s. 5). Verkoston sidokset

voivat olla sopimuksiin perustuvia tai ne voivat perustua yhteisiin intresseihin,

luottamukseen tai mieltymykseen. Juridiikassa on perinteisesti kutsuttu

sopimukseksi vain juridisesti relevanttia sitoumusta (Väntsi R., 1999, s. 9).

4.2 Verkostoitumisen riskit

Yhteisenä tekijänä verkostoissa on, että niissä toimivat yritykset ovat aina

toisistaan riippuvaisia. Edellisestä huolimatta ei ole olemassa yhtä erityistä

verkoston riskiä. Verkostoituminen ei poista yritystoiminnalle tyypillisiä

epävarmuustekijöitä, mutta sen avulla voidaan muuttaa riskien seurauksia.

Verkostossa riskit jakautuvat uudella tavalla toisien riskien vähentyessä ja toisien

taas kasvaessa. Verkostoitumisen riskit riippuvat yritystenvälisen yhteistyön

luonteesta ja siitä, mitkä ovat yritysyhteistyön motiivit. Yhteistyön riskejä ja

hyötyjä on arvioitava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tehtyjen päätösten

tulee pohjautua yhteistyön tuomiin tuottoihin ja riskeihin. Riskianalysoinnin

näkökulmaksi voidaan ottaa siis se, miksi yritys hakeutuu yritysyhteistyöhön.
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Yritystenväliseen yhteistoimintaan liittyviä riskejä voidaan jaotella seuraaviin

yleisiin tyyppeihin:

o toimintaan liittyvät riskit

o kumppaniin liittyvät riskit

o talouteen ja tuloksiin liittyvät riskit

o johtamiseen liittyvät riskit

Organisaatioissa on perinteisesti tarkasteltu yrityksien riskienhallintaa. Tarkastelu

on harvoin ulotettu koskemaan liiketoimintakumppaneihin liittyviä riskejä.

Valtaosa riskeistä sijoittuu kuitenkin yrityksen oman organisaation ulkopuolelle,

mikä aiheuttaa keskeisiä riippuvuuksia oman organisaation ja jokaisen käytettävän

toimittajan välille. Häiriö missä tahansa toimitusketjun osassa aiheuttaa häiriöitä

yrityksen omien tavoitteiden saavuttamisessa. Liiketoimintakumppanien

riskitarkastelussa varmistetaan toimittajien kyky selvitä heihin itseensä

kohdistuvista riskeistä. Tarkastelun avulla etsitään myös ne alueet, joissa oman

organisaation tulee varautua toimittajaketjun riskeihin. (Erola, E & Louto, P.,

2000, s 123 – 124)

Verkostosuhteita solmiessaan yritys kytkeytyy osaksi muiden yritysten resursseja,

jotka täydentävät oman yrityksen voimavaroja. Yritys voi hakea täydentäviä

resursseja tuotantokapasiteettiin, jakelukanaviin, informaatioon, täydentäviin

tuotteisiin tai esimerkiksi teknologiseen tietotaitoon. Yritystenvälinen

verkostoituminen on aina valintojen tekemistä ja joskus joudutaan luopumaan

vaihtoehtoisista kumppaniehdokkaista. Henkilöiden, jotka kumppanuussuhteita

solmivat, on tiedettävä riittävän tarkasti millaisia kumppanuusrajapintoja omalla

hankkeella on. Ollaanko mahdollisesti muualla yrityksessä solmimassa samaan

tavoitteeseen tähtääviä suhteita tai onko oman kumppanin kilpailijan kanssa

viritelty neuvotteluja. (Ståhle P. & Laento K., 2000, s. 108)
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Yhteinen sitoutuminen tiettyihin hankkeisiin sulkee pois mahdollisia muita

kiinnostavia hankkeita. Verkostojen luonteesta johtuen yhteistyö sitoo paljon

voimavaroja ja mahdolliset rinnakkaiset hankkeet nähdään kilpailijoina toisilleen.

Tuottavan kumppanuuspäätöksen tehtyään yritykseltä vaaditaan sitoutumista ja

priorisointia joka sulkee yrityksen ulottuvilta pois muita houkuttelevia

liiketoimintamahdollisuuksia. (Halinen-Kaila A., 2000, s. 3) Ryhtyessään

kumppanuusyhteistyöhön yritys menettää aina osan itsenäisyydestään.

Kumppanuusverkostoa ei voi johtaa eikä hallita yksin. Yrityksen vaikutusvalta

omaa yritystä kohtaan vähenee, ja samanaikaisesti kumppanin vaikutusvalta

aiemmin omina pidettyihin asioihin kasvaa (Halinen-Kaila A., 2000, s. 2 - 3).

Panostuksia on tehtävä yleensä heti, mutta hyödyt tulevat esille vasta viiveellä.

Yritykset ovat tehneet merkittävän strategisen päätöksen ryhtyessään

kumppanuusyhteistyöhön, tavoitteenaan kehittää sopijapuolten välistä

yhteistoimintaa siten, että sen avulla voidaan tuottaa kannattavampaa

liiketoimintaa ja parempia ratkaisuja asiakkaalle.

Strategiapäätöksessään yritykset ovat ottaneet riskin myös huonoista tuloksista ja

sopimuksentekohetken myönteinen arvio yhteistyön toimivuudesta saattaakin

nopeasti muuttua. Pulma sitoutumisen kannalta on, jos yrittäjien odotukset ovat

epärealistisia esimerkiksi hyötyjen realisoitumisen aikajänteestä. (Pietiläinen T. &

al., 2005, s.34)

Muutoksiin voivat vaikuttaa yhteistoiminnan uudelleen arviointi tai yleisen

markkinatilanteen nopeat muutokset. Suhteen rakentuminen tarvitsee aina aikaa

jonka myötä saadaan yhteisiä kokemuksia. Ilman konkreettista kokemusta (tietoa)

suhde saattaa olla hyväntuntuinen mutta silti se ei ole vahva, koska sitä ei ole

koeteltu. Jos kumppanit ryntäävät liian nopeasti sellaisiin tehtäviin ja tilanteisiin,

jotka vaativat pohjaksi käytännössä koeteltua suhdetta, he saattavat ensimmäisen

vaikeuden tullessa pettyä pahasti toisiinsa. Suhde oli rakentunut tällöin enemmän

kuvitelmien tai emootioiden varaan, kuin ajan myötä rakentuneeseen aitoon

luottamukseen. (Ståhle P. & Laento K., 2000, s. 71)
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4.2.1 Hyödyn jakamiseen liittyvät riskit

Verkoston ohjaava voima on lisäarvon tuottaminen. Saavutetun hyödyn jakamisen

periaatteista pitää pystyä sopimaan. Hyötyjen realisoituminen on aikariippuvaista,

mistä on seurauksena omat riskinsä. Ilman sovittuja aikatauluja ja

panostusperiaatteita osapuolet eivät pysty arvioimaan omien tavoitteidensa

realisoitumismahdollisuuksia suhteessa panostushalukkuuteen. Usein esitetään,

että hyötyjen jakamisesta on sovittava heti alkuvaiheessa, ennen kuin mitään

jaettavaa on edes syntynyt. E. Tuusjärven tutkimuksessa (v. 2003) on päädytty

päinvastaiseen tulokseen: sopiminen voi mennä liiallisuuksiin ilman reaalista

kohdetta ja itse asiassa johtaa yhteistoiminnan vaikeutumiseen edistämisen sijasta.

Osapuolet ovat ohjautuneet tavoittelemaan määrittelemätöntä yhteistä hyvää

(Pietiläinen T. & al., 2005, s. 34). Yritysten strategioihin määritelty kumppanuus

on vahvaa luottamusta edellyttävä suhde, jossa win-win mahdollisuuden pitää olla

riskejä vahvempi houkutin. Jos yhteistyösuhteesta tulee sellainen, että

kumppanuuden osapuolille ei kerry kumppanuussuhteelta edellytettyä lisäarvoa,

on riskinä se että ollaan ikään kuin ”lintukodossa” tietämättä ulkopuolisesta

maailman menosta mitään. Viimekädessä on pidettävä mielessä mikrotalouden

pelisäännöt, joiden mukaan kannattamaton yritys ei voi pitkään olla olemassa.

Tämä johtaa vääjäämättä siihen, että jokaisen yrityksen on viime kädessä

ajateltava vain itseään (Vesalainen J., 2004, s. 189).

Kumppanuusyhteistyön osapuolten on siis ajateltava yhteistyötä sekä itseään

sopivassa suhteessa. Pelkkä oman hyödyn maksimaalinen tavoittelu ja

ulosmittaaminen on opportunistista käyttäytymistä, joka johtaa luottamuksen

menetykseen ja yhteistyön vaikeutumiseen. Systeemissä on paljon monenvälisiä

riippuvuussuhteita, joissa kaikki osapuolet hyötyvät toisistaan tasapuolisesti.

Innovatiivinen systeemi muodostuu vain sellaisten toimijoiden välille, joita

yhdistää aito ja positiivinen riippuvuussuhde. Ilman keskinäistä riippuvuutta

systeemiin ei voi muodostua tarpeeksi intensiteettiä, että toimijat vaivautuisivat

tosissaan panostamaan ja kantamaan vastuuta siitä, että yhdessä saavutetaan

tuloksia. (Ståhle P & al., 2002 s. 105)
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Toimiva kumppanuussuhde syntyy silloin kun osapuolet ovat aidosti riippuvaisia

toistensa toiminnasta. Puhutaan kaksoisriippuvuudesta jolle olennaista on, että

molemmat osapuolet tarvitsevat toinen toisiaan hyödyn saamiseksi ja että

molemmat tiedostavat ja tunnustavat keskinäisen riippuvuuden hyödyn

tuottamiseksi. Kumppanuuteen ei kannata ryhtyä, jos riippuvuus ei ole aito – eli

toinen hyötyy ja toinen ei. Samoin kumppanuus kannattaa jättää sikseen, jos ei

olla valmiita tunnustamaan omaa riippuvuutta toisesta. (Ståhle P. & Laento K.,

2000, s. 68)

Riippuvuuden avulla voidaan välttää “vapaamatkustuksen ongelma”, jossa joku

saa kumppanussuhteen mahdolliset hyödyt käyttöönsä ilman panostusta. Yleensä

riippuvuus paljastuu jo strategioiden sisällössä, sillä strategiansa kumppanuus- ja

verkostoyhteistyön varaan rakentava yritys on aina riippuvainen kumppaneistaan.

On vain osattava valita oikea kumppani, jonka kanssa tavoiteltu lisäarvo voidaan

tasapuolisesti jakaa. Yhteistyö verkostossa voi aiheuttaa myös

verkostoriippuvuuden, joka saattaa muodostua riskiksi. Yhteistyötä tekevän

yrityksen menestys ei riipu pelkästään sen omista toimista vaan myös muiden

verkostojäsenten toiminnasta. Riippuvuus voi olla esimerkiksi sitä, että

asiakaskohtaiset investoinnit voivat muodostua loukuksi, jos kapasiteetti on

vaikeasti hyödynnettävissä muussa toiminnassa. (Ali-Jyrkkö J., 2001. s. 1)

4.2.2 Verkoston johtamisen riskit

Kumppanuussuhteiden ja liiketoimintaverkostojen voima on verkostomaisuudessa

ja laajentumiskyvyssä. Samat ominaisuudet tekevät yrityksestä myös vaikeasti

hallittavan ja jopa kaoottisen. Verkostomaisen toiminnan käsite on

itseohjautuvuus. Ilman sitä yrityksellä ei voi olla turbulenssissa tarvittavaa

kilpailukykyä, nopeutta ja innovatiivisuutta.
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Innovatiivisuus ei koskaan kuitenkaan kiteydy tuotteiksi ja innovaatioiksi ilman

järjestelmällisyyttä ja selkeitä, tuotantoon, palveluun ja johtamiseen liittyviä

järjestelmiä. (Ståhle P. & Laento K., 2000, s. 120) Verkostomaista toimintaa ei

siis voi johtaa käskyttämällä tai muilla hierarkisen johtamisen keinoilla.

Verkostojen johtamisessa on asiat on opittava ymmärtämään uudesta

näkökulmasta. Orgaanisessa toimintaympäristössä valtaa käyttää paljolti

henkilöstö, mutta se on sitoutunut yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin,

käytäntöihin ja raportointijärjestelmiin. Tiedon virtaus on edestakaista jolloin

yhteiset pelisäännöt ja merkitykset syntyvät paljolti dialogissa. Siksi johtajan

tehtävänä onkin yhteistoiminnan ja kommunikaation käynnistäminen hänen

johtaessaan hallittua kehitystä. (Ståhle P. & Grönroos M., 1999, s. 143)

Verkoston johtamisen riskinä voi olla selkeän koordinaattorin / vetäjän

puuttuminen. Verkostotoiminnan hiipuminen johtuu usein siitä, että verkostolta

puuttuu tarmokas yrittäjätyyppinen vetäjä. Hiipumisen yhteydessä verkostolle

tulee yleinen uskon puute, mutta kukaan ei sano sitä ääneen.

Yksi näkökulma johtamisen riskitarkastelussa on nähdä verkosto entiteettinä,

jolloin verkostoon kuuluvien yritysten tulee nähdä itsensä osana yhteistä

kokonaisuutta. Verkosto on tällöin se kohde, jota johdetaan ja joka pyritään

tekemään mahdollisimman kilpailukykyiseksi. Verkosto on johtamisen kohde

mm. resurssien kehittämisen, rakenteen, prosessien ja järjestelmien sekä

suorituskyvyn mittaamisen ja kehittämisen näkökulmasta katsottuna.

Perinteisessä markkinaehtoisesta mallista lähtevässä ajattelussa korostetaan

voimakkaasti kilpailun merkitystä yritysten välisessä vaihdannassa. Eräs

keskeisimmistä kysymyksistä verkoston yhteisyyden näkemisessä on win/win-

ajatteluun liittyvä yhteisen hyödyn realisoitumisen odotus ja tulkinta. Mikäli

tällaista ei ole, verkostoa ei käytännössä voi syntyä, vaan vaihdantasuhteissa

vallitsee markkinaehtoinen toimintamalli. (Varamäki E. & al., 2003, s. 4)
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4.3 Verkostoitumisen riskien hallinta

Verkostoitumisessa on useita riskitekijöitä, joiden tunnistaminen yhteistyön

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Riskien tunnistamisen jälkeen

on suunniteltava kuinka riskit voidaan hallita. Verkostoyrityksen riskienhallinta

voidaan J. Ali-Jyrkön (2001) mukaan tiivistää seuraavaan viiteen osa-alueseen:

1. oman kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen

2. kytkeytyminen moneen verkostoon

3. sopimusten hallinta

4. muutosten seuraaminen

5. oman reagointivalmiuden kehittäminen

Yrityksen kilpailukyky ja sen toiminnan kriittisyys koko verkostolle määrää

yrityksen voimasuhteen verkostossa. Oman toiminnan jatkuvalla kehittämisellä

yritys voi varmistaa, ettei se ajaudu verkoston ulkopuolelle. Verkoston

mahdollisesti purkautuessa, vahva osaaminen auttaa selviytymään ja se tekee

yrityksestä houkuttelevan yhteistyökumppanin myös muille verkostoille.

Toinen keino hallita verkostoriskejä on kytkeytymien useisiin verkostoihin tai

asiakaskunnan laajentaminen. Verkoston ulkopuoliset suhteet mahdollistavat

ympäristön seurannan, uuden tiedon saamisen sekä nykyisten toimintatapojen

kyseenalaistamisen. Yksittäisen yrityksen tapauksessa kysymys on myös riskin

hajauttamisesta, jolloin yritys ei ole riippuvainen vain yhden verkoston

toiminnasta ja menestymisestä.

Kolmannen riskienhallintakeinon avulla yritys hallitsee tekemiään sopimuksia.

Vaikka luottamus on kumppanuuden avainasia, yrityksen tulee huolehtia myös

yhteistyötä koskevista kirjallisista sopimuksista. Huolellisesti laadittujen

sopimusten avulla on vältettävissä tulkinnanvaraiset tilanteet, joissa pelisäännöt

selviävät vasta vaikeuksien ilmentyessä. Sopimuksia laadittaessa on kuitenkin

muistettava, että liiallinen tarkkuus ja joka asian huomioiminen saattavat vähentää
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yhteistyön kautta syntyviä innovaatiomahdollisuuksia. Yhteistyön alkuvaiheessa

on vaikea tunnistaa tulevan toiminnan konkreettiset hyödyt ja luonne. Riskinä on

että toimintaa ohjaakin tiukkaan rajattu sopimus eikä luova toimintatapa.

Neljännessä keinossa painotetaan ympäristön muutosten seuraamista. Verkoston

toiminta saattaa irtautua muusta toimintaympäristöstä jolloin kyky vastata

ympäristön haasteisiin heikkenee. Omien toimintatapojen kyseenalaistaminen on

tärkeää, jotta verkosto ei jumiutuisi samoihin toimintatapoihin. Jos muuttuvaa

ympäristöä ei seurata, voi joustavuus muuttua jähmeydeksi ja verkoston

vahvuudet kääntyvätkin heikkouksiksi.

Viidennen riskienhallintakeinon eli reagointivalmiuden kehittämisen lähtökohtana

on analysoida yrityksen nykyinen muutosvalmius. Tulevaisuuden

hahmottamiseksi voidaan laatia eri skenaarioita, joiden avulla muutostarpeiden

suuruutta voidaan paremmin arvioida. Analysoimalla skenaarioiden toteutumisen

vaikutusta saadaan käsitys siitä, millaista sopeutumista eri vaihtoehdot

edellyttävät. Esimerkiksi kysynnän pudotuksen vaikutukset henkilöstön määrään,

koneiden käyttöasteeseen ja varastojen kasvuun voivat muodostua erittäin

suuriksi. (Ali-Jyrkkö J., 2001. s. 2)
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5 INFRA-TOIMIALA

Tässä luvussa perehdytään infra-toimialan toimintatapaan. Aluksi käsitellään

toimialaa yleensä ja alalla vallitsevia kaupankäynti- ja hankintatapoja. Lisäksi

tässä luvussa esitellään alan niitä muutoshaasteita, jotka tulevat vaikuttamaan

toimialan verkostoitumiseen. Infra-alan toimijoille asetetut uudet

roolijakovaatimukset ovat asiakaslähtöisiä. Tässä luvussa esitetään myös

Tiehallinnon hankintastrategia, jossa vaatimukset alan verkostoitumiseksi tulevat

hyvin esille.

5.1 Toimintaympäristö

Infra-ala Suomessa käsittää infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitotehtävät.

Infrastruktuuria ovat tie-, katu- ja raideliikenneverkostot, vesitieverkostot,

energiahuoltoverkosto, lentoasemat, vesihuoltoverkostot erilaiset

ympäristörakenteet ja vapaa-ajan rakenteet sekä maanalaiset rakenteet. Infra-ala

työllistää suoranaisesti ja muilla toimialoilla noin 70 000 suomalaista ja 1 milj

euron panostuksella on noin 19 miestyövuoden vaikutus. (www.sml.fi)

Infrastruktuurin kunnossapidon ja rakentamisen volyymi oli vuonna 2005 noin 4,3

Mrd €(www.sml.fi).

Suurta osaa infra-alan primäärimarkkinoiden hankinnoista ohjaa julkinen

hankintalainsäädäntö. Hankintalainsäädännön tulkintaan on muodostunut ”maan

tapa”, joka ohjaa valitsemaan palvelun toimittajat projektikohtaisesti alimman

tarjoushinnan perusteella huomioimatta esimerkiksi toimitettavan palvelun

elinkaarikustannuksia (= käyttöajan kokonaiskustannukset). Merkittävää

innovaatioiden näkökulmasta on se, että esimerkiksi vaihtoehtoisiin tarjouksiin

suhtaudutaan varsin nihkeästi. Julkisen alan tilaajat eivät voi valita vaihtoehtoista

ratkaisua sopimuskilpailun voittajaksi, mikäli valintakriteereitä ei ole osattu

etukäteen kirjata. (Yliherva J., 2004, s. 62 - 63)
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Infra-alalla kaupankäynti on usein osto-osaston ja myynti-osaston välistä

toimintaa. Kaupankäyntitapahtumat rakentuvat seuraavassa kuvatun mallin

mukaisesti: Osto-osaston tehtävänä on organisaation antamien tietojen perusteella

hankkia tavara mahdollisimman edullisesti. Ostaminen tapahtuu kilpailuttamalla

tavaroiden tarjoajia, jolloin päätöksentekokriteeriksi nousee hinta. Ostajan

tavoitteena on luoda niin tarkat tiedot, että ainoa muuttuja jota seurataan on hinta.

Myyntiosastot ovat vastaavasti oppineet orientoitumaan asiakkuuksien

hoitamiseen siten, että tavoitteena on saada aikaiseksi mahdollisimman paljon

myyntiä. Myyntimiehiä palkitaan siis kauppojen tekemisestä. Pahimmillaan osto-

osastojen ja myyntiosaston neuvottelut johtavat siihen, että ainoa, josta

neuvotellaan, on hinta. Tällaisessa tilanteessa asiakkaan ja yrityksen prosessit

eivät integroidu toisiinsa eikä asiakkuudessa saavuteta prosessin järkevästä

johtamisesta tulevia hyötyjä. (Storbacka, K. & Lehtinen, J., 1998, s. 141)

5.2 Alan muutoshaasteet

Infra-toimiala on voimakkaiden muutospaineiden edessä. Toimijoiden roolit ovat

muuttumassa entisestä tilaajavetoisesta toiminnasta uudenlaisiin tilaajan ja

tuottajan välisiin suhteisiin. Alan tuottavuuden kasvu on hidasta ja alalla olevat

suuret ikäluokat ovat tulossa eläkeikään. Muutostarpeita ovat tuoneet mm;

kilpailun vapautuminen, sähköisen kaupankäynnin haasteet, infra-ICT:n

mukaantulo ja erityisesti vaatimukset vanhojen hankintamenetelmien uusimiseksi.
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Tulevaisuudessa uudet hankintamallit pyrkivät edistämään alan yritysten

verkostoitumista. RAKLIn Infraomistaja 2010 loppuraportissa on

verkostoitumisen osalta ehdotettu tutkimusalueiksi seuraavia aiheita.

o Verkostoitumisen edistäminen infra-alalla

o Tilaajien intressit verkostoitumisessa ja verkostopalvelujen

kehittämisessä

o Julkisten hankintojen lainsäädännön huomioon ottaminen ja

kehittäminen

o Kumppanuusmallien kehittäminen

(RAKLI., 2005)

Infra-alan rahoista pääosa tulee julkisen rahoituksen kautta, jolloin rakennuttajan

hankinnat tapahtuvat julkisen hankintalainsäädännön mukaisesti. Rakennuttaja

valitsee urakoitsijan yleensä hankintalain 7 § ohjaamana, jonka perusteella

tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai

hinnaltaan halvin (Laki julkisista hankinnoista. 1992). Kilpailun voittanut

urakoitsija hankkii materiaalit ja suorittaa urakan tekemänsä tarjouksen

mukaisesti. Tuotantotalouden näkökulmasta katsoen urakoitsija siis hankkii

materiaalit ja palvelut tuotantopanoksiksi omaan tuotantoprosessiinsa. Halvimman

hinnan tarjonnut urakoitsija ryhtyy urakan saatuaan arvioimaan oman tuotantonsa

tehokkuutta. Urakoitsijan näkökulmasta katsottuna nopein tapa pyrkiä alentamaan

tuotantopanosten hintaa on järjestää tinkimiskierros, jossa palveluntarjoajat ja

materiaalitoimittajat alentavat urakanlaskentavaiheessa tarjoamiaan hintoja.

Valtaosa projekteista käydään läpi edellä kuvatulla toimintatavalla.
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Materiaalivalmistajien ja palveluntarjoajien yleiseksi tavaksi on tullut

materiaalien ja palveluiden tarjouslaskentavaiheen ylihinnoittelu. Yleisessä

tiedossa on että valtaosa urakoitsijoista pitää urakan voitettuaan aina

tinkimiskierroksen. Myyjän on tarjousvaiheessa huomioitava tulevat hinnan

alentamisvaatimukset, jolloin tapana on jättää hintoihin urakoitsijan vaatima

tinkimisvara. Tinkiminen on alan yleinen toimintatapa ja se vääristää

tarjousvaiheen hinnoittelua sekä lisää turhia transaktioita. Epävarmuus

tarjousvaiheen hintojen oikeellisuudesta lisää tarpeetonta tarjouslaskentavaiheen

riskinottoa ja kasvattaa epäluottamusta yritysten välillä. Lyhytkestoiset ja

kertaluonteiset yhteistyösuhteet edistävät alalle tunnusomaista lyhytjänteistä

toimintaa. Jukka Ylihervan tekemässä väitöstutkimuksessa tuli esille seuraavia

alaa rasittavia ongelmia.

o Organisaatioiden väliset lyhytaikaiset yhteistyösuhteet

o Projektikohtaiset ja lyhytnäköiset valintakriteerit ovat alalle

ominaisia valintaperusteina toimittajavalinnoissa

o Kokonaistaloudellisten valintamittareiden vähyys

o Hankittavien palveluiden pilkkominen kapeisiin

osaamisalueisiin

o Tuotevastuun jääminen ostajalle

o Vähäinen organisaatioiden välinen yhteistyö kehittämisessä

ja heikot innovaatiokannustimet

(Yliherva J., 2004, s.63)

5.3 Infra-alan hankintatavat

Ennen kilpailun vapauttamista suuri osa infra-alan urakka-, materiaali- ja

palveluhankinnoista perustui neuvottelu-urakoihin sekä vuosisopimustyyppisiin

hankintoihin. Pääosin alan kehitystyöstä vastasivat ne julkiset tahot jotka urakoita

teettivät. Alan hitaan tuottavuuden kasvun onkin arvioitu johtuvan perinteisestä

tilaajavetoisesta kehitystyöstä, koska alan toimijoita ei ole kannustettu

innovaatioihin (Mannonen M., 2006, Infra-päivät).
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Infra-alan hankintatoimen näkökulmasta katsottuna voidaan havaita seuraavia

ongelma-alueita:

o Tarve-epävarmuus, mikä tarkoittaa ettei organisaatio osaa

määritellä tarkkaan tarpeitansa.

o Markkinaepävarmuus, mikä tarkoittaa sitä, että

liittoutuessaan yhden toimittajan kanssa organisaatio

menettää mahdollisuuden hyötyä kilpailevien toimittajien

osaamisesta.

o Vaihdantaan liittyvä epävarmuus, jolla tarkoitetaan mm.

toimituksiin liittyviä ongelmia kulttuurisia, tiedollisia ja

teknologisia erilaisuuksia.

(Yliherva J., 2004, s. 146)

Infra-alan suurimpia rakennuttajaorganisaatioita ovat kunnat ja valtio. Yleisen

tieverkon ylläpitäjän ja rakennuttajan roolissa toimii Tiehallinto, jonka yksi

keskeisimmistä tehtävistä on luoda osaltaan edellytyksiä koko Suomen

infrastruktuurialan kehittämiselle. Tiehallinto on vuonna 2003 luonut oman

hankintastrategiansa, jonka mukaisilla hankintamenettelyillä se pyrkii takaamaan

tienkäyttäjille ja muille asiakkailleen laadukkaan ja oikein kohdistetun palvelun.

Strategian mukaan investointien hankintamenettelyissä pyritään sopimaan ns.

kokonaissopimuksia, joissa hankittavat palvelut voivat olla kestoltaan nykyistä

pidempiä, sisällöltään laajempia ja alueeltaan suurempia. Laatuvaatimukset

tullaan asettamaan lopputuotteen toiminnalle.

Aikaisempaan toimintaan verrattuna tämä tarkoittaa sitä, että hankintaketjun eri

vaiheissa toimivien tulee ymmärtää, miten vaatimussystematiikka ketjussa toimii

ja millä tavalla eri vaatimukset vaikuttavat sekä ylemmän että alemman tason

vaatimuksiin. (Tiehallinto., 2003 s. 13-14) Kuvassa 6 esitetään Tiehallinnon

hankintastrategian mukaiset materiaali- ja palveluvaatimusten vaikutukset

hankintaketjulle.
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Kuva 6. Tienpidon toimijoiden uusi roolijako. (Tiehallinto., 2003, s. 14)

Uudessa roolijaon kuvauksessa on kuvattu toimitusketju ja kullekin ketjun

toimijalle asetetut vaatimukset. Tiehallinnon määrittelemän hankintastrategian

mukaisesti tässä ketjussa Tiehallinnolla on vastuu sen omissa sopimuksissa

käytettävien toimivuusvaatimusten kehittämistyöstä. Tuotevaatimusten ja muiden

teknisten vaatimusten kehittämisvastuu siirtyy entistä enemmän alan toimijoiden

yhteiseksi tehtäväksi. Tiehallinnon eli tilaajan keskittyessä ydinosaamiseensa he

samalla ulkoistavat kaiken muun toiminnan. Verkostoitumisen mahdollisuudet

tulevat lisääntymään ja informaation, sekä vuorovaikutuksen merkitys tulee

kasvamaan entisestään. Uusien hankintamenettelyjen on mahdollistettava ja

kannustettava koko maa- ja vesirakennusalaa sekä yksittäisiä tuottajia toiminnan

kehittämiseen ja innovatiivisuuteen. Innovaatioista hyötyvät sekä innovaation

tekijä että tilaaja. Innovatiivisuuden kannustamiseksi hankintamenettelyjä

kehitetään niin, että pääosa saatavista hyödyistä annetaan innovaation tekijälle.

(Tiehallinto., 2003, s. 13)
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6 TYÖKALUJA VERKOSTOITUMISEEN

Luvussa kaksi kuvatut arvoverkot johtavat usein vähitellen syvenevään

yhteistyöhön arvoverkon yritysten kesken. Kilpailu voi tällöin jopa laajeta

verkostojen väliseksi, eikä sitä enää tapahdukaan ensisijaisesti yksittäisten

itsenäisten yritysten välillä. Tällaisessa kilpailussa oikea verkoston valinta voikin

tulla keskeiseksi tekijäksi yrityksen tulevan menestyksen kannalta (Laamanen T.

& al., 2005, s. 118).

Verkostoituminen on yritystenvälistä yhteistyötä, jossa kumppanuudella pyritään

löytämään ratkaisuja, jotka olisivat parannuksia nykytilaan. Kumppanuus voi

perustua yritysten strategisiin päätöksiin, jolloin kumppanien hakemisen

systemaattisuus on tärkeää ja kumppanin ominaisuudet ovat ennalta mietittyjä.

Yhteistyön rakentumisessa pyritään etenemään ennalta suunnitellun prosessin

mukaisesti. Yhteistyö voi olla myös suunnittelematonta, jolloin suhteisiin on

ikään kuin ajauduttu ja suhteen syveneminen etenee luonnollista tietä ilman

ennalta tehtyjä sitoumuksia tai sopimuksia. Kummassakin lähestymistavassa on

omat hyöty- ja haittapuolensa. Jos kaikki asiat pyritään sopimaan ennakolta

mahdollisimman tarkasti saattaa innovatiivinen yhteistyö siitä kärsiä. Ennakkoon

ei voida tietää, millä osaamisen rajapinnoilla innovatiivisia parannuksia saadaan

aikaan. Toisaalta saattaa olla niin, että suunnittelematonta yhteistyötä ei pystytä

johtamaan ja se voi ajan myötä tulla tehottomaksi. Asioita ei ole ennakkoon

suunniteltu, johtamistavoista ei ole sovittu eikä prosesseja mietitty. Esimerkiksi

nopeat muutokset markkinoilla saattavat tehdä toimivankin verkoston

tehottomaksi. SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo (8.3.2006, Espoo) totesi että:

”tehokkaasti toimiva prosessi vaatii prosessille omistajan, on tiedettävä kuka

omistaa arvoketjun ja kuka asettaa arvoketjulle tehokkuusvaatimuksen”.
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Yritysverkoston rakennustyön lähtökohta on sellainen lupaava ja innostava

mahdollisuuksien näköala, joka samalla perustuu huolellisiin selvityksiin ja

vahvaan tietopohjaan. Verkostovision pitää olla aidosti yhteinen ja osapuolten

pitää ymmärtää se samalla tavalla. Tähän ei ole edelleenkään keksitty parempaa

lääkettä kuin puhuminen ja keskusteleminen. Etenkin alkuvaiheessa puhuminen ja

taas puhuminen saattaa turhauttaa, mutta silti se on tärkeää. (Niemelä S., 2002, s.

32)

Keskustelun lisäksi on kumppanuuden valintojen ja arvioinnin tueksi kehitetty

erilaisia arviointityökaluja ja menetelmiä, joiden tarkoituksena on opastaa

oikeiden asioiden tekemiseen. Tässä tutkimuksessa esitellään kahden

verkostotyökalun ominaisuuksia ja etupäässä niitä osia jotka käsittelevät

verkoston luomis- ja syntyvaihetta. Myöhemmissä tutkimuksen johtopäätöksissä

arvioidaan menetelmien soveltuvuutta materiaaleja ja palveluja tuottavan

toimittajayrityksen käyttöön infra-alan vertikaalisessa verkostoitumisessa.

6.1 Partner – laatuverkosto

Partner – laatuverkosto verkostoitumiskonsepti on syntynyt PKT-säätiön

Consulting Union Ltd Oy:n ja Kuopion konsulttiverkon sekä niiden

partneryritysten yhteistyöprojektin tuloksena. Partner verkostoitumiskonsepti on

saatavana työkirjana sekä CD-ROM levykkeenä, lisäksi työkirjan tekstiosuus on

nähtävillä internet sivuilla ositteessa www.pkt.fi / laatuverkko. Työkirjassa

verkostoituminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat:

o verkoston luominen, osa A (80 sivua)

o verkoston toiminta, arviointi ja kehittäminen, osa B

(134 sivua)

o verkoston purkaminen, osa C (42 sivua)

http://www.pkt.fi/
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Kansio on rakennettu työkirjamuotoon ja sen kaikkia osia voi lähestyä

prosessinomaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kansiossa on esitelty prosessien

edellyttämät tehtävät ja samalla on jätetty kirjoitustilaa työn tuloksia varten.

Prosessit jotka käsitellään on tarkoitettu läpikäytäväksi yritysten keskinäisessä

yhteistyössä verkostotoimintaan osallistuvien henkilöiden kesken. Yksittäisiä

asioita on paljon ja niiden läpikäyntiä suositellaankin sillä tarkkuudella kuin se

kulloisessakin tapauksessa on järkevää, tärkeintä on aidon vuoropuhelun

aikaansaaminen. Partner – laatuverkosto työkirjaan on lisätty liiteosa, jonka

ensimmäisessä osassa syvennetään verkostoitumiseen liittyvää tietämystä.

Liiteosissa 2 ja 3 määritetään verkostoitumisen keskeisiä käsitteitä sekä

käsitellään yhteistyöhön keskeisesti liittyviä arvoja. Liiteosassa 4 on kolme

sopimusmallia, joita yhteistyötä tekevät yritykset voivat edelleen jalostaa omaan

käyttöönsä soveltuviksi. Liitteessä B3 on tietoa Tiimin kehitysvaiheista ja

ohjauksesta. Liiteosaan B4 on sisällytetty tietoa ja muistutuksia verkoston

tärkeistä mittareista ja tunnuslukujen tärkeydestä sekä taloushallintoon liittyvistä

asioista. Tässä tutkimuksessa esitetään työkirjassa oleva verkoston luomisvaiheen

osuus.

6.1.1 Verkoston luominen

Verkostoyhteistyön luomisessa korostuu verkoston luonteen ja sen tuottaman

hyödyn määritteleminen. Toiminnan painopisteen tulee olla alueella, joka

tyydyttää verkostoon osallistuvien jäsenten tarpeita ja tavoitteita. Aito

sitoutuminen ja hyöty on saavutettavissa silloin kun kumppanuusyhteistyöllä

nähdään olevan mahdollisuuksia nykytilan parannukseen. Verkoston luominen on

Partner – laatuverkossa jaettu kuvan 7 mukaisesti neljään osaan.
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Kuva 7. Verkoston luominen (mukaillen PKT-säätiö., 2002 s. 4)

6.1.2 Näkemyksen hallinta

Yhteisen näkemyksen löytyminen edellyttää luvussa 5 mainitun verkostovision

hahmottamista ja osapuolten sitoutumista siihen. Verkostovisio on tavallaan

verkoston laajennettu liikeidea. Selkeä numeroina ja ajoituksina ilmaistu näkymä

yhteistyön tavoitteesta on niin tärkeä asia, että sen merkitystä ei voi ylikorostaa.

Ilman yhteistä tavoitetta toiminta jää hapuiluksi, jossa yksi pyrkii yhteen suuntaan

ja toinen toiseen. Selkeä visio on jo sellaisenaan itseään toteuttava voima. Se on

yksi niistä asioista, joka kantaa verkoston osapuolia eteen tulevien vaikeuksien

yli. Siksi vision rakentamiseen kannattaa varata aikaa ja voimia. (Niemelä S.,

2002, s. 32)

Verkoston hyödyn ja
luonteen määrittely

Liikeidean
hahmottaminen

Näkemyksen
hallinta

Yhteisellä visiolla
parempiin tuloksiin

Tietämykseen perus-
tuvan osaamistarpeen

ja osaamisen tun-
nistaminen

Tietämyksen
hallinta

Luovalla osaamisella
pysyvää kasvua

Myönteisen ja tehokkaan
ilmapiirin luominen

Yhteisyyden
hallinta

Sitoutumisen
varmistaminen

Hallinnoinnin ja
toimintatapojen

suunnittelu

Toiminnan ja
talouden hallinta

Toiminta
hallintaan

VERKOSTON LUOMINEN
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Partner – laatuverkosto työkirjassa on esitetty hyötyanalyysin tekemistä, jossa

kukin verkostoon tulija arvioi hyödyt (priorisointi). Jos näkemykset ovat kovin

erisuuntaiset, verkostoa on vaikea rakentaa (PKT-säätiö., 2002 s. 10).

Hyötyanalyysissa analysoidaan verkoston hyötyjä ja haittoja siten, että jokaisen

paikalla olevan yrityksen edustaja esittää edustamansa yrityksen näkökannat.

Analyysi tehdään kuvassa 8 esitettyä perinteistä SWOT- eli nelikenttäanalyysiä

hyödyntäen.

Kuva 8. Nelikenttäanalyysi. (mukaillen PKT-säätiö., 2002 s. 11)

Vision ja hyötyanalyysin lisäksi myös verkoston liikeidean hahmottaminen ja

kehittäminen kuuluu tämän vaiheen suunnittelutehtäviin. Liikeideassa tehdään

kuvaus siitä, mitä tehdään ja kenelle, miksi, millä tavalla, ja miksi verkosto

katsoo, että sillä on onnistumiseen tarvittavat ominaisuudet, resurssit yms. (Olve

N. & al., 1999, s. 54). Liikeidea siis kertoo miten verkosto tekee rahaa. Liikeidean

painotus voi olla markkinatarvelähtöinen tai resurssilähtöinen riippuen siitä mitä

tarkoitusta varten verkosto rakennetaan. (PKT-säätiö., 2002 s. 14)

Nelikenttäanalyysi perustettavan verkoston eduista ja haitoista:

Vahvuudet Heikkoudet

Mahdollisuudet Uhkat
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6.1.3 Tietämyksen hallinta

Organisaatiot tarvitsevat verkostoja, koska niiden avulla saadaan uutta

informaatiota. Ne auttavat myös suodattamaan oleelliset ja tärkeät signaalit

yleisestä taustakohinasta. Heikkojen signaalien tulkinta onnistuu aniharvoin

yhdeltä henkilöltä tai edes ryhmältä, vaan siihen tarvitaan verkoston tarjoamaa

poikittaisinformaatiota. (Grönroos M., 2003, s. 145). Dynaamisessa tai

kaoottisessa yritysympäristössä linkkien tai yhteyksien muodostus on spontaania,

ei ulkoapäin ohjailtua. Yhteiset intressit vetävät ihmisiä ja yrityksiä yhteen. Tällä

tavalla syntyneelle verkostolle on tyypillistä, että tieto virtaa nopeasti ja on

avoimesti kaikkien saatavilla. (Ståhle P. & Grönroos M., 1999, s. 102) Partner –

laatuverkosto työkirjassa Knowledge management eli tietämyksen hallinta on

jaettu kuvan 9 mukaiseen kolmeen verkoston osaamisalueeseen.

Tavoitteena on selvittää verkostossa tarvittava henkilökohtainen osaaminen,

organisaatio- ja sidosryhmäosaaminen verkoston liike- / toimintaidean pohjalta.

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMINEN
* tiedot
* taidot

* kokemus

ORGANISAATIOOSAAMINEN
* tietotekniset järjestelmät

* tiedon ja viestinnän hallinta
* toimintojen hallinta

* tuotteiden ja palvelujen hallinta

SIDOSRYHMÄOSAAMINEN
* asiakkaat
* rahoittajat

* yhteistyöverkostot

TEKEMISEN
POHJANA

KRIITTISENÄ
MENESTYSTEKIJÄNÄ

JOHTAMISEN
KOHTEENA

Kartoitetaan henkilö-
kohtaisen osaamisen tarve

ja tämänhetkinen tilanne

Haetaan ne kriittiset
menestystekijät, joihin ver-
koston menestys perustuu

Tarpeiden ja todellisuuden
välisen muutostarpeen
toteaminen ja toimen-
piteiden suunnittelu

Kartoitetaan organisaatio-
osaamisen tarve ja

tämänhetkinen tilanne

Katsotaan, mihin verkoston
”tietokoti” rakennetaan
ja mitä sinne sijoitetaan

Tarpeiden ja todellisuuden
välisen muutostarpeen
toteaminen ja toimen-
piteiden suunnittelu

Kartoitetaan sidosryhmä-
osaamisen tarve ja

tämänhetkinen tilanne

Haetaan ne sosiaaliseen
pääomaan liittyvät kriitti-

set tekijät, joihin verkoston
menestys perustuu

Kontaktien tarpeen ja
olemassaolevien kontaktien

kartoitus ja toimen-
piteiden suunnittelu

TIETÄMYKSEN HALLINTA (Knowledge management)

Kuva 9. Tietämyksenhallinnan osaamisalueiden kartoitus (mukaillen PKT-säätiö.,

2002 s. 22)
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Verkostossa on olemassa paljon henkilökohtaista tietopääomaa, jonka

kartoittaminen on tarpeellista. Verkostoyhteistyössä korostuvat henkilökohtaisen

osaamisen lisäksi myös henkilöiden sosiaaliset taidot ja arvo-osaaminen –

verkosto-osaamisen kulmakivinä. Henkilökohtainen osaaminen voi pitää sisällään

seuraavia kriittisiä menestystekijöitä joita verkoston pitää osata hyödyntää:

o verkostolla on voimakas visionääri, näkijä, joka ylläpitää

uskoa tulevaisuuteen

o verkoston jäsenillä on yhteinen arvopohja ja täysi luottamus

toisiinsa

o verkoston tekemisessä vallitsee innostus

o tiedon kulku on avointa ja joustavaa, yhteinen kehittyminen

perustuu keskusteluihin

o jäsenillä on vahva osaaminen erikoisalueillaan ja

ammattimainen tapa toimia

o jäsenet tuntevat toistensa toimintatavat ja rakentavat

erilaisuuksista vahvuuksia

o osaamisalueet yhdistäen saadaan jäljittelemätöntä

kilpailuetua suhteessa yksilösuorituksiin

(PKT-säätiö., 2002 s. 28)

Verkoston yhteinen sidosryhmäosaaminen on myös taito, jonka hallitseminen

lisää kumppanuusyhteistyön voimaa. Verkosto toimii ympäristössä, missä monilla

tärkeillä sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa verkon menestymiseen.

Sidosryhmäosaamista on kaiken sen tiedon ja vuorovaikutuksen hallinta, joka on

eri sidosryhmien välille vuosien aikana syntynyt. (PKT-säätiö., 2002 s. 38).
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6.1.4 Yhtenäisyyden hallinta

Verkoston toiminta koostuu viimekädessä aina yksilösuorituksista. On tärkeää että

verkoston jokainen jäsen sisäistää ne arvot, joita verkostoyhteistyöllä haetaan.

Kumppanuus toteutuu yritysten välillä, mutta sen rakentavat aina ihmiset. Siksi

kumppanuus syntyy aina ihmisten kohtaamisissa, kumppanuuden ”mikrotasolla”.

Vaikutukset kertaantuvat ”makrotasolla” eli kumppanuuden organisaatiossa ja

rakenteissa (Ståhle P. & Laento K., 2000, s. 54).

Verkostoituminen on organisoitumismuotona vaikea. Osapuolet ylläpitävät

keskinäisiä yhteyksiä usein tekniikan tarjoamin keinoin – puhelin, sähköposti,

internet jne. – jolloin fyysiset aistimukset ja tunnereaktiot jäävät kokematta ja

näyttämättä. Toisaalta juuri tunteet ohjaavat ihmisten reaktioita uusissa tilanteissa.

(PKT-säätiö., 2002 s. 46). Myönteisen ja tehokkaan ilmapiirin tavoitteena on

rakentaa osapuolten välille vahva ja yhtenäinen arvopohja ja samalla luoda

verkostolle keskinäinen luottamus, jossa kaikki osapuolet on huomioitu.

Arvopohjan rakentamisen apuvälineenä voidaan käyttää syvällistä

arvokeskustelua, jonka arvot ovat liikeideasta johdettuja. Keskustelua voidaan

käydä esimerkiksi seuraavista arvoista:

o ammattimainen toiminta

o avoimuus

o hyvä liiketoimintatapa

o innovatiivisuus

o lisäarvo asiakkaalle

o rehellisyys

o pitkäjänteisyys

o täsmällisyys
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o vastuunkanto

o yhteistoiminta

o motivoituneisuus

o jokin muu tärkeä arvo, joka tukee verkoston liikeidean

toteutumista

(PKT-säätiö., 2002 s. 48).

Arvokeskustelu osaltaan luo pohjaa luottamuksen rakentumiselle ja

kumppanusten on vakuututtava toistensa arvoperustasta. Luottamuksen

rakentaminen on kumppanuussuhteissa olennaista, koska vain luottamuksellisissa

suhteissa ihmiset voivat suunnata kaikki resurssinsa tehtävän suorittamiseen. Mitä

enemmän luottamus on ehdollista tai vasta koetteluvaiheessa, sitä enemmän

voimavaroja kuluu itse tehtävän suorittamiselta. Tehokkuus ja tuloskunto vaativat

aina vahvaa luottamuspohjaa – varsinkin sellaisissa kumppanuuksissa, joissa

menestyminen edellyttää tacit-muotoisen, kokemuksellisen tietopääoman

hyödyntämistä ja integrointia. (Ståhle P. & Laento K., 2000, s. 54).

Tutustuminen vieraisiin ihmisiin vaatii aina aikaa ja useita kohtaamisia. Parhaiten

henkilökohtainen tutustuminen onnistuu epävirallisimmassa olosuhteissa, jolloin

työtehtävät eivät ole välttämättä päällimmäisinä mielessä. Verkoston osapuolten

käyttäytymistä on mahdollista ennakoida tuntemalla heidän persoonallisuuttaan

hieman tarkemmin. Persoonallisuuden tunteminen on tärkeää silloin kun

verkostoon otetaan uusia jäseniä. Partner – laatuverkoston työkirjassa (s. 52)

annetaan ohjeita uusien partnereiden valitsemiseksi. Partneriehdokkaiden

valintaprosessi noudattelee pitkälti samoja tapoja kuin henkilövalinnatkin.

Verkostoyhteistyöhön valittavien yritysehdokkaiden taustasta on oltava ainakin

taloudelliset tiedot ja yrityksessä toimivien ihmisten toimintatavat.
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6.1.5 Toiminnan ja talouden hallinta

Verkostosuhde on yleensä pitkäaikaiseksi aiottu yhteistyösuhde, jossa halutaan

tehdä pitkäkestoinen sopimus monen lyhytkestoisen sopimuksen sijaan. Tällöin

voidaan välttää muutamia sopimuksentekoon ja sopimuksen ylläpitoon liittyviä

kustannuksia. Pitkään sopimuksen kestoaikaan liittyy kuitenkin ongelmana vaikea

tai mahdoton ennustettavuus, minkä vuoksi sopimuksen sisällön täsmällinen

määrittäminen jo sopimusta tehtäessä voi olla hyvinkin vaikeaa. Yhtenä

ratkaisuna tämän ongelman suhteen on ollut se, että laaditaan ainoastaan

jonkinlainen puitesopimus (Väntsi R., 1999, s. 8). Verkoston toiminta ilman

hallinnollisia rakenteita tai ilman johtajaa on vaikeaa. Verkostoa on hallinnoitava,

jotta sen toimintoihin liittyvät hallinto- ja talousasiat tulevat hoidetuksi lain

vaatimalla, asianmukaisella ja laadukkaalla tavalla. Suunnittelun tavoitteena on

löytää ratkaisut alla oleville asioille:

o löytää verkostolle sopiva verkostomuoto

o määrittää verkoston vastuualueet, toiminnot ja niiden

vastuunkantajat

o tehdä tarpeelliset sopimukset ja pelisäännöt

o miettiä valmiiksi verkoston talouteen ja henkilöstöön

liittyvät olennaiset yksityiskohdat

(PKT-säätiö., 2002 s. 56)

Työkirjassa verkostoitumisen muotoina on esitetty vakiintuneet yritysmuodot

kuten osakeyhtiö, osuuskunta ja yhdistys. Muina vaihtoehtoina on mainittu

konsortio tai jokin muu muoto. Juridisten organisaatiomuotojen hyödyt ja haitat

on syytä käydä läpi, sillä yhtiömuodon muuttaminen myöhemmässä vaiheessa

saattaa olla hankalaa. Organisoitumisen muodoista valitaan sopivin, joka vastaa

verkoston perustamistavoitteita. Valta ja vastuu kulkevat rinnakkain verkoston

toiminnassa. Vastuunkanto ilman toimivaltaa ja mahdollisuuksia ei toimi.
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Esimerkiksi markkinoinnista vastaavalla pitää olla sovittu markkinointibudjetti

käytössään. Verkostolle on myös valittava tarvittavat vastuunkantajat, jotka ovat

yhteisiä koko verkostolle. Nimettyinä vastuunkantajina voivat toimia esimerkiksi:

o verkoston johtotiimi

o operatiivisen toiminnon vastuuhenkilöt

o taloushallinnon vastuuhenkilö

o markkinointivastaava

o tiedonhallinnan vastaava

o verkoston rutiineista vastaava

(PKT-säätiö., 2002 s. 68)

Toimintatapojen määrittelyssä sovitaan verkoston työtavat ja pelisäännöt, miten

asiat tehdään ja miten esimerkiksi markkinointiverkosto toimii.

Yhteydenpitomuotojen ja yhteydenpitoaikatauluista sopiminen kuuluu

verkostoitumisen tähän vaiheeseen.

Käytännössä koetut varoittavat esimerkit korostavat verkoston haavoittavuutta.

Iso yhtiö saattaa ostaa verkoston avainyrityksen työskentelemään vain itselleen.

Keskinäisiin sopimuksiin voidaan sisällyttää kilpailunrajoituslausekkeita ja

sanktioita, joiden avulla luodaan selkeät pelisäännöt. Etukäteen sovitut ja selkeät

pelisäännöt saavat jäsenet miettimään omaa sitoutumistaan verkoston toimintaan.

Oikeustoimilain sopimuksen tekemistä koskeva järjestelmä on laadittu

ensisijaisesti silmälläpitäen tarjous-vastaus – menetelmällä tehtäviä sopimuksia.

Sen mukaan jo tarjoukset ovat sitovia. Verkostotoiminta on vielä uutta, joten

säännöksiä tai vakiintunutta kauppatapaa ei ole vielä syntynyt. Helpoissa ja

yksinkertaisissa asioissa voidaan käyttää suullisia sopimuksia, jotka juridisesti

ovatkin päteviä, mutta vaikeasti toteen näytettävissä. Mikäli mahdollista,

kannattaa asioista sopia aina kirjallisesti etukäteen. Työkirjan liitteisiin on lisätty

ohjeellinen malli yhteistyösopimuksesta.
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Verkoston luomisvaiheen loppuun on lisätty kolmisivuinen lomakkeisto verkoston

luomisvaiheen arviointia varten. Analyysin tarkoituksena on auttaa

verkostoitumista harkitsevia yritysosapuolia tekemään päätös yhteistyön

sopimisesta ja aloittamisesta. (PKT-säätiö., 2002 s. 83)

6.2 Verkostoreittaus

Verkostoreittaus on PK-yrityksen verkostoitumiskyvyn mittaamiseen tarkoitettu

verkostotyökalu. Työkalu on Kauppa- ja Teollisuusministeriön, Tekesin ja Valtion

Teknillisen Tutkimuskeskuksen (VTT:n) rahoittaman tutkimushankkeen tulos.

Verkostoreittaus on työkalu, joka on kehitetty yksittäisen yrityksen

verkostoitumiskyvyn arviointiin ja mittaamiseen. Lähtökohtana kehittämiselle on

ollut, että menetelmällä voidaan arvioida erilaisten toimialojen yrityksiä.

Menetelmän käyttämiseksi yritykseen tarvitaan ulkopuolista konsulttia eli reittaus

asiantuntijaa. Asiantuntijakonsultti tekee yrityksen kanssa yhteistyössä erilliset

analyysi- suunnittelu-, raportointi- ja seurantaosiot.

Reittausohjelman läpivienti kestää 2,5 työpäivää. Menetelmässä arvioidaan pk-

yrityksen verkostoitumiskyvyn nykytila, määritetään verkostoitumisstrategia ja

laaditaan siihen perustuva kehittämissuunnitelma. Työkalun tarkoitus on, että PK-

yritys saa arvion asemastaan nykyisissä verkostoissa sekä ohjeita nykyistä

paremman verkostoitumiskyvyn rakentamiseksi. Verkostoreittaus on syntynyt

tutkimushankkeen pohjalta johon hankkeeseen on osallistunut merkittävällä

tavalla kaikkiaan 20 yritystä. (Ruohomäki I. & al., 2002, s. 5)
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6.2.1 Verkostoitumiskyvykkyys

Yleisesti yrityksen verkostoitumiskykyä voidaan arvioida useasta eri

näkökulmasta. Suorituskyvyn analysoinnin näkökulmasta jako voidaan tehdä

kahteen pääalueeseen. Nämä ovat ulkoinen ja sisäinen suorituskyky. Kun

tarkastellaan yritystä ”sisältä” käsin ja keskitytään yrityksen toimintojen tai osien

tarkasteluun, on kyseessä sisäisen suorituskyvyn analysointi. Sisäistä

suorituskykyä analysoitaessa on yrityksellä itsellään yleensä myös käytössään

selvästi parempaa ja tarkempaa informaatiota kuin ulkopuolisella tarkastelijalla.

Kun tarkastellaan yritystä ”ulkoa päin” ja pääasiassa kokonaisuutena, on kyseessä

ulkoisen suorituskyvyn analysointi. Ulkoinen suorituskyky terminä kuvaa myös

selkeästi yrityksen kykyä suoriutua sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. (Rantanen,

H. 2001. s 5 – 6)

Verkostoitumiskyvyn arviointi tarvitsee tasapainoisen kokonaiskuvan yrityksen

pitkän tähtäyksen menestymisestä. Asema markkinoilla ja saavutetut tulokset ovat

seurausta siitä, mikä on ollut yrityksen kyky palvella asiakkaitaan. Asiakkaat

kokevat ja arvioivat ulkoista tehokkuutta eli sitä, kuinka organisaatio toimii ja

millainen tuotos sen operaatioilla on. Sisäisen tehokkuuden ja perinteisen

mittapuun mukaisen tuottavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet

heikentävät helposti ulkoista tehokkuutta ja koettua laatua. (Grönroos, C. 2003. s.

252)

Yrityksen pitkän tähtäimen strateginen verkostoitumiskyvyn tarkastelu voisi

lähteä liikkeelle asiakasyritysten näkökulmasta katsottuna. Ongelmana on

kuitenkin että päämiesasiakkaiden lyhyen tähtäimen tarpeista ja vaatimuksista

lähtevä toimittajayritysten suorituskyvyn arvioiminen ei riittävästi ota huomioon

kaikkia yrityksen ja verkoston osaamispääomaan kehittämiseen ja yritysten

palvelukykyyn liittyviä näkökohtia, eikä sellaisenaan palvele riittävästi yritysten

strategiseen verkostoitumiseen liittyviä haasteita ja tarpeita. (Ruohomäki I. & al.,

2002, s. 12 -13)
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Yrityksen verkostoitumiskyvyn arvioiminen vaatii tuekseen ja taustakseen

riittävän laajan ”aikaikkunan”. Yrityksen verkostoitumiskyky viittaa ajallisesti

muotoutuvaan ja ajallisesti kehittyvään osaamiseen. Osaamista on mielekästä

arvioida sekä nykyisten toiminta- ja johtamistapojen, toteutuneiden tulosten,

kehittämis- ja riskien-hallintakäytäntöjen sekä strategisten tarkoitusten pohjalta.

(Ruohomäki I. & al., 2002, s. 14)

Verkostoitumiskyvyn mittaamistyökalun osa-alueita on lähdetty kartoittamaan

seuraavien kolmen eri näkökulman pohjalta.

1. Käytännön näkökulma, jossa kuvataan yrityksen systeemisiä

ominaisuuksia, kuten kustannustehokkuutta, laatua, läpimenoaikaa,

joustavuutta ja oppimiskykyä sekä ennen kaikkea näiden seikkojen

systemaattista seurantaa yrityksessä.

2. Strateginen näkökulma, jossa yrityksen verkostoitumiskykyä

lähestytään yrityksen kasvun, kehityksen ja elinkaaren näkökulmasta.

Verkostoitumiskykyisessä yrityksessä tiedetään, mitä yritys haluaa eli

yrityksellä on suhteellisen selkeät näkemykset tulevaisuudesta.

3. Resurssien, osaamisen ja osaamispääoman johtamisen ja kehittämisen

näkökulma, jossa korostuu yrityksen kyvykkyys näkyvänä ja

näkymättömänä taseena. Yrityksellä voi olla monenlaisia rooleja ja

palvelutehtäviä yritysverkossa. Esimerkiksi: kuinka hallita oma

toimitusketju, millainen on yrityksen logistinen palvelukyky,

ongelmanratkaisukyky tai tuotekehitysyhteistyökyky muiden

verkostoyritysten kanssa. Myös yrityksen taloudellisen

vakavaraisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta liittyvät läheisesti

tähän yhteyteen.

(Ruohomäki I. & al., 2002, s. 13).



56

6.2.2 Yrityksen verkostoitumiskyvyn mittaaminen

Verkostoitumiskyvyn mittausmenetelmän keskeinen tarkoitus on yrityksen

osaamisen kehittäminen ja resurssien arviointi. Arvioinnin ja kehittämisen

lähtökohta on monista yrityksistä muodostuvan arvoketjun ja verkoston

näkökulma. Menetelmän avulla tarkastellaan yrityksen nykytilaa ja osaamisen

tasoa yrityksen toimiessa arvoketjun sisäisenä kumppanina. Kuvassa 10 on

kuvattuna menetelmän periaate.

Kuva 10. Verkostoreittauksen periaate. (mukaillen Ruohomäki I. & al. 2002,

s. 17)

Strategiat

Osaaminen

Resurssit

Prosessit

Asiakkaat

Toimittajat

Kumppanit

Yritys

Liiketoimintaympäristö

Kehittämissuunnitelma
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Yrityksen verkostoitumiskyvyn mittaamiseksi on kehitetty mittaristo, jonka avulla

etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

o Mitä asioita ja tekijöitä mittaamalla sekä arvioimalla

yrityksen verkostoitumiskykyyn on mahdollista päästä

kiinni?

o Mistä näkökulmasta mittaus ja arviointi tehdään?

o Millä tavalla yrityskohtainen tilanne todennetaan

luotettavasti?

(Ruohomäki I. & al., 2002, s. 22)

Mittauskohteiden suhteen on oltava varmoja siitä, että ne mittaavat oikeita

verkostosuhteissa tarvittavia yritystason osaamisia, että niiden todentaminen on

mahdollista ja että se tapahtuu oikein. Mittaaminen ei saa palvella tai korostaa

minkään erityisen liiketoimintaympäristön lainalaisuuksia ja erityisiä toiminnan

piirteitä. (Uusisuo M., toim., 2002 s. 52)

Kehitetyn mittaustavan periaatteena on ulottaa yrityksen osaamisen, toiminnan,

strategioiden ja järjestelmien tarkastelu pieniin osiin eli mittauskohteisiin.

Verkostoreittausmenetelmän mittaristo on jaettu kuuteen mittausalueeseen, joista

alueilla 1, 2 ja 6 mitataan yrityksen pitkän tähtäimen toimintaa. Alueet 3, 4 ja 5

mittaavat yrityksen nykytilaa, tuloksia ja prosessien kehittämistä. Yksittäisen

yrityksen osaamista ja osaamisen soveltamista tarkastelevia strategisia tai

toiminnallisia osa-alueiden mittauskohteita on yhteensä 30 kpl. Mittausalueiden

nimet ja perusajatukset on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Mittausalueet ja –alueiden perusajatus

Mittausalue Perusajatuksena on:

1.

Liikeidea

…arvioida yrityksen liikeidean olemassaoloa sekä tuote- ja asiakaskunnan

määrää ja kehitystä …arvioida liikeidean perustumista oman osaamisen

tunnistamiseen …arvioida liikeideaan sisään rakentuvaa

verkostonäkökulmaa ja yritysyhteistyöhön perustuvaa toimintatapaa

…arvioida liikeidean toteuttamisen ja kehittämisen tasoa yritysyhteistyössä

2.

Strateginen

kehittäminen

…arvioida strategian olemassaoloa ja strategisen kehittämisen

systemaattisuutta …arvioida liikeidean verkostonäkökulman näkymistä

strategisissa toimintalinjoissa …arvioida organisaation ja ulkoisen

ympäristön analysoinnin toteutumista verkostonäkökulmasta …arvioida

kehittämisresurssien allokointia yhteistyövalmiuksien kehittämiseen

3.

Prosessien

hallinta

…arvioida operatiivisen toiminnan ja toimintaprosessien hallinnan

systemaattisuutta …arvioida perustoiminnan virtaviivaisuutta ja sujumista

ilman lisätöitä …arvioida organisaatiotasojen integroitumista

toimintaprosessien hallintaan …arvioida toiminnallista kyvykkyyttä olla

arvoketjujen jäsen …arvioida kustannus- ja materiaalihallinnan

systemaattisuutta …arvioida prosessien suuntaisen kehittämistoiminnan

tilaa

4.

Toteutuneet

tulokset

…arvioida asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden seurannan

systemaattisuutta …arvioida koetun toiminnan tuloksellisuuden ja

asiakastyytyväisyyden vaikutusta yhteistyösuhteisiin …arvioida

verkostoissa toimimiseen liittyvää taloudellista toimintakuntoa ja –

edellytyksiä …arvioida kyvykkyyttä toimia yrityksen kannalta

taloudellisesti oikeissa verkostoissa ja oikeilla tavoilla

5.

Toiminnan

tuloksellisuuden

ja kannattavuu-

den arviointi ja

parantaminen

…arvioida hinnoittelukäytäntöjen systemaattisuutta …arvioida

kannattavuusseurannan ja kehittämisen systemaattisuutta …arvioida

kannattavuuden seurantaa ja kehittämistä verkostonäkökulmasta

6.

Riskien hallinta

ja jatkuvuus

…arvioida toiminnan kannalta keskeisten liiketoiminta- ja vahinkoriskien

arvioinnin systemaattisuutta …arvioida toiminnan jatkuvuuden

turvaamiseksi olemassa olevia vaihtoehtoisia toimintamalleja …arvioida

toiminnan jatkumisen merkitystä ja vaihtoehtoja
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Yksittäisen mittauskohteen tarkastelussa ja yrityksen tilanteen määrittelemisessä

käytetään apuna 5-portaista sanallista tulkinta-avainta. Tulkinta-avaimessa on 5

tulkinnan tasoa. Yrityksen tilanteen tunnistamiseen on kullakin tasolla sanallinen

tulkintakriteeristö, joka on numeroitu parillisilla numeroilla kahdesta kymmeneen.

Tulkinta-avaimen 2-tasolla yrityksen toiminta on kaikkien mittauskohteiden

kohdalla satunnaista. Muilla tasoilla on erilaisia kombinaatioita, mutta

keskimääräinen etenemislogiikka on määritelty niin, että toisella portaalla

yrityksen toiminta on systemaattista ja vakiintunutta ja se liittyy lähinnä oman

toiminnan kehittämiseen. (Ruohomäki I. & al., 2002, s. 26)

Taulukossa 2 on esimerkki mittauskohteen tulkinnasta jossa kohteena on

yhteistyövalmiuksien kehittäminen.

Taulukko 2. Tulkintakortti, yhteistyövalmiuksien kehittäminen (mukaillen

Ruohomäki I. & al. 2002, s. 74)

Yrityksessä on tunnistettu satunnaisesti yhteistyövalmiuksien merkitys

yrityksen sisäisen toiminnan kehittämisessä. 2

Yrityksessä on systemaattisia käytäntöjä avainhenkilöiden

yhteistyövalmiuksien tunnistamiseen ja huomioon ottamiseen

yrityksen sisäisen toiminnan kehittämisessä.

4

Yrityksellä on systemaattisia koko henkilöstöä koskevia käytäntöjä

yhteistyövalmiuksien tunnistamiseen ja huomioon ottamiseen

yrityksen sisäisen toiminnan kehittämisessä.

6

Yrityksellä on systemaattisia käytäntöjä avainhenkilöiden

yhteistyövalmiuksien tunnistamiseen ja huomioon ottamiseen yritysten

kahdenvälisessä yhteistyössä.

8

Yrityksellä on systemaattisia käytäntöjä kaikkien yritysyhteistyöhön

osallistuvien yhteistyövalmiuksien tunnistamiseen ja huomioon

ottamiseen sekä asiakas että toimittajasuuntaan.

10
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Edellä esitettyjä mittauskohteen tulkintakortteja on yhteensä 30. Tulkintakortti

sisältää menetelmän ytimen eli mittariston muotoon pakatun tulkintalogiikan

yrityskohtaiseen verkostoitumiskyvyn tarkasteluun. Tulkintakorttiin on

sisäänrakennettu asiantuntijan etenemisjärjestys sille, missä järjestyksessä

mittausalueet ja mittauskohteet käydään läpi. (Ruohomäki I. & al., 2002, s. 31)

Tulkintakorttien käyttöön liittyvät yrityskysymykset, jotka helpottavat

asiantuntijakonsultin liikkeelle pääsyä. Kysymykset on tietoisesti pidetty

suppeina, jotta asiantuntijakonsultin on tarpeen mukaan helppo itse räätälöidä

tarvittavia jatkokysymyksiä. Taulukossa 3 on esitetty taulukon 2 tulkintakorttiin

liittyvät yrityskysymykset.

Taulukko 3. Yrityskysymykset, yhteistyövalmiuksien kehittäminen (mukaillen

Ruohomäki I. & al. 2002, s. 67)

Yhteistyövalmiuksien kehittäminen

Mikä merkitys henkilöstön yhteistyövalmiuksilla ja yhteistyökyvyllä on

yrityksen sisäisessä toiminnassa ja yhteistyösuhteissa muihin yrityksiin?

Millä tavoin eri henkilöryhmien yhteistyövalmiuksia tunnistetaan ja

arvioidaan?

Millä tavoin eri henkilöryhmien yhteistyövalmiuksia kehitetään?

6.2.3 Menetelmän käyttö ja raportointi

Verkostoreittauksen pääkäyttötapa on TE-keskusten palveluna tarjottava

yrityskohtainen asiantuntijapalvelu, jossa ulkopuolinen asiantuntija analysoi

yritysjohdon kanssa verkostoitumisen nykytilan. Analyysin perusteella laaditaan

yrityskohtainen toimintasuunnitelma, jossa huomioidaan yrityksen tilanne, tarpeet

ja voimavarat. Verkostoreittausmenetelmä on määrämuotoinen toteutusprosessi,

jossa esitteet, kirjalliset ja sähköiset työkalut sekä asiantuntijoiden koulutus ovat

jo etukäteen tehtyjä. Verkostoreittauksen toteuttamisen kulusta on laadittu kuvan

11 mukainen kaavio.
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Asiantuntija

Yritys

Analyysi ½ pv Suunnittelu 1 pv Palaute ½ pv Seuranta ½ pv

Kuva 11. Verkostoreittauksen toteuttamisen kulku (mukaillen Ruohomäki I. & al.

2002, s. 29)

Käytännössä menetelmän käyttöön koulutettu asiantuntija käsittelee yrittäjän,

yrityksen johdon tai avainhenkilöiden välisenä yhteistyönä menetelmän sisältämät

asiakokonaisuudet. Käsittelyn jälkeen asiantuntija raportoi tulokset yritykselle

määrämuotoisina tulosraportteina. Menetelmän käyttäjillä tulee olla hyvä

kokonaistuntemus yritysten liiketoiminnasta ja erityisesti yritysten väliseen

yhteistyöhön liittyvien asioiden tuntemusta. Analyysien teko on kysymysten

esittämistä, keskustelua ja tarkentavien lisäkysymysten tekoa ja havaintojen

kirjaamista. Yrityksen proaktiivisuutta käsitteleviä kysymyksiä ei ole, vaan

asiantuntijan tehtävänä on tunnistaa yrityksen aktiivisuus ja toimintakyky.

Valmistautumismateriaalilla on kaksi käyttötarkoitusta. Tutkittavalle yritykselle

aineisto kertoo menetelmän sisällön ja toteutusprosessin pääperiaatteet sekä

yritykselle mahdollisesti koituvat hyödyt. Toinen käyttötarkoitus palvelee

asiantuntijaa, joka tarvitsee etukäteen perustietoja kohteena olevasta yrityksestä ja

sen yhteistyökumppaneista. Valmistautumisaineistossa käsitellään yrityksen

perustietoja, toimintaympäristöä, olemassa olevia resursseja, toiminnan

tuloksellisuutta ja taloudellisia tietoja.

Verkostoreittausmenetelmän tulosten raportointi sisältää kolme eri tarkoituksiin

suunniteltua raporttia:

Valmistau-

tumismate-

riaali

Pikatulokset Laaja

raportti
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o graafinen pikatulostusmalli osoittaa yrityksen nykytilan.

o kirjallinen pikatulostusmalli jossa raportoidaan analyysin

suorat havainnot ja löydökset, sekä annetaan ensimmäiset

kehittämissuositukset.

o laaja raportti joka sisältää yrityskohtaisen

verkostoitumiskyvyn kuvauksen, puolueettoman

asiantuntijan johtopäätökset sekä yrityskohtaisen

toimintasuunnitelman.

Laajan raportin sisältö on kuvattu liitteessä 1.
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7 TYÖKALUJEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

Partner-laatuverkosto ja Verkostoreittausmenetelmät on kehitetty verkostoitumista

suunnittelevien ja kumppanuuksissa toimivien yritysten toiminnan tueksi.

Molemmat menetelmätyökalut ovat käyttökelpoisia kumppanuussuhteiden

rakentamisvaiheen käyttöön. Tutkimuksessa lukuun 6 on sisällytetty työkalujen

esittelyn lisäksi verkostoitumiseen liittyvää teoriaa joka tukee työkalujen käyttöä

ja sisältöä. Työkalujen prosessinomaisen läpikäynnin tarkoituksena on, että

verkostoituvat yritykset pystyvät arvioimaan omaa sekä kumppaninsa

liiketoimintaa ja samalla ne löytäisivät kumppanuussuhteeseen liittyviä yhteisiä

näkökulmia.

Partner-laatuverkostomenetelmän käytöllä varmistetaan tarvittavien

luomisvaiheen asioiden huomioonottaminen. Työkalu painottaa asioiden yhdessä

hoitamista heti kumppanuuden alkuvaiheista saakka. Partner-työkalu on

yksinkertainen ja sen sisäistäminen on helppoa. Partner-laatuverkostotyökalu on

laadittu siten, että verkoston suunnittelu- ja rakentamistyö tehdään kumppanien

välisenä yhteistyönä. Verkostotoiminnan tärkeimpiä tekijöitä ovat luottamus ja

sen rakentuminen, jolloin alusta asti yhdessä tekemällä luottamuksen aito

lisääntyminen on mahdollista. Työkalu on tehty siten, että kaikkia siinä olevia

asioita ei tarvitse läpikäydä. Työkalu on laadittu kansiomuotoon ja siihen on

mahdollista jopa lisätä sellaisia puuttuvia asioita, jotka ovat tärkeitä omassa

verkostoitumisprosessissa.

Verkostoreittausmenetelmä on PK-yrityksen verkostoitumiskyvyn mittaamiseen

tarkoitettu verkostotyökalu. Työkalu on kehitetty yksittäisen yrityksen

verkostoitumiskyvyn arviointiin ja mittaamiseen. Lähtökohtana työkalussa on,

että sen avulla voidaan arvioida erilaisten toimialojen yrityksiä. Menetelmän

käyttämiseksi yritykseen tarvitaan ulkopuolista konsulttia eli reittausasiantuntijaa.

Asiantuntijakonsultti tekee yrityksen kanssa yhteistyössä erilliset analyysi-,

suunnittelu-, raportointi- ja seurantaosiot.
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Koko ohjelman läpivienti kestää 2,5 työpäivää. Menetelmässä arvioidaan pk-

yrityksen verkostoitumiskyvyn nykytila, määritetään verkostoitumisstrategia ja

laaditaan siihen perustuva kehittämissuunnitelma. Työkalun tarkoitus on, että pk-

yritys saa arvion asemastaan nykyisissä verkostoissa sekä ohjeita nykyistä

paremman verkostoitumiskyvyn rakentamiseksi. Verkostoreittauksessa

läpikäydään yrityksen pitkän tähtäimen strateginen suunnittelu. Käsiteltävät asiat

ovat yrityskohtaisia kuten toiminta-ajatus, liike-idea ja strategia. Asioita pyritään

saamaan kirjalliseen esitysmuotoon. Verkostoreittaustutkimuksen tavoitteena on,

että tutkimustyön jälkeen yrityksellä on ulkopuolisen asiantuntijan kanssa yhdessä

laadittu kirjallinen raportti, josta selviää yrityksen kyky toimia

verkostoyhteistyössä. Työkalu on käyttökelpoinen, kun yritys on tarjoamassa

itseään verkostoyhteistyöhön tai kun sopivaa verkostokumppania etsivä yritys

haluaa saada ennakkotietoja tulevista kumppaniehdokkaista. Menetelmän

käyttäminen on perusteltua, kun verkostoituminen perustuu strategiseen

päätöksentekoon tai suunnitelmalliseen kumppaninvalintaan.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI

Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli löytää syitä ja motiiveja, jotka johtavat

verkostoitumiseen infra-toimialalla. Toisena tavoitteena oli löytää vertikaalista

verkostoitumista suunnittelevalle yritykselle tietoja kumppanuuksien hyödyistä ja

haitoista. Kolmantena tavoitteena oli selvittää verkostoitumisen

rakennusvaiheeseen sopivia valmiita työkaluja. Tavoitteet kiteytettiin seuraaviksi

kysymyksiksi:

1) Mitkä motiivit ja vaatimukset ajavat infra-toimialan yrityksiä

verkostoitumaan?

2) Mitä yleisiä hyötyjä ja riskejä yritystenvälinen vertikaalinen

verkostoituminen voi sisältää?

3) Millaisten työkalujen avulla verkostoitumista harkitseva yritys voi

arvioida omaa ja kumppaniehdokkaidensa verkostoitumiskykyä ja

miten valittujen työkalujen käyttö sopii verkostosuhteen alkuvaiheiden

työkaluksi?

Tutkimussuunnitelman tekovaiheessa oli todettavissa infra-toimialan vähäinen

verkostoitumisaste. Infra-toimialalle kehitettyä valmista verkostoitumismallia ei

ollut saatavilla, joten tietoja on lähdetty hakemaan yleiseltä tasolta.

Ensimmäiseen kysymykseen vastauksena voidaan todeta, että infra-alan

verkostoitumisen vaatimukset tulevat rakennuttajilta. Rakennuttajien uudet

hankintamallit ja hankintastrategiat on luotu entistä suurempia urakkakokoja

silmällä pitäen. Urakkasopimusten pitkäkestoisuus tulee olemaan ominaista

tulevissa hankkeissa. Yksittäisen yrityksen on yksinään lähes mahdoton hallita

suuria kokonaisuuksia, jolloin verkostoituminen ja keskittyminen ydinosaamisiin

ovat keinoja joilla vastata rakennuttaja-asiakkaiden vaatimuksiin.
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Ennen varsinaisen yhteistyön alkamista voidaan verkostoitumisen hyötyjä ja

riskejä arvioida yleisellä tasolla. Jako horisontaaliseen ja vertikaalisen

verkostoitumiseen auttaa hyöty- ja riskianalyysin rajaamisessa. Infra-toimialan

materiaalitoimittajan ja alihankkijan näkökulmasta katsottuna verkostoituminen

on vertikaalista, jossa saman arvoketjun erivaiheissa toimivat yritykset yhdistävät

toimintojaan. Vertikaalisessa verkostossa useat eri yritykset tekevät oman

osuutensa samaan arvoketjuun.

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen on, että verkostoitumiseen liittyy aina

sekä hyötyjä että haittoja. Yhtä ainoaa tekijää ei ole vaan pääasiana hyöty- ja

riskianalyysissa on oikean tasapainon löytäminen. Asioiden käsittelyä helpottaa

kun aiotun kumppanuuden luonne voidaan etukäteen määritellä, jolloin varsin

laajaa hyötyjen ja riskien käsittelyä voidaan rajata. Kumppanuuksien luonnetta

voidaan kuvailla esimerkiksi seuraavin tavoin:

o horisontaalinen tai vertikaalinen kumppanuussuhde

o alihankinnasta kumppanuuteen suhde

o kaupankäynnistä kumppanuuteen suhde

o suuren yrityksen ja pienen yrityksen keskinäinen

verkostosuhde

Verkostoitumisen luonteen perusteella voidaan arvioida kumppanuuteen kuuluvan

riippuvuussuhteen olemassaoloa. Keskinäinen riippuvuussuhde ja kumppanin

vetovoimaisuus ovat tekijöitä joiden perusteella hyötyjen ja haittojen arviointiin

päästään paremmin käsiksi.

Kolmannen tutkimuskysymyksen vastausta etsittäessä tuli ensimmäisenä asiana

vastaan verkostotyökalujen runsaus. Verkostotyökaluja ja erilaisia

kumppanuuksiin liittyviä analyysimalleja on hyvin saatavilla ja niiden

hyödyntäminen kannattaa. Valmiit työkalut on pääosin tehty jo aktiivisessa

yhteistoiminnassa olevien verkostoyritysten käyttöön.
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Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena löytää työkaluja, jotka soveltuvat

verkostoitumista suunnittelevien yritysten käyttöön. Verkostoitumista

suunniteltaessa on tärkeimpänä asiana selvittää oma ja kumppanin

verkostoitumiskyky. Yhteistyön suunnitteluvaiheeseen sopivia työkaluja otettiin

tähän tutkimukseen kaksi kappaletta: Partner-laatuverkosto ja Verkostoreittaus.

Partner-laatuverkosto työkalun käytön ajatuksena on, että kumppanuutta

suunnittelevat yritykset käyvät yhteistyöhön liittyviä asioita yhdessä läpi. Asioita

läpikäydään aina verkoston luomisesta aktiivisen yhteistoiminnan kautta

mahdolliseen lopettamiseen saakka.

Verkostoreittaustyökalun käyttö vaatii tuekseen asiantuntijakonsulttia. Ajatuksena

on toimittajayrityksen suorituskyvyn analysointi verkostoitumisen näkökulmasta

katsottuna. Ulkopuolisen ja ammattitaitoisen asiantuntijan käyttö on perusteltua,

sillä muutoin tulosten tulkinta jää vajavaiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan

mukanaolo on perusteltua myös siksi, että tutkimuksesta eli ”reittauksesta”

annetaan yritykselle kirjallinen raportti, jonka perusteella arviot yrityksen

verkostoitumiskyvystä voidaan tehdä. Työkalun käyttämisessä pääasiana on

verkostoituvan yrityksen ominaisuudet ja verkostoitumiskyky, ei työkalun käytön

opettelu ja osaaminen.

Tutkimustyötä vaikeutti se, että luvussa yksi kuvattua materiaalitoimittajan ja

pääurakoitsijan välistä kumppanuushanketta oltiin vasta suunnittelemassa, jolloin

esimerkiksi hyötyjen ja riskien arviointi jäi varsin yleiselle tasolle. Selvää on, että

jokainen kumppanuus on erilainen ja niiden ominaisuudet riippuvat monista

asioista kuten:

o toimialasta

o aikaisemmista liiketoimintasuhteista

o yrityskulttuureista

o yrityskoosta

o arvoketjuasemasta

o henkilösuhteista
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o koulutustasosta

o motivaatiosta

o maakulttuurista

Riippuvuustekijöitä on monia ja tarkempia rajauksia pystytään tekemään vasta

silloin, kun tunnetaan verkostoyhteistyötä suunnittelevat yritykset.

Tutkimustyön mielenkiintoisena tuloksena voidaan pitää arvoverkon tärkeää

merkitystä verkostoitumisen kannalta. Yritys, jolla on ydinkyvykkyyksiä ja kyky

tuottaa lisäarvoa arvoketjun toimintoihin pystyy omalla vetovoimaisuudellaan

vetämään puoleensa useita kumppaniehdokkaita. Vetovoimainen ja taitavasti

verkostoissa toimiva yritys on haluttu partneri ja sen arvo omistajilleen on korkea.

Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista tutkia, miten yritykset

määrittelevät oman asemansa arvoverkostoissa vai ovatko vetovoimaisuus ja

riippuvuussuhteet tiedostamattomia asioita yritystenvälisissä verkostosuhteissa.

Toisena tutkimuskohteena olisi mielenkiintoista löytää toimiva verkostosuhde,

jossa asiakkaan ja myyjän välisestä markkinaehtoisesta kaupankäyntisuhteesta on

päästy kumppanuussuhteeseen. Tutkimuskysymyksiä voidaan esittää liittyen

avoimeen hinnoitteluun, yhteisesti sovittuihin katetavoitteisiin ja aidon ”win win”

asetelman saavuttamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin.
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9 YHTEENVETO

Infra-toimialalle on ollut ominaista markkinaehtoinen toimintamalli, jossa toistuva

tinkiminen ja halvimman hinnan hakeminen on ollut lähes ainoa keino alentaa

tuotantopanosten kustannuksia. Pienikokoiset ja lyhytkestoiset urakat kiireisine

aikatauluineen ovat pakottaneet toimialan yrityksiä toimimaan lyhytjänteisesti.

Alan kehittymisestä ja tutkimustyöstä on vastannut pääasiassa julkinen sektori.

Julkisen hankintalainsäädännön halvimman hinnan painottaminen ajaa toimialaa

tuottamattomuuden tielle. Julkinen hankintalainsäädäntö antaa myös

mahdollisuuksia parhaiden ratkaisujen valintaan, jos vain hankintamenetelmiä

kehitetään muitakin kuin halvimman hinnan ominaisuuksia painottavaksi.

Tiehallinnon esittämä toimijoiden uusi roolijako vähentää rakennuttajan

tarvitsemaa teknistä tietomäärää ja samalla rakennuttajan hankintaosaamisen

vaatimukset tulevat kasvamaan. Teknisen osaamisen ja palveluosaamisen

kehittäminen tulee olemaan alalla toimivien liikeyritysten tehtävä. Kilpailuetu

tulee olemaan niillä yritysryhmillä, jotka osaavat rakentaa rakennuttaja-asiakkaille

parasta arvoa tuottavan arvoverkoston. Toimiva arvoverkosto kykenee tuottamaan

kilpailukykyisiä ratkaisuja, jos sille annetaan mahdollisuus työn tekemiseen

muunkin kuin halvimman hinnan perusteella.

Tiehallinnon esittämässä mallissa informaatio ja vaatimukset siirtyvät

pääurakoitsijan kautta arvoverkoston alemmille tasoille. Arvoverkoston alemmilta

tasoilta katsottuna tämä vähentää mahdollisuuksia toimia kaupallisessa

yhteistyössä alan kaikkien toimijoiden kanssa. Infra-toimialalla toimivan

yrityksen ensisijainen tehtävä on asemoida itsensä toimialan arvoverkostoon ja

lähteä sitä kautta suunnittelemaan omaa toiminta-strategiaansa.
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Verkostoituminen on yksi keino vastata toimialan muutoshaasteisiin.

Vertikaalisesti verkostoituneessa mallissa myyjä- ja asiakasyritykset toimivat

integroituneessa ja lisäarvoa tuottavassa suhteessa yhteiseen loppuasiakkaaseen

päin. Vertikaalisesta verkostosuhteessa on hyötyjä sekä haittoja, joiden

ominaisuudet ja määrä ovat kiinni yritystenvälisestä riippuvuussuhteesta ja

vetovoimaisuudesta. Sopivan hyöty- / haittatasapainon löytäminen ja tasapainon

yhteinen hyväksyminen kasvattavat yritystenvälistä luottamusta.

Tutkimustyössä oli tavoitteena löytää syitä ja motiiveja, jotka johtavat

verkostoitumiseen infra-toimialalla. Yksi tapa löytää näitä on asemoida yritykset

alan arvoketjuun ja arvioida, mitä vaatimuksia tai odotuksia yrityksiä kohtaan on

asetettu. Työssä tutkittiin infra-toimialan johtavan rakennuttajan

hankintastrategiaa ja siinä esitettyjä vaatimuksia verkostoitumisen suhteen.

Hankintastrategiasta käy selville ne vaatimukset, jotka toimitusketjun toimijoiden

odotetaan täyttävän.

Verkostoituminen ei saa olla itsetarkoitus vaan sen on tuotettava yrityksille

kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Vertikaalisen verkostoitumisen hyötyjen

ja haittojen tunnistaminen sekä huomioonottaminen on olennaista tietoa

verkostoitumista suunnittelevalle yritykselle. Vaikka vaatimukset alan

verkostoitumiselle on yleisesti tiedostettu, on jokaisen yrityksen itsenäisesti

selvitettävä ne hyödyt ja haitat, jotka se voi omassa kumppanuusprojektissaan

saavuttaa tai kohdata. Työssä selvitettiin eri kirjallisuuslähteistä niitä yleisiä

hyöty- ja haittatekijöitä, joita vertikaalisesti verkostoituvan yrityksen on syytä

tunnistaa. Tunnistetut riskit pitää osata myös hallita, joten työssä esitetään viisi

verkostoitumiseen liittyvää riskienhallinnan osa-aluetta joihin verkostoituvan

yrityksen tulisi kiinnittää huomionsa.
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Verkostoituminen voi olla yrityksen oma strateginen päätös, se voi olla

markkinoiden vaatimus, tai sattuma on saattanut tiivistää yritystenvälistä

yhteistyötä. Itse verkostoituminen on kuitenkin prosessi, josta on tunnistettavissa

eri elinkaaren vaiheita. Etenkin verkoston rakennusvaiheessa tarvitaan

suunnitelmallisuutta ja tietämystä niin omasta, kuin kumppanin kyvystä toimia

yhteistyössä. Tämän tutkimustyön kolmantena tavoitteena oli selvittää

verkostoitumisen rakennusvaiheeseen sopivia valmiita työkaluja, joiden avulla

prosessi sekä nopeutuisi, ja että se olisi johdonmukainen. Työssä selvitettiin

Partner-laatuverkostotyökalusta verkoston luomisvaiheen osuutta, sekä

Verkostoreittaustyökalun sisältöä. Työkalujen läpikäynti tehtiin

kirjallisuuslähteitä hyödyntäen.

Tuloksena voidaan todeta, että yhteistyöprosessien tueksi kehitetyt työkalut on

tehty verkostoitumishankkeitaan toteuttavien yritysten hyödynnettäviksi.

Työkalujen käyttö auttaa yrityksiä verkostoitumiseen liittyvien ydinasioiden

käsittelyssä ja mikä tärkeintä, verkostoitumiseen liittyvät alkuvaiheen prosessit

nopeutuvat. Kumppanuuden luomisvaihe on aikaa vievä prosessi joka vaatii oman

läpikäymisen. Tärkeitä asioita ei voi jättää käsittelemättä eikä niiden käsittelyä ei

voi siirtää yhteistyön myöhempiin vaiheisiin. Verkostointityökalujen avulla

yritykset saavat oikeanlaisen käsityksen verkostoitumisen vaatimuksista,

hyödyistä ja riskeistä. Verkostoitumisprosessin lyhyemmällä alkuvaiheen

ajankäytöllä on mahdollisuus päästä nopeammin hyödyntämään sitä

kumppanuuden kilpailuetua, joka on tarjolla alhaisen verkostoitumisasteen

inframarkkinoilla.
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