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Kandidaatintyö

käsitellee

liiketoimintaverkoston

orkestrointia.

Työssä

kerätään

yhteen

tieto

liiketoimintaverkoston orkestroinnista eri kirjallisuuslähteitä hyväksi käyttäen. Työn tavoitteena on antaa
lukijalle kattava käsitys siitä, mitä liiketoimintaverkoston orkestrointi on, miten päädytään orkestroimaan,
millaiset yritykset orkestroivat ja mitä orkestroinnilla voidaan saavuttaa.

Työ on koostettu kattavan kirjallisuushaun perusteella. Aiheen erityisyyden takia lähteet ovat pääasiassa
olleet englannin kiellä, joten työssä on jouduttu esittelemään uusia suomenkielisiä termejä.

Verkostojen johtamista on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta vasta 2000-luvulla on alettu
kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin, joita verkoston johtajalta vaaditaan. Työssä todetaan, että verkostoa
on päädytty orkestroimaan kriisin seurauksena tai korkean teknologian aloilla, kun ydinosaamisalue on
kaventunut liian pieneksi. Verkoston johtajiksi päätyy usein dominoiva yritys, joka on kooltaan verkoston
suurin tai yritys pitää sisällään eritysosaamista, joka oikeuttaa sen verkoston johtajaksi. Verkoston johtaja voi
olla myös välittäjä organisaatio, joka ei itsessään ole osallisena verkoston tuotannossa. Välittäjän tehtävänä
on välittää tietoa, sekä ratkoa verkostoon liittyviä ongelmia ja haasteita.

Orkestrointi ymmärretään kirjallisuudessa laajalti yrityksestä tai verkostosta ulospäin katsomisena.
Orkestroiva johtaja pyrkii hakemaan verkostoon uutta osaamista ja näin paikkaamaan verkoston
rakenteellisia aukkoja. Orkestroija on myös vastuussa verkoston tiedonsiirrosta, moraalista sekä
motivoinnista. Verkostoa orkestroitaessa on erityistä se, että orkestroija ajaa ensisijaisesti verkoston etua
ennen yksittäisen yrityksen etua.

Orkestroinnilla on saavutettu merkittävää hyötyä. Hyöty on kertynyt etenkin T&K toiminnan tehostumisena,
uusina radikaaleina ja inkrementaalisina innovaatioina sekä tehostuneena toimitusketjuna.

SISÄLLYSLUETTELO

CONTENTS
1

2

3

JOHDANTO ........................................................................................................................................................ 1
1.1

RAJAUS ................................................................................................................................................................... 1

1.2

TUTKIMUSKYSYMYS.................................................................................................................................................... 1

1.3

TYÖN TAUSTA ........................................................................................................................................................... 2

MIKÄ MOTIVOI ORKESTROIMAAN ..................................................................................................................... 2
2.1

AVOIN INNOVAATIO ................................................................................................................................................... 3

2.2

VERKOSTOITUMINEN .................................................................................................................................................. 4

2.3

VERKOSTOKESKISET INNOVAATIOT................................................................................................................................. 4

2.3.1

Orkesteri...................................................................................................................................................... 4

2.3.2

Creative Bazaar ........................................................................................................................................... 5

2.3.3

Jam Central ................................................................................................................................................. 5

2.3.4

MOD Station ............................................................................................................................................... 5

ORKESTROINTI ................................................................................................................................................... 6
3.1

KIRKELS ................................................................................................................................................................... 6

3.2

ORKESTROINTI MALLIT ................................................................................................................................................ 6

3.2.1

Yhteydet ...................................................................................................................................................... 7

3.2.2

Erilaisia kumppaneita ................................................................................................................................. 8

3.3

WALLIN ................................................................................................................................................................... 8

3.4

GLOBAL BRAIN – MALLIT ........................................................................................................................................... 13

3.4.1
3.5

Orkestroinnin haasteet ............................................................................................................................. 13

BATTERINK ............................................................................................................................................................. 14

3.5.1

Orkestroija ................................................................................................................................................ 16

3.5.2

Innovaatioverkoston välitysorganisaatiot ................................................................................................ 16

3.5.3

Pk -yritykset............................................................................................................................................... 17

3.6

DHANARAJ ............................................................................................................................................................. 17

3.7

DOLLET ................................................................................................................................................................. 19

3.7.1

Orkestroijan roolit ..................................................................................................................................... 20

3.7.2

Orkestroijan ongelmia .............................................................................................................................. 20

3.8

RITALA .................................................................................................................................................................. 21

3.8.1

Kyky orkestroida........................................................................................................................................ 21

3.9

4

HINTERHUBER......................................................................................................................................................... 23

3.9.1

Arkkitehti -tyyppi....................................................................................................................................... 24

3.9.2

Tuomari -tyyppi ......................................................................................................................................... 24

3.9.3

Kehittäjä -tyyppi ........................................................................................................................................ 24

3.9.4

Johtaja -tyyppi........................................................................................................................................... 25

VERTAILUA .......................................................................................................................................................25
4.1

MILLOIN ORKESTROIDAAN ......................................................................................................................................... 25

4.2

KUKA ORKESTROI ..................................................................................................................................................... 26

4.3

MITEN ORKESTROIDAAN ........................................................................................................................................... 26

4.4

MITÄ ORKESTROINNILLA SAAVUTETAAN ....................................................................................................................... 27

5

DIGIECOCITY .....................................................................................................................................................28

6

YHTEENVETO ....................................................................................................................................................30

LÄHDELUETTELO ........................................................................................................................................................31

1

1 JOHDANTO
Tämä työ on tehty osana tuotantotalouden kandidaatintyökurssia keväällä 2011. Työ on tehty
kirjallisuustyötyyppiseksi ja tarkoitus on tutkia kuinka liiketoimintaverkoston orkestrointi koetaan
kirjallisuudessa. Työn alussa käymme läpi asioita jotka ovat johtaneet verkostojen orkestrointiin.
Työssä tarkastellaan myös liiketoimintaverkostoon olennaisesti liittyvää innovaatioympäristöä sekä
avataan käsitteitä avoin- ja puoliavoin innovaatio. Pääkappaleessa tarkastellaan miten eri
kirjallisuuslähteet määrittelevät liiketoimintaverkoston orkestroinnin. Kappaleessa selvitetään
orkestroijan tehtäviä liiketoimintaverkoston luomisessa ja johtamisessa, sekä kuvaamme erilaisia
orkestroijatyyppejä. Työn loppupuolella vertaillaan löydettyjä orkestroinnin teorioita keskenään
sekä tarkastellaan lyhyesti suomalais-kiinalaista yhteistyötä jonka tarkoituksena on rakentaa kaksi
huippumodernia kaupunkia Kiinaan.

1.1 Rajaus
Työ on rajattu koskemaan orkestrointiin liittyviä käsitteitä, joten emme käy liiketoiminta verkoston
toimitaan läpi kuin pintapuolisesti. Samoin innovaatioprosesseja käsittelemme vain siltä osin kun se
työn kannalta on olennaista. Vaikka työssä on myös case tarkastelua Digiecocityn avulla, työn
pääpaino on teoreettisessa pohdinnassa.

1.2 Tutkimuskysymys
Työn päätutkimusongelma on liiketoiminta verkoston orkestrointi käsitteen määritelmien
löytäminen kirjallisuudesta. Työssä käytettäviä apukysymyksiä ovat:

Mikä motivoi orkestroimaan?
Millaisia orkestrointi malleja on havaittavissa?
Millaiset yritykset päätyvät orkestroimaan?
Mitä orkestroinnilla saavutetaan?

2

1.3 Työn tausta
Globaalissa maailmassa yritysten ydinosaaminen keskittyy aina vain pienemmälle alueelle, jolloin
tarve verkostoitumiselle kasvaa. Innovaatiokeskeisillä toimialoilla avoimet innovaatiot koetaan
erityisen houkuttelevana, sillä nykyisellään innovaatioprosessi vaatii todella paljon resursseja
yrityksiltä, joka on pakottanut pienet ja keskisuuret yritykset keskittämään toimintansa aina vain
kapeammalle osaamisalueelle. Jotta verkostojen rakentaminen ja johtaminen onnistuu, tarvitaan
yritysten tai organisaatioiden välille välittäjä, eli orkestroija. Vaikka yritysmaailmassa on jo pitkään
ollut orkestroituja verkostoja, ovat ne vasta viime vuosina saaneet määritelmän kirjallisuudessa.
(Wallin 2009)

2 MIKÄ MOTIVOI ORKESTROIMAAN
Kuten johdanto osuudessa mainitaan nykyisin pienet ja keskisuuret yritykset joutuvat keskittämään
osaamisensa aina vain kapeampaan sektoriin, jolloin suuryritysten haastaminen käy aina vain
hankalammaksi. Vaikka liiketoiminta verkostoja on ollut jo pitkään olemassa, ovat ne pääosin olleet
pelkkiä hataria asiakas- ja alihankkijaketjuja. Kukin verkoston osallisista on ensimmäisenä hakenut
oman yrityksensä etua ja jättänyt verkoston kehittymisen sattuman varaan. Suuret yritykset ovat
tietämättään jo pitkään orkestroineet toimintaansa alihankkijaketjun avulla, mutta silloinkin usein
lähtökohtana on ollut oman yrityksen etu alihankkijayritysten kustannuksella. Yritykset ovat myös
huomanneet, ettei arvotuotanto ole pelkästään yhden yrityksen tehtävä, vaan arvontuotantoon
osallistuvat myös muut verkoston osat, sillä hyödykkeiden tarjoaminen edellyttää usean toimijan
välistä saumatonta yhteistyötä. (Wallin, 2009 s. 12)

Usein yritykset ovat päätyneet etsimään uusia toimintatapoja vasta kun ovat joutuneet kriisiin.
Kriisi on saattanut johtua markkinoilla tapahtuneesta nopeasta muutoksesta tai vanhan
liiketoimintamallin kannattamattomuudesta, jolloin ilman yhteistyötä organisaation ulkopuolelta
yritykset eivät olisi selviytyneet. Uskon että Nokian ja Microsoftin yhteistyö on viimeaikaisista
esimerkeistä hyvä kuvaamaan tällaista kriisiä, vielä jää nähtäväksi onnistuuko kahden näin suuren
yrityksen välinen yhteistyö. Koen että Microsoft on itsekin kokemassa kriisiä, vaikkei siitä niin
paljon ole näkynyt viitteitä, kun Nokian tapauksessa. Nokian tapauksessa markkinat ovat
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muuttuneet nopeasti suosimaan innovatiivisia älypuhelimia. Vaikkakin Nokia on edelleen
liikevaihdoltaan suurin matkapuhelin valmista, on markkinoiden nopea muutos halpapuhelin
markkinoista älypuhelin markkinoihin ajamassa sen vakavaan kriisin. Microsoft taas on luultavasti
huomannut, että oma liiketoiminta malli on käymässä vanhanaikaiseksi, kun älypuhelimet ja muut
mobiiliratkaisut yleistyvät vauhdilla.

Usein uudistuminen ei kuitenkaan ole helppoa. Yritykset eivät pysty käsittelemään tilannetta
objektiivisesti, jolloin vanhat hyväksi todetut tavat eivät enää uudessa tilanteessa toimikaan. Tällöin
puhutaan likinäköisyydestä, älyllisestä laiskuudesta tai henkisestä estyneisyydestä. Usein syy
yrityksen kuolemaan johtuukin siitä että tehdään liian pitkään hyväksi havaittuja toimintoja, vielä
sen jälkeen kun ne eivät enää ole kannattavia.(Doz & Kosonen, 2007)

2.1 Avoin Innovaatio
Yhtenä isona lähtökohtana liiketoiminta verkostojen tiivistymiselle on ollut avoin innovaatio käsite.
Tässä innovaatiomallissa yritys hakee aktiivisesti ideoita yrityksen ulkopuolelta, sekä kehittää myös
sellaisia

tuotekehitys

ideoita,

jotka

eivät

sovi

yrityksen

strategiaan.

Avoimessa

innovaatioprosessissa kerätään paljon ulkoisia ideoita, joista lupaavimpia kehitellään edelleen ja
lopullinen kaupallinen tuote tuotetaan perinteisen tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla (Wallin
2009 s. 53).

Avoimen innovaation lisäksi puhutaan puoliavoimesta innovaatiosta, jolloin käytetään hyväksi
omia sekä ekosysteemin vahvuuksia. Ekosysteemin vahvuudet arvioimalla voidaan mallintaa
tulevaisuuden tarjoamakokonaisuus. Hyödyntämällä arviota tulevaisuuden mahdollisuuksista
tehdään asiakaskontakteja, joissa kartoitetaan mitkä näistä tulevaisuuden mahdollisuuksista
houkuttaa asiakkaita eniten. Näiden kyselyiden perusteella voidaan alkaa jakamaan asiakkaita
segmentteihin asiakaspreferenssien perusteella. Edelleen yritys luo prototyypin tarjoamasta
asiakkaiden arviotavaksi. Tällaista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa jatketaan niin kauan kunnes
tarjoama on kypsä markkinoille (Wallin 2009 s. 52)
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2.2 Verkostoituminen
Koska yksittäinen pk-yrityksellä on nykyisin kapea ydinosaamisalue, joudutaan verkostoitumaan,
jotta pystytään tuottamaan valmiita hyödykkeitä markkinoille. Verkostojen kasvaessa ja
osaamistarpeiden kasvaessa tarvitaan jokin säätelijä joka toimii verkoston osien välissä. Tällaista
yritystä, henkilöä tai organisaatiota kutsutaan tässä työssä välittäjäksi (intermediator, broker),
orkestroijaksi tai hubiksi (hub firm). näiden välittäjien tehtävä on tuoda heterogeeniset toimijat
yhteen ja kehittää yhdessä innovaatioita (kirkels & Duysters 2009).

2.3 Verkostokeskiset innovaatiot
Innovaatioverkostot voidaan jakaa kahden ulottuvuuden perusteella neljään erityyppiseen malliin.
Tarkasteltavat ulottuvuudet liittyvät verkoston johtamistapaan sekä innovaatio ympäristön
hahmottamiseen. Verkostonjohtamistapa voi olla keskitetty tai hajautettu. Innovaatioympäristö voi
olla määritelty tai määrittelemätön. Näiden kahden ulottuvuuden seurauksena voidaan hahmottaa
neljä erilaista mallia, jotka ovat nähtävissä kuvassa 1. (Nambisan & Sawhney, 2008)

Kuva 1 Innovaatio keskeiset verkostot (Nambisan & Sawhney, 2008)

2.3.1 Orkesteri
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Orkesterimallissa verkoston johto on keskitetty ja innovaatioympäristö määritelty. Voidaan siis
sanoa että koko orkesteri soittaa samaan tahtiin kapellimestarin johdolla. Jokaisella osallistuvalla
yrityksellä

on

oma

soittimensa

eli

erikoisosaamisensa,

jota

verkostonjohtaja

ohjaa

verkostonkannalta parhaalla tavalla. Orkesterimallissa innovaatioympäristö on verkostonjohtajan
määrittelemä, jolloin esimerkiksi innovaatiotoiminta on rajattu tietyn alusta mukaan tai jonkin
tuotteen ympärille. Malli yleensä korostaa tehokkuutta, vapaanilmaisun kustannuksella. (Nambisan
& Sawhney, 2008)

2.3.2 Creative Bazaar
Kuten mallin nimestä voi päätellä Creative Bazaarissa innovaatioympäristöä ei ole tarkoin
määritelty. Innovaatiot voivat olla lähes mitä vain, kunhan ne sopivat verkostojohtajan
kohdemarkkinoille ja yrityskuvaan. Myös Tässä mallissa verkoston johtaminen on keskitetty ja
verkostonjohtajan tehtävänä on kerätä uusia ideoita verkoston jäseniltä ja kaupallistaa ne.
Verkostossa kerättävien ideoiden kypsyys voi vaihdella laajasti. Verkostonjohtaja pyrkii auttamaan
innovatiivisia yrityksiä tarjoamalla infrastruktuuria ideoiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.
(Nambisan & Sawhney, 2008)

2.3.3 Jam Central
Jam Central-mallissa yritykset kerääntyvät yhteen kehittämään ideoimaan ja kehittämään
innovaatioitaan. Verkostolla ei ole selkeää johtajaa vaan päätökset pyritään tekemään yhteistyössä
osallistuvien yritysten kesken. Verkostolla ei ole lähtökohtaisesti yhtä tarkkaa innovaatioympäristöä
vaan ympäristö voi muodostua kun innovaatiotoimintaa ja ideointia jatketaan pitkänaikaa
(Nambisan & Sawhney, 2008)

2.3.4 MOD Station
Viimeisessä mallissa innovaatioverkoston johtaminen on hajautettu verkoston jäsenten kesken.
Innovaatioympäristö on määritelty tietyn tuotteen tai alustan ympärille, johon verkoston jäsenet
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hakevat parannuksia innovaatiotoiminnan kautta. Ryhmä koostuu usein parannettavan tuotteen
käyttäjistä ja asiantuntijoista. Verkoston kautta saatavat parannukset ovat luonteeltaan
inkrementaalisia. (Nambisan & Sawhney, 2008)

3 ORKESTROINTI
Suoritimme aiheesta kattavan kirjallisuushaun, jonka seurauksena pystymme seuraavaksi
esittelemään lukijoille, kuinka eri kirjoittajat kokevat liiketoimintaverkoston orkestroinnin.
Käytimme tiedonhakuun

LUT:n tilaamia tietokantoja. Hakusanoina käytimme, network,

Orchestration, broker, intermediator, intermediate, innovation network, hub firm, open innovation,
SMe ja näiden sanojen yhdistelmiä. Kappaleet on nimetty artikkeleiden kirjoittajien mukaan, koska
muutoin otsikointi olisi ollut liian itseään toistavaa

3.1 Kirkels
yritykset joilla on paljon henkistä pääomaa ja jotka kuuluvat tietoverkoston keskiöön ovat
halutuimpia kumppaneita liiketoiminta verkoston jäseniksi. Se kuinka lähekkäin yritykset ovat
sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja maantieteellisesti tai kuinka yhtenevät organisaatiot niillä on, ei
juuri vaikuta huomattavasti tiedonvälitykseen. Kuitenkin orkestroivan yrityksen strategia ja
kyvykkyys ovat pk-yritysten verkostossa tärkeitä. Nämä tekijät koetaan tärkeiksi selvitettäessä
paikallisen tietoverkoston ja innovaatio toiminnan tehokkuutta. (Giuliani, 2007)
Tetrius iungens lähestymistapa korostaa välittäjän roolia yhteistyökumppaneiden etsijänä ja
yhteistyön ylläpitäjänä, sen sijaan että välittäjä keskittyisi pääosin rakenteellisten aukkojen
etsimiseen (kirkels & Duysters 2010). Toisen määritelmän mukaan välittäjän tehtävänä on tiedon
keräämisen, tiedon vaihdon sekä tietojen yhdistämisen lisäksi, tarjota asiakkailleen monipuolisempi
ja kokonaisvaltaisempi rooli innovaatioprosessissa (Howells 2006).

3.2 Orkestrointi mallit
Kirkels ja Dyster artikkelissaan ovat jakaneet orkestroinnin 5 eri malliin perustuen
välittäjänorganisaation ja asiakkaiden välisiin suhteisiin. Mallit esitetään kuvassa 2.
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Kuva 2 välittäjämallit, Valkoinen ympyrä kuvaa välittäjäorganisaatiota, viivat tiedonkulkua ja isompi soikio tai ympyrä
aliorganisaatioiden rajapintoja (Kirkels & Duysters 2010).

Coordinator vahvistaa jäsenten välistä kanssakäymistä kuulumassaan ryhmässä. Gatekeeper ottaa
vastaan tietoa toisesta ryhmästä ja jakaa sitä edelleen omaan ryhmän sisällä. Representative jakaa
tietoa omasta ryhmästään toiseen. Cosmopolitan toimii ulkopuolisena välittäjänä kahden samaan
ryhmään kuuluvan jäsenen välillä. Liaison toimii ulkopuolisena välittäjänä kahden ryhmän välillä.
Nämä mallit ovat yksinkertaistettuja esityksiä siitä millaista orkestrointi voi olla, usein verkosto on
yhdistelmä useita välittäjämalleja. (kirkels & Duysters 2010)
3.2.1 Yhteydet
Verkostot voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin lähtökohtien mukaan. Lähtökohdat ovat voittoa
tavoittelematon, tieteellinen ja voittoa tavoitteleva, mihin edellisistä kategorioista verkosto kuuluu
vaikuttaa merkittävästi verkoston rakenteeseen (Powell et al., 2005).

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot pystyvät tarjoamaan alueen yrityksille kollektiivisia
tukipalveluita. Tiedon välittäjinä alueelliset hallinnolliset elimet sekä voittoa tavoittelemattomat
organisaatiot keräävät ja jakavat tietoa ja näin alentavat yritysten tiedonhaku kustannuksia
(McEvily & Zaheer, 1999). Suomessa hallinnolliset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat
hyviä luetettavan sekä tarkan tiedon lähteitä. Esimerkkeinä tällaisista toimijoista Tekes,
tilastokeskus ja Motiva.

Tieteelliset organisaatiot kuten yliopistot ja muut korkeakoulut keskittyvät pääosin tekemään
tieteellistä tukimusta ja vaikka yliopistojen toimintaan kohdistuukin odotuksia muilta yhteiskunnan
sektoreilta, suorittavat tieteelliset organisaatiot pääosin itseään kiinnostavaa tutkimusta (Van der
Meulen & Rip, 1998). Yliopistojoen merkitys innovaatiotoiminnassa tulee kasvamaan
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tulevaisuudessa kun siirrytään entistä tietointensiivisempään yhteiskuntaan (Etzkowitz &
Leydesdorff, 2000). Tieteelliset organisaatiot jakavat tietoa julkaisemalla vapaasti haettavia
tieteellisiä

julkaisuja,

sekä

tarjoamalla

asiantuntija-apua

eritystapauksissa.

Varsinkin

yliopistouudistuksen jälkeen yliopistot tarjoavat laajalti palveluita myös yksityiselle sektorille.
Usein yrityksiltä jää huomioimatta tieteellisten organisaatioiden tarjoama neutraali ja luotettava
kumppanuus, joka voisi hyödyttää yritystä taloudellisesti.

3.2.2 Erilaisia kumppaneita
Verkoston rakenteesta voidaan erotella edelleen jäsenten roolit. Roolit vaikuttavat siihen millaista
yhteistyötä muiden verkoston jäsenten kanssa tehdään. Kirkels on listannut artikkelissaan tällaisia
rooleja kymmenen. Rooleja ovat:
-

Asiakas

-

Konsultti

-

Yhteistoimija

-

Voittoa tavoittelematon

-

Toimittaja

-

Tiedonjakaja

-

Kilpailija

-

Jakelija

-

Epävirallinen keskustelukumppani

Näitä edellä mainittuja rooleja voi esiintyä myös yhdistelminä verkostossa. Esimerkiksi sama yritys
voi olla toimittaja toiselle ja asiakas toiselle. Jäsenten erilaiset roolit vaikuttavat siihen millaista
yhteistyötä on mahdollista saavuttaa. Esimerkiksi tutkijat ja hallinnollisissa tehtävissä
työskentelevät ns. tiedon jakajat ovat valmiimpia sekä halukkaampia suunnittelemaan innovaatioita,
kuin jakelijan roolissa toimivat. (kirkels & Duysters 2010)

3.3 Wallin
Wallin (2009) mukaan liiketoiminta verkoissa on kolme erilaista innovatiivisuuden osa-aluetta, joita
kehittämällä

ekosysteemiä

pystytään

vahvistamaan.

Nämä

kolme

osa-aluetta

ovat
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kustannusinnovointi, tarjoaman innovointi ja ekosysteemin innovointi. Ensimmäinen osa-alue on
itsensä selittävä, siinä haetaan innovaatioiden kautta entistä kustannustehokkaampaa tapaa tuottaa
palveluita. Koska yksin kustannustehokkuus ei riitä saavuttamaan kasvua ja vahvaa verkostoa
vaaditaan panostuksia myös loppuihin kahteen osa-alueeseen. Tarjoamainnovoinnilla tarkoitetaan
uusien tarpeiden havaitsemista ja tarpeita vastaavien innovatiivisten tuotteiden tuottamista.
Ekosysteemin innovoinnilla pyritään kehittämään itse verkostoa, niin että jokaisen verkoston
jäsenen erikoisosaaminen osataan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Onnistuminen vain yhdellä
innovatiivisuuden kolmesta areenasta ei takaa verkoston vahvistumista, vaan onnistumisia vaaditaan
kaikilla kolmella osa-alueella. Wallin kuvaa näitä kolmea osa-aluetta pyramidina, jonka pohjalla on
kustannusinnovointi, keskellä tarjoaman innovointi ja huipulla ekosysteemin innovointi. (Wallin
2009 s. 15)

Kuva 3 Innovatiivisuuden kolme areenaa (Wallin 2009)

Esimerkki tällaisesta kolmen tason erinomaisuudesta on autoteollisuus. Isot autotehtaat ovat luoneet
uusia innovaatioita taukoamatta kustannusten alentamiseksi, samalla kun ovat pyrkineet
havaitsemaan jatkuvasti muuttuvia tarpeita, joita asiakkaat ovat autoiltaan vaativat, luoden uusia
tarjoama innovaatioita. Lisäksi pitkälle viedyllä ekosysteemin kehittämisen avulla autoja pystytään
valmistamaan ja kehittämään niin nopealla tahdilla, johon ei mikään muu teollisuuden ala pysty.

Wallin määrittelee orkestroinnin yrityksestä ulospäin katsomisena, jonka tavoitteena on luoda
yhtenäinen ekosysteemi. Ekosysteemin osaamisaukot on orkestroijan tehtävä paikata. Kuten silloin
kun ekosysteemi on kehittynyt yhtenäiseksi ja verkoston yritykset luopuvat ydinosaamisen
ulkopuolisista toiminnoista, on orkestroijan tehtävä löytää uusia jäseniä paikkaamaan syntynyt
osaamisaukko tai kehittää oman yrityksensä toimintaa paikkaamaan aukko. Tällainen toiminta

10
tähtää siihen, että ekosysteemin sisällä vallitsee täysi luottamus orkestroivan elimen ja verkoston
jäsenten välillä, jolloin huomataan orkestroijan todellinen tehtävä eli ajaa ekosysteemin etua yli
yksittäisten verkoston jäsenten.(Wallin 2009)

Liiketoiminta verkosto antaa kullekin verkoston jäsenelle uudenlaisen roolin, ja keskipisteenä
toimiva yritys ja sen johto joutuvat yhä enemmän huolehtimaan koko verkoston kehityksestä eli
verkoston orkestroinnista. Tällainen orkestroiva yritysjohto ei vain suunnittele ja kehitä omia
aktiviteettejaan vaan enenevässä määrin muokkaa ekosysteemiä kokonaisuutena. Orkestroiva
johtaja etsii jatkuvasti uusia innovaatiomahdollisuuksia. (Wallin 2009 s.14)

Yrityksen ulospäin suuntautuminen tarkoittaa erilaisen ajattelutavan omaksumista. Yrityksen
kanssakäyminen

ulkoisten

sidosryhmien

kanssa

pitäisi

arvontuotannon, että innovaatiomahdollisuuksien kannalta.

aina

arvioida

sekä

välittömän

Innovaatiomahdollisuudet voivat

koskea kustannustehokkuutta, tarjoamia tai verkoston vahvuuksia. Kun jotakin asiaa katsotaan
uudella tavalla, yritys voi löytää ympäristöstään piileviä ansaintamahdollisuuksia. Niitä ei
kuitenkaan olisi huomattu, jos vastapuolen roolia olisi tarkasteltu perinteiseen tapaan yksittäisinä
liiketapahtumina, joko kustannuserinä tai voittoa tuottavana myyntinä. Yrityksen näkökulman pitää
olla orkestroiva, jolloin se hakee mahdollisuuksia mobilisoida ja yhdistää voimavaroja pystyäkseen
samanaikaisesti luomaan tarjoaman ja tuottamaan arvoa asiakkaalle, orkestroijalle itselleen sekä
verkostossa oleville kumppaneille. (Wallin 2009 s.26)

Ulospäin suuntautuessaan yritysten on harkittava tarkasti kenen kanssa ja miten ne rakentavat
yhteistyökuvioitaan. Orkestrointi tarkoittaa, että kaiken lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen
asiakkaalle. Usein yritys ei kuitenkaan kykene tuottamaan lisäarvoa yksin vaan tarvitsee siihen
kumppaneita, joiden kanssa rakentaa asiakkaita palveleva arvokonstellaatio. Taloudelliset pohdinnat
ovat tärkeitä, kun valitaan mukaan otettavat yritykset, mutta orkestroijan pitäisi kuitenkin arvioida
myös muut hyödyt, kun tietty toimija liitetään arvokonstellaatioon. (Wallin 2009 s.26)

Koska asiakkaat vaativat jatkuvasti tarjoamia, joiden aikaansaaminen vaatii usean toimijan
yhteistyötä, yrityksen kyvystä orkestroida tarvittavaa arvokonstellaatiota tulee enenevässä määrin
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tekijä, joka vaikuttaa siihen, kenet asiakas toimittajaksi valitsee. Sen vuoksi ulospäin suunnattaessa
on keskeistä, miten rakentaa orkestrointiosaaminen yrityksen sisällä.(Wallin 2009 s.27)

Verkostolle on ominaista, että toistensa kanssa yhteistyötä tekevät yritykset ovat toisistaan
riippuvaisia. Yritykset pyrkivät siksi omassa kehityksessään ottamaan huomioon, miten ne voivat
hyödyntää ekosysteemin muiden jäsenten vahvuuksia ja samanaikaisesti myös vahvistaa koko
ekosysteemin kilpailukykyä. Jos ekosysteemissä on selkeä kehitystä eteenpäin vievä organisaatio,
se on orkestroitu ekosysteemi. (Wallin 2009 s.14)

Verkostossa tapahtuva innovointi poikkeaa siitä, miten yrityksen sisällä perinteisesti tehdään
tuoteinnovaatioita. Innovatiivisuus orkestroidussa verkostossa herättää yleensä vain vähäistä
huomiota. Tämä johtuu siitä, että innovatiivisuus ilmenee pääsääntöisesti uudenlaisena sosiaalisena
kanssakäymisenä, uutena tapana, jolla ihmisten välinen vuorovaikutus toteutuu. Tämä vaatii monien
osatekijöiden yhteisvaikutusta, ja siksi se yleensä toteutuu asteittain ja verrattain pitkän ajanjakson
aikana. Lopputuloksena on kuitenkin merkittävästi tehokkaampi toimintatapa, ja siksi sosiaaliset
innovaatiot ovat usein todellisten menestysyritysten perustana. Kulttuuri ja hallitsevat ideat ovat
työkaluja, kun verkostossa tavoitellaan tällaista innovatiivisuutta. Orkestroivan yritysjohdon pitää
siksi innostaa ja vaikuttaa. Kun johdon vaikutusvalta on tarpeeksi vahvaa, se edesauttaa verkostoa
saavutuksiin, jotka eivät ole mahdollisia perinteisin keinoin. (Wallin 2009 s.38)

Pystyäkseen sitouttamaan muita voimakkaasti myös johdon on osattava vedota tunteisiin.
Vapaaehtoinen verkostoon sitouttaminen ei voi perustua valvontaan ja käskyttämiseen. Sen sijaan
johdon on esiteltävä omat tavoitteensa ja houkuteltava esiin visio siitä, miten yhteistyö voi luoda
kiehtovan ja palkitsevan tulevaisuuden kaikille osapuolille. Tämän saavuttamiseksi johdolla pitää
olla vakuuttava tarina, jossa tieto ja tosiasiat tukevat mukaansa tempaavia visioita.
Verkostoyhteistyön on oltava kustannustehokasta, asiakkaita kiinnostavaa sekä tuottoisaa kaikille
verkoston jäsenille. (Wallin 2009 s.38)

Suuntautumalla ulospäin yritys kommunikoi enemmän yhteistyökumppaneiden ja heidän
sidosryhmiensä kanssa. Muutos kohti tiiviimpää yhteistyötä tapahtuu asteittain. Orkestroinnissa voi
tunnistaa viisi erillistä vaihetta tai tasoa, joiden kautta yritys rakentaa valmiuksiaan toimia
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verkoston orkestroijana (Kuva 4). Tasot kuvaavat asteittaista muutosta yrityskeskeisestä fokuksesta
kohti verkostoperspektiiviä tavoitteena yhteisten vahvuuksien kehittäminen yhteistyökumppaneiden
kanssa. (Wallin 2009 s.16)

Kuva 4 yhteistyön tasot. (Wallin 2009 s.17)

Taso 1, tulevaisuuden kokeminen yhdessä, tunnistaa tarpeet osallistua avoimeen kommunikointiin
useiden sidosryhmien kanssa vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien hahmottamiseksi. Tässä on usein
tarpeen käyttää ulkopuolisia tahoja tuomaan uuden näkökulman tuomiseksi liiketoimintaan. Taso 2,
asiakasvuorovaikutus, pakottaa ylimmän johdon päättämään, mitä asiakkaita pitäisi priorisoida.
Puhutaan segmentoiduista asiakkaista. Valitsemalla ryhmä asiakkaita, joiden kanssa sitoudutaan
syvempiin keskusteluihin yhteisistä aktiviteeteista, on mahdollista tiedonkeruun lisäksi myös
asteittain vahvistaa suhteista näihin asiakkaisiin. Taso 3, tarjoaman positiointi sekä määrätyt
resurssit ajavat yrityksiä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yhteistyöhön muitten
tuottajien kanssa, jotta se pystyisi aikaansaamaan uusia innovatiivisia tarjoamia. Käytettävissä
olevat ulkoiset resurssit ovat tärkeitä, jotta voidaan kehittää asiakkaiden tarpeisiin todella vastaavia
tarjoamia. Uudenlaisia vahvuuksia yritykseltä vaatii ulkoisten resurssien yhdistäminen omiin
resursseihin. Taso 4, toimintatapojen yhtenäistäminen kuvaa yhteistoiminnallista verkostoa ja
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yrityksen jatkuvaa yhteistyötä partnereidensa kanssa. Uusi orkestroimalla saavutettu tarjoama voi
olla vain kertaratkaisu, jonka tapauksessa yritys siirtyy takaisin perinteiseen liiketoimintamalliinsa
ennen pitkää. Kuitenkin usein yritykset ovat tässä vaiheessa tehneet peruuttamattomia muutoksia
kohti ulospäin suuntautuvampaa toimintamallia, jolloin uusi malli vakiintuu ajan myötä. Taso 5,
Ekosysteemin orkestrointi, kuvaa yhteisiä vahvuuksia. Tällä tasolla verkoston ohjaaja eli
liiketoiminnan orkestroija ruokkii ja muokkaa jatkuvasti liiketoimintaolosuhteita ei vain itsensä
vaan myös ekosysteemin muita jäseniä varten. Tämän kaltainen yhteistyö vaatii orkestroivan
yritysjohdon aktiivista tukea, yhteisiä kehityspanoksia ja selkeätä vastuunjakoa verkoston sisällä.
Näin kukin toimija voi keskittyä omien vahvuuksiensa kehittämiseen ja orkestroitu verkosto
muuttuu aidosti kilpailukykyiseksi ekosysteemiksi. (Wallin 2009 s.17–18)

3.4 Global brain – mallit
Global brain hahmottelee kaksi erilaista verkosto mallia. Mallit ovat orkesterin integrointi
(orchestra-integrator) ja orkesterialusta (orchestra-platform). Näiden kahden muodon erona on
innovaatioverkoston arkkitehtuuri. Orkestroinnin integroinnissa orkestroiva yritys hahmottelee
valmiiksi tarjoaman, johon verkostoon osallistuvat yritykset tuovat oman ydinosaamisensa.
Verkoston

johtajan

tehtäväksi

jää,

yhdistää

verkostoon

tuodut

innovaatiot

valmiiksi

markkinoitavaksi tarjoamaksi. (Nambisan & Sawhney 2008)

Orkesteri alustassa verkoston orkestroijalla on valmiina arkkitehtuuri, joka toimii perustana
verkostoon liittyvillä toimijoilla. Verkoston jäsenet tuottavat omia täydentäviä innovaatioita.
Täydentävillä innovaatioilla pyritään laajentamaan tai parantamaan verkoston kattavuutta. Mallia
voidaan ajatella nyyttikesteinä, jossa verkoston johtaja on luvannut tarjota pääruuan ja osallistuvat
yritykset ovat luvanneet toimittaa alkupalat, juomat sekä jälkiruuan, tällöin johtaja on määritellyt
juhlien perustan, johon osallistuvat yritykset tuovat oman panoksensa. (Nambisan & Sawhney,
2008 s.86)

3.4.1 Orkestroinnin haasteet
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Koska usein liiketoimintaverkostot ovat lähtökohtaisesti heterogeenisia osista koostuvia
kokonaisuuksia, on yhteystyön rakentaminen eri toimijoiden välillä haasteellista. Käytössä saattaa
olla täysin erilainen sanasto, jota sovelletaan. Lisäksi ylikansallisilla verkostoilla voi olla suuria
eroja yrityskulttuureissa. Näitä ongelmia ratkomaan on hyvä luoda valmiiksi yhteystyömalli, kuten
Boeing

teki

787

projektissaan

(Nambisan

&

Sawhney,

2008

s95).

Kirja

puhuu

luottamusperusteisesta ympäristöstä, joka käytännössä pakottaa yritykset jakamaan ydinosaamistaan
siltä osin kun se projektin tai verkoston kannalta on tarpeellista. Boeing 787 projektissa Boeing
luopui yhdestä tärkeimmästä ydinosaamisestaan eli siipisuunnistelusta, kun se antoi Japanilaisen
Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI) suunnitella lentokoneen siivet. Vaikka Boeingilla tiedettiin
että MHI:lla on aikomuksissa alkaa valmistaan täysin omia lentokoneita tulevaisuudessa, nähtiin
kyseisen projektin onnistuminen tärkeämpänä kuin ydinosaamisen vuotaminen mahdolliselle
kilpailijalle. (Nambisan & Sawhney, 2008)

Verkoston motivaatiolla on suuri merkitys yhteisten projektien onnistumiselle. Kyseisessä Boeing
787 projektissa Boeingin ja MHI:n työntekijöitä kannustettiin kilpailemaan toisiaan vastaan ns.
beer/sake-haasteen avulla. Kummallekin kehitystiimille annettiin tehtävä omalta vastuualueelta ja se
joka pystyi suoriutumaan nopeammin tehtävästään nopeammin, sai nauttia hävinneen kehitystiimin
tarjoamista oluista tai sakeista. (Nambisan & Sawhney, 2008)

3.5 Batterink
Innovaatioverkostot voidaan nähdä innovaatiotoiminnan kehittämiseen tähtäävien yritysten ja
muiden toimijoiden yhteistyönä. Työssä käsitellään innovaatioverkostoja, joita johtavat ja ovat
muodostaneet sellaiset yritykset jotka kuvaillaan liiketoimintaverkostojen orkestroijiksi tai
innovaatioverkostojen välittäjäorganisaatioiksi. Verkoston orkestrointi kuvataan toiminnaksi jossa
verkoston orkestroija pyrkii luomaan lisäarvoa verkoston toiminnasta sekä ottamaan verkostosta
mahdollisimman paljon hyötyä irti. Verkoston suunnittelun kannalta verkoston orkestroijan on
ensin otettava erityisesti huomioon kolme tärkeää näkökantaa:
•

Verkoston jäsenmäärä

•

Verkoston rakenne
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•

Verkoston sijainti

Verkoston jäsenmäärä määritellään yritysten määrän sekä jäsenten moninaisuuden perusteella
(homogeeninen vai heterogeeninen). Verkoston rakenne luokitellaan verkoston tiheyden sekä
verkoston itsehallinnan asteen perusteella. Verkoston sijainti liittyy verkoston keskeisten jäsenten
sijaintiin sekä asemaan verkostossa. (Batterink et al. 2010, s.50)

Kun verkosto on rakennettu, voi verkoston orkestroija ottaa käyttöön orkestrointiprosesseja
parantaakseen verkoston tuotosta. Nämä orkestrointimenetelmät ovat:
•

Resurssien liikkumisen hallinta

•

Arvonluomisen hallinta ja omiminen

•

Verkoston vakauden ja kehityksen valvominen

Verkoston orkestroija pyrkii hallitsemaan ja välittämään verkoston yhteistä omaisuutta
mahdollisimman tasavertaisesti jäsenten kesken. Näillä toimilla orkestroija pyrkii vahvistamaan
verkoston identiteettiä, sekä vahvistamaan yritysten sisäistä toimintaa sosiaalisen ja yhteisen
pääoman kasvattamisen vuoksi. Verkoston kommunikoinnin helpottamiseksi ja että kaikki
tarpeellinen tieto saadaan kaikille verkoston jäsenille, on verkoston orkestroijan ylläpidettävä niin
virallisia kuin myös epävirallisia kommunikointiväyliä. (Batterink et al. 2010, s.50–51)

Verkoston arvonluomisen maksimaalinen hyödyntäminen perustuu hyvin pitkälti ideaan jossa
verkoston luoma arvo on jaettu tasavertaisesti sen jäsenten kesken. Verkoston orkestroijan on
pidettävä huoli että näin tapahtuu ja samalla lievittää verkoston jäsenten huolia asiaan liittyen.
Verkoston

orkestroija

pystyy

johtamaan

näitä

prosesseja

keskittymällä

luottamukseen,

menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen sekä yhteisiin omistuksiin. Näin ollen verkoston
orkestrointiin sitoutuneet yritykset ovat velvollisia vahvistamaan verkoston sisäistä luottamusta
sekä rankaisemaan jäseniä mahdollisten väärinkäytösten tapahtuessa. (Batterink et al. 2010, s.51)

Verkoston orkestroijan on pidettävä huoli verkoston tasapainoisesta toiminnasta. Verkoston
tasapainon hallitseminen viittaa eristäytymisen, muuttoliikkeen, kuppikuntien muodostumisen, sekä
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jäsenten välisten suhteiden hiertymisen estämiseen. Orkestroija voi parantaa verkoston tasapainoista
toimintaa käyttämällä hyväkseen mainettaan verkoston orkestroijana sekä vahvistamalla verkoston
tulevaisuuden kuvaa sen jäsenille. (Batterink et al. 2010, s.51)

3.5.1 Orkestroija
Verkoston orkestrointi voi tapahtua myös verkoston ulkopuolelta käsin. Yleensä verkostojen
orkestroijat ovat vahvoja ja dominoivia yrityksiä, usein tällöin on kyseessä verkoston keskiössä
toimiva yritys joka hyödyntää verkoston toimintaa omassa toiminnassaan. Kun tarkastellaan
innovaatioverkostoja nimenomaan pk -yritysten keskuudessa, niin tilanne voi olla erilainen. Tässä
kontekstissa verkostosta ei välttämättä löydy orkestroijaa jolla olisi tarvittavia kykyjä orkestroida
verkostoa mahdollisimman tehokkaasti. Näissä verkostoissa orkestroijan roolin usein ottaa
ulkopuolinen välittäjäorganisaatio. Välittäjäorganisaatioiden tehtävä innovaatioverkostoissa on
mahdollistaa verkoston jäsenten innovaatiotoiminta. Välittäjäorganisaatioilla on myös useita muita
rooleja verkostoissa joihin kuuluvat muun muassa verkoston sisäisten toimijoiden välisten
suhteiden luojaksi ja ylläpitäjäksi, teknologian siirron välittäjäksi tai verkoston infrastruktuurin
vahvistajaksi. (Batterink et al. 2010, s.51)
3.5.2 Innovaatioverkoston välitysorganisaatiot
Innovaatioverkoston välitysorganisaatioilla on monia erilaisia toimintoja, olennaisia toimintoja
voidaan katsoa olevan kolme. Ensinnäkin välittäjäorganisaation on diagnosoitava ja analysoitava
verkoston jäsenten vaatimuksiin liittyvät ongelmat. Toisekseen välittäjäorganisaation on
muodostettava verkostossa toimiville yrityksille mahdollisimman tehokkaat yhteistyökanavat
muiden verkoston toimijoiden kanssa. Näiden yhteistyökanavien tehtävänä on toimittaa verkoston
omistamat tiedot ja materiaalit mahdollisimman helposti ja luotettavasti verkoston sisäisten
yritysten välillä. Kolmas välittäjäorganisaation tärkeä toiminto verkostossa on parantaa
kommunikointia, oppimista ja muita vuorovaikutuksella saatavia etuja verkoston jäsenten välillä.
(Batterink et al. 2010, s.51–52)
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3.5.3 Pk -yritykset
Pk -yritysten vahvuudet ovat motivoitunut johto ja henkilöstö sekä tehokas sisäinen kommunikointi.
Heikkouksiksi voidaan laskea muun muassa puutteellisuudet innovaatiotoiminnan rahoittamisessa
sekä käytännön toiminnan asiantuntemuksessa. Heikkouksiksi voidaan laskea myös johdon
vajavaiset kyvyt johtaa yritystä pitkällä tähtäimellä. Näiden vahvuuksien ja heikkouksien vallitessa
on perusteltua ruveta luomaan suhteita ulkopuolisten yritysten kanssa. (Batterink et al. 2010, s.49)

Yritysten ryhdyttyä yhteistyötoimintaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa muuttamat pk -yritykset
kokivat positiivisia seurauksia innovaatiotoimintaan liittyen, mutta jotkut taas kokivat suuria
ongelmia. Positiivisia seurauksia yhteistyöltä innovaatiotoimintaan liittyen olivat: kasvanut
liikevaihto, korkeammat tuotot sekä tuotemalliston laajeneminen. Kuitenkin monet pk -yritykset
kokivat uuden tilanteen hankalaksi. Vaikeuksia tuottivat se, että tämänkaltaisissa yrityksissä yleensä
omistajat ovat yrityksen johdossa ja yritykset ovat tottuneet toimimaan vain tietyllä rajatulla
alueella itsenäisesti, näin ollen yhteistyö ulkopuolisten yritysten kanssa ei tule luonnostaan.
Yhteistyökokemuksen puute näkyy yhteisissä toiminnoissa, kuten tutkimustyössä. (Batterink et al.
2010, s.49)

Yhteistyössä pienillä yrityksillä on hyvin vähän sananvaltaa. Yhteistyöverkostojen pienempien
yritysten on näin ollen luotettava että yhteistyötoiminnan tulokset jaetaan yritysten kesken
tasavertaisesta, tämänkaltaiset tehtävät kuuluvat liiketoimintaverkoston orkestroijan vastuulle.
(Batterink et al. 2010, s.49)

3.6 Dhanaraj
Verkoston keskeiset yritykset hallitsevat verkoston toimintaa. Nämä yritykset käyttävät verkoston
jäseniltä saamaansa valtaa verkoston kokonaisvaltaisen toiminnan parantamiseksi. Tätä toimintaa
kutsutaan verkoston orkestroimiseksi. Verkoston orkestrointia kuvataan verkoston keskeisen
yrityksen tarkoitusten mukaisilla ja harkituilla päätöksillä saada verkostosta mahdollisimman suuri
hyöty sen kaikille jäsenille. (Dhanaraj & Parkhe 2006, s. 660)
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Verkoston orkestroijan näkökulmasta arvonluonti ja sen hyödyntäminen on tapahduttava
verkostosta tietyntyyppisillä ja tehokkailla menetelmillä. Innovaatioverkostoissa, joissa tärkein
valuutta on tieto, ensimmäinen orkestroinnin menetelmä on tiedon liikkuvuuden mahdollistaminen.
Liikkuvuus määritellään tiedon jakamisena, hankkimisena ja levittämisenä verkoston jäsenien
kesken. Tiedon maksimaalisen hyödyntämisen edellytyksenä on, että verkoston jäsenet ovat
valmiita jakamaan tietoa organisaation rajojensa yli. Orkestroijan tehtävänä on välittää olennainen
tieto verkoston sisällä sitä tarvitseville organisaatioille, tällä pyritään mahdollistamaan
huippuinnovaatioita verkoston sisällä. Toinen orkestroinnin menetelmä on innovaatioiden
maksimaalinen hyödyntäminen verkostossa. Keinoina mainitaan patenttien, tekijänoikeuksien ja
tavaramerkkien mukanaan tuoma turva jäljitelmiä vastaan. Verkoston orkestroijan on varmistettava
että salainen tieto pidetään verkoston sisäisten toimijoiden välisenä, eikä mikään jäsen petä
luottamusta koko verkostoa kohtaan jakamalla tietoa ulkopuolisille toimijoille. Kolmas verkoston
orkestroijan tärkeä tehtävä on pitää yllä verkoston vakautta. Tämän tehtävän tarkoituksena on pitää
verkostoon

liittyvät

toimijat

tyytyväisinä

verkoston

toimintaan

ja

luottamaan

sen

oikeudenmukaiseen toimintaan. Tällä estetään muun muassa verkoston toimijoiden irtautumista
verkostosta, josta voi seurata verkoston sisäisen tiedon joutumista kilpailevien tahojen haltuun.
Kuvassa 5 esitetään innovaatioverkostojen orkestroinnin kehys Dhanaraj:n mukaan. (Dhanaraj &
Parkhe 2006, s.660–661)
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Kuva 5 Innovaatioverkostojen orkestroinnin kehys (Dhanaraj & Parkhe 2006)

3.7

Dollet

Verkoston orkestrointi on tietyn tyyppistä verkoston jäsenten yhteensovittamista koko
toimitusketjun parantamiseksi. Verkoston orkestroija suunnittelee kokonaisvaltaisesti yhden
tuotteen toimitusketjun tai optimoiden maailmanlaajuisia verkostoja tehden yhteistyötä monen eri
osa-alueen toimijan kanssa. Verkoston orkestroijan on maailmanlaajuisessa toiminnassa
laajennettava perinteisiä toimintaperiaatteitaan ja keskityttävä sisäisten toimintojen lisäksi myös
verkostojen väliseen kilpailuun. (Dollet & Matalobos 2010)

Verkoston orkestroinnin ideana on että on oltava verkoston sisällä yhteisesti hyväksytty agenda,
jonka avulla toimitusketjun saavutetaan haluttu tulos. Tämä viittaa siihen, että toimitusketjun sisällä
on tilausta yhteiselle strategialle. Verkoston orkestroijaksi valitaan yleensä verkoston suurin yritys.
Innovaatio-organisaatiot voivat myös käyttää hyväkseen ylivertaisia toimitusketjujen hallinnan
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kyvykkyyksiään ja ottaa näillä perusteilla orkestroijan roolin verkostoissa. (Dollet & Matalobos
2010)

3.7.1 Orkestroijan roolit
Verkoston orkestroijilla on kolme eri roolia liittyen huomion keskittämiseen, johtamiseen sekä
arvonluomiseen. Jokainen näistä rooleista vie yrityksen roolia entistä laajempaa toimintaa kohti.
Siirtyminen perinteisestä yrityksestä verkoston orkestroijaksi vaatii huomion kiinnittämisen
yrityksen sisäisistä asioista verkoston asioihin. Johtamisen kohdalla siirtyminen vaatii yksivaltaisen
hallinnoinnin vaihtamista enemmän verkoston toimintojen valtuuttamiseen ja arvonluomisessa
vaihdos erikoistumisesta tuoteintegrointiin. Kuitenkin harva yritys on puhtaasti verkoston
orkestroija. Näin ollen yritysten on huolehdittava verkoston lisäksi myös oman yrityksensä
hyvinvoinnista. (Dollet & Matalobos 2010, s.69)

Perinteisesti yritysten toimintaperiaatteena on pidetty mahdollisimman hyvän tuoton tekemistä sen
osakkaille. Nykyisinkin paikkaansa pitävä periaate saa verkoston orkestroinnin kautta lisää sisältöä.
Maailmanlaajuisessa taloudessa on kuitenkin otettava huomioon myös enemmän kuin oman
yrityksen osakkaat. Tällä orkestroinnin aikakaudella osakkaita on enemmän kuin perinteisesti, kuten
työntekijät, asiakkaat, toimittajat sekä yhteisöt. Orkestroinnin alaisen verkoston yritysten
liiketoiminta tehdään suurimmilta osin yrityksen ulkopuolella, prosessit on rakennettu asiakkaiden
ympärille ja työpanokset vaikuttavat maailmanlaajuisesti. Tämä tekee yrityksen ulkopuolisten
osakkaiden huomiotta jättämisen mahdottomaksi jos toimintaa halutaan jatkaa menestyksekkäästi
myös tulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että yksittäin toimivat yritykset tekevät tuottonsa kovalla
kilpailulla kilpailevia yrityksiä vastaan. Kun taas verkostoissa toimivat yritykset saavat tuottonsa
yhteistyön sekä orkestroinnin kautta, osakkaiden sijoitukset ovat vain yksi osa tätä liittoumaa.
(Dollet & Matalobos 2010, s.69–70)

3.7.2 Orkestroijan ongelmia
Orkestroijat kokevat monia esteitä joista pitää päästä yli siirtyessään uuteen kilpailuympäristöön.
Ensimmäinen ongelma on verkoston yhteisen strategian kehittäminen.
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Jotta verkosto olisi kilpailukykyinen kilpailijoihin verrattuna, on orkestroijan muodostettava
verkostolle yhteinen strategia. Strategian muodostaminen ei käy laajoissa verkostoissa nopeasti,
sillä orkestroijan on hyväksytettävä yhteinen strategia kaikilla sen jäsenillä. Orkestroijan on myös
pystyttävä sitouttamaan kaikki jäsenet noudattamaan suunniteltua yhteistä strategiaa. Toinen
ylitettävä este orkestroijalle uudessa ympäristössä on vakuuttaa verkoston jäsenille että yhteistyöllä
kaikki voittavat. Kaikkien yritysten on puhallettava yhteen hiileen maksimaalisella tasolla, jotta
verkoston hyöty olisi mahdollisimman suuri sen kaikille jäsenille. Kolmas este jonka orkestroijille
tulee usein alkutaipaleilla vastaan liittyvät verkoston sisäiseen avoimeen kommunikointiin.
Orkestroijan on saatava tieto kaikkien toimitusketjuun osallistuvien yritysten välillä kulkemaan
hyvin, jotta voidaan esimerkiksi vastata markkinoinnin muutoksiin nopeammin. Myös avoimella
kirjanpitotavalla (open-book accounting) avulla voitaisiin lisätä läpinäkyvyyttä verkoston jäsenten
kesken, jolloin toimitusketjussa edellä ja jäljessä saisivat tarkan tiedon kumppaneidensa
taloudellisesta tilasta. (dollet & Matalobos 2010)

3.8 Ritala
Liiketoimintaverkoston orkestroijan käsite on juurtunut innovaatioverkostojen kirjallisuuteen
käsitteenä yrityksestä, jonka tunnistetaan toimivan liiketoimintaverkoston keskeisenä yrityksenä.
Verkostolle keskeinen yritys johtaa verkoston toimintaa kokonaisvaltaisesti muun muassa
helpottamalla verkoston sisäisten toimijoiden yhteistyötä. Verkoston orkestroinnilla viitataan
orkestroijan kykyyn vaikuttaa koko liiketoimintaverkoston kehitykseen. Yritysten sisäiset
innovaatiot eivät ole orkestroijan kontrolloitavissa, mutta sillä on erilaisia keinoja vaikuttaa
verkostojen toimintaan. Verkoston arvonluominen tiedon ja innovaatioiden kautta vaativat kykyä
saattaa verkoston jäsenten asiantuntijat yhteen. Orkestroivat yritykset pystyvät tekemään tuottoa
verkoston sisällä kehitetyistä innovaatioista, ja ovat näin ollen paremmassa asemassa
maailmanlaajuisessa kilpailussa kuin kilpailijansa jotka eivät orkestroi. Orkestroijan hyödyn lisäksi
koko verkoston toiminnalle on hyödyksi hallitsevan yrityksen läsnäolo ja osallistuminen verkoston
toiminnan johtamiseen. (Ritala et al. 2009, s.571–572)

3.8.1 Kyky orkestroida

22
Kyky verkoston orkestrointiin riippuu yrityksen valmiuksista rakentaa ja hallita verkostoa
määrätietoisesti.

Orkestroijan

ominaisuutta

tarvitaan

myös

etsittäessä

verkostolle

uusia

arvonluomisen keinoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Orkestrointi on suurelle osalle yrityksistä
vain avustavaa toimintaa, kun tärkeimmät tulonlähteet ovat edelleen tuotannon ja toimituskyvyn
hyödyntäminen. Orkestrointi on siis pohjimmiltaan dynaamista ja epävarmaa toimintaa, missä
osallistuminen on vapaaehtoista ja yhteensovittaminen muistuttaa enemmänkin johtajuuden
mahdollistamista kuin tiukkaa johtamista. (Ritala et al. 2009, s.571–572)

Orkestrointia

tarkastellessa

tulee

ilmi

että

se

koostuu

eri

organisaatioiden

välisestä

vuorovaikutuksesta. Organisaatio tason vuorovaikutuksen lisäksi orkestrointi koostuu verkoston
organisaatioissa työskentelevien ihmisten välisestä yhteistyöstä. Avainasiat muodostettaessa ja
pyöritettäessä innovaatioverkostoa ovat yleensä organisaatiotason asioita, mutta usein liittyvät
tarkasti pelkästään avainhenkilöihin. Yksilöt voidaan nähdä verkoston jäsenten välisten suhteiden
ylläpitäjinä, kuin myös avaintekijöinä sisäisten innovaatiotoimintojen mahdollistajina. (Ritala et al.
2009, s.572)

Menestyksellisen vuorovaikutuksen ja hyvän kommunikoinnin ylläpitämisen mahdollistamiseksi on
orkestroijan tärkeää mainostaa operationaalisia kyvykkyyksiä ja toimintoja motivoidakseen
organisaatioita toimimaan verkoston etujen mukaisesti. Orkestroijan on kyettävä muodostamaan
organisaatioiden välinen keskusteluyhteys, jotta toimijat voivat jakaa keskenään tietoa saaduista
tuloksista sekä tulevaisuuden vastuualueista. Keskusteluyhteyden luominen vaatii orkestroijalta
hyviä kommunikointitaitoja tehostamaan jäsenien omistautumista projekteihin. Orkestroijan
vastuulla on myös taata että tiettyjä, ennalta määriteltyjä, verkoston sisäisiä sääntöjä noudatetaan.
(Ritala et al. 2009, s.575–576)

Verkoston identiteetti motivoi sen jäseniä osallistumaan ja avoimesti jakamaan tietoa yhteisen
määränpään hyväksi. Verkoston identiteetin muodostamisessa orkestroijalla on elintärkeä rooli.
Ehkä tärkein näistä keinoista luoda identiteettiä on tiedonvaihtofoorumien järjestäminen ja
ylläpitäminen. Orkestroijan roolina on usein toimia puolueettomana kolmantena osapuolena
verkoston jäsenten välisissä suhteissa. Verkoston toimijoiden keskuudessa nämä forumit koetaan
tärkeäksi sosiaalisen kanssakäymisen ja tiedon nopean kulun välineiksi. Orkestroijan kyky tehdä
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yhteistyötä on sen kyky luoda suhteita perustuen molemminpuoliseen luottamukseen,
kommunikointiin ja sitoutumiseen, jotka tekevät yhteistyöstä tehokkaampaa ja suoraviivaisempaa.
Orkestroijan harteille jää myös innovaatioihin liittyvien arkipäiväisten asioiden hoitaminen. Näiden
asioiden hoitaminen voidaan tehdä verkoston epävirallisten hallinnointimenetelmien kautta
keskittämällä huomio esimerkiksi luottamukseen tai toiminnan oikeudenmukaisuuteen. (Ritala et al.
2009, s.576)

Verkoston vakauden hallitseminen vaatii orkestroijalta kykyä vaikuttaa muihin verkoston jäseniin.
Ja jotta muihin jäseniin on auktoriteettia vaikuttaa, täytyy orkestroivalla yrityksellä olla hyvä ja
vahva maine. Koko verkostolle on suureksi hyödyksi että orkestroijalla on hyvä maine, sen avulla
koko verkoston uskottavuus kasvaa ja samalla se houkuttelee uusia jäseniä liittymään verkostoon.
Vakaa verkosto myös vahvistaa sen sisäisten toimijoiden välisiä suhteita, onnistunut yhteistyö usein
johtaa uusien yhteistyömenetelmien löytämiseen, sekä halukkuuteen panostaa entistä enemmän
yhteistyön kehittämiseksi. Verkoston Orkestroijan tehtävä on taata verkoston sisäisten toimijoiden
välisen yhteistyön jatkuvuus sekä eri jäsenten välisten toimintojen integrointi verkoston sisällä.
(Ritala et al. 2009, s.576)

Orkestroijalla on oltava kyky nähdä miten teknologia tai liiketoimintaympäristö kehittyy ja muuttuu
tulevaisuudessa ja mitä tekijöitä verkostolla tulee olla vastaamaan näihin tuleviin tilanteisiin. (Ritala
et al. 2009, s.577)

3.9 Hinterhuber
Yhteistyökumppaneiden verkostojen ollessa muodostettuna, on orkestroijan sovitettava yhteen
näiden toiminnot keskenään. Yhteistyökumppaneiden moninaisuutta silmällä pitäen orkestroijan on
menestyksekkäästi hallittava ja kehitettävä verkostoa, arvonluonnin näkökulmasta. Verkoston
keskeisen yrityksen ja jäsenten välisen tiedon kulkeminen on kriittisen tärkeää, kuin myös
verkoston kaikkien toimijoiden välisen tiedon kulkeminen. Orkestroijan on kehitettävä uusia ideoita
muiden verkoston jäsenten kehitysehdotusten perusteella, verkostolle on pystyttävä luomaan
lisäarvoa kehittämällä ehdotuksia edelleen oman organisaation sisällä. (Hinterhuber 2002, s.619)
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3.9.1 Arkkitehti -tyyppi
Arkkitehti määrittää päämäärät sekä valitsee liiketoimintaverkoston yritykset. Orkestroijalle tulee
alkuvaiheilla eteen kysymys miten hyvin verkoston muodostaminen vastaa ennalta määrättyä
suunnitelmaa sekä miten pitkälle verkoston muodostamisen voi suunnitella? Orkestroijan on
tunnistettava missä uudet mahdollisuudet piilevät. Myös onnella on osuutta asiaan, joissain
tapauksissa verkostot muodostuvat puhtaasti onnenkaupalla kun taas toisaalta toiset verkostojen
muodostumiset ovat pitkän harkinnan ja puntaroinnin tuloksia. Tämän artikkelin mukaan onnella,
tarkoituksellisella toiminnalla sekä verkoston spontaanilla muokkautumisella on yhtä tärkeä rooli
liiketoimintaverkoston kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Onni ja tarkoituksenmukainen toiminta
eivät

sulje

toisiaan

pois,

vaan

usein

käy niin

että

onnistuneet

suunnittelemattomat

yhteistyökumppanin valinnat tarvitsevat kehitystä ja hallintaa jotta yhteistyöstä saadaan tuottamaan
systemaattisesti lisäarvoa verkostolle. (Hinterhuber 2002, s.620)

3.9.2 Tuomari -tyyppi
Orkestroija määrittää ja valvoo täsmällisesti hallitsemansa verkoston toimenpidestandardeja.
Orkestroijan on määriteltävä toimenpidestandardit erikseen jokaiselle verkoston jäsenelle
kyvykkyyksien ja suorituskyvyn mukaan. Vaikka verkostoon kuuluu laaja ryhmä erilaisia jäseniä
joilla on eri keinot tuottaa verkostolle arvoa, on orkestroija kuitenkin loppupelissä avain asiakkaan
ja verkoston välillä. Näin ollen verkoston orkestroijan voidaan katsoa olevan täysin vastuussa
verkoston tuotoksista. (Hinterhuber 2002, s.620)

3.9.3 Kehittäjä -tyyppi
Verkoston fyysisen ja ei-materiaalisen edun hoitaminen ja kehittäminen on orkestroijan tehtävä.
Tämän näkökulman mukaan tietojohtaminen on keskeinen asia verkoston kehittämistä eikä
orkestroija voi delegoida sitä muille jäsenille. Tietojohtamisella ei tarkoiteta kaiken hiljaisen- ja
täsmällisen tiedon saattamista koko verkoston jäsenten haltuun, vaan sen tarkoituksena on jakaa
jäsenten välillä juuri tietyntyyppistä tietoa, jolla katsotaan olevan hyötyä verkoston kehitykselle.
(Hinterhuber 2002, s.620–621)

25

3.9.4 Johtaja -tyyppi
Orkestroijat ovat vastuussa verkoston jäsenien motivoinnista tekemään yhteistyötä muiden jäsenten
kanssa koko liiketoimintaverkoston hyödyn eduksi. Roolien selkeyttäminen on yksi orkestroijan
tärkeistä tehtävistä liiketoimintaverkostossa. Orkestroijan pitää määritellä jokaisen jäsenen panos
verkostolle, ja mitä eri jäseniltä voidaan odottaa. Näin ollen jokainen verkoston jäsen voidaan nähdä
ennemmin osana omaa organisaatiota ja toimitusketjua, kuin ulkopuolisina toimijoina. Jossain
tapauksissa verkoston orkestroija voi luovuttaa valtaa pienemmille jäsenyrityksille. Kun orkestroija
luopuu hetkellisesti johtamisvastuusta, johtaa se siihen että koko verkoston kehitys tietyllä osaalueella on pienemmän jäsenyrityksen käsissä. Orkestroijat ovat innokkaita iskostamaan
vastavuoroisuuden tärkeyttä verkoston jäsenien kesken, sillä orkestroijina ne ovat onnistuneita
ainoastaan kun yhteistyö jäsenten välillä on menestyksekästä. (Hinterhuber 2002, s.621)

4 VERTAILUA
Edellisessä kappaleessa esitetyt teoriat ovat hyvin hajallaan ja kokonaiskuvan hahmottaminen on
vaikeaa, joten on hyvä koota vielä yhteen neljän kysymyksen avulla miten orkestrointi koetaan
kirjallisuudessa. Jaoimme orkestroinnin neljään vaiheeseen. Vaiheet ovat:
-

Milloin orkestroidaan

-

Kuka orkestroi

-

Miten orkestroidaan

-

Mitä orkestroinnilla saavutetaan

4.1 Milloin orkestroidaan
Yritykset ovat alkaneet orkestroimaan toimintaansa usein kolmesta syystä. Ensimmäinen syy on
yritysten kokema vakava kriisi, joka voi johtua useista eri syistä, mutta pohjimmainen vaikuttaja on
ollut yrityksen toimintatapojen vanhentuminen, jonka johdosta on jouduttu kurkottamaan yrityksen
ulkopuolelle (Wallin 2009). Toinen syy on selkeästi uudenlaisen toimintamallin hakeminen, jolloin
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tukiprosesseja hävitetään yrityksestä ja korvataan rakentamalla verkostoa, joka täyttää nämä
osaamisaukot (Wallin 2009). Kolmas syy orkestroida on pk-yritysten haaste tuottaa yksin
korkeanteknologian tarjoamia yksin. Pk-yritysten ydinosaamisalue on kaventunut niin kapeaksi
korkean teknologian markkinoilla, ettei yksittäinen pk-yritys pysty tuottamaan kokonaista tuotetta
yksin, jolloin on jouduttu hakemaan verkoston tuomaa etua tarjoaman tuotantoon ja innovointiin.

4.2 Kuka orkestroi
Tässä työssä esitetyt teoriat ovat jakaneet orkestroivat organisaatiot kolmeen erilaiseen tyyppiin.
Selkeästi eniten näkyvä ja vanhin orkestroija tyyppi on ns. dominoiva yritys tai hub firm.
Dominoivalle orkestroijalle on ominaista sen luontainen asema verkoston orkestroijana. Usein
Dominoiva orkestroija koetaan luonnolliseksi verkoston johtajaksi sen koon tai verkostolle
keskeisen osaamisen haltijana. Toinen orkestrointi tyyppi on pk-yritysten kesken havaittava
hajautettu johtaminen, jossa verkostolla ei ole yksittäistä orkestroijaa, vaan verkoston johtaminen
tapahtuu

erilaisten

foorumeiden

ja

muiden

tiedonvaihtokanavien

välityksellä

verkoston

keskeisimpien toimijoiden välillä. Kolmas tällä hetkellä hieman näkymättömämpi orkestrointi
tyyppi on tässä työssä nimetty välittäjä organisaatio (mediator ja broker). Välittäjä organisaatio
erottuu muista tyypeistä siinä, ettei se tuota itsessään mitään muuta kuin tietoa. Välittäjä voi olla osa
jotain valmista verkostoa tai välittäjä voi koota ympärilleen verkoston tuottamaan jotain tiettyä
tarjoamaa. Välittäjä toimii verkoston osasten välillä siirtämässä tietoa ja hahmottelee
kokonaiskuvan verkostosta.

4.3 Miten orkestroidaan
Tähän asti orkestrointi on voitu lokeroida selkeästi sen mukaan kuka orkestroi ja miksi
orkestroidaan.

Se

’miten

orkestroidaan’

koetaan

selkeästi

vaikeammin

hahmoteltavana

ominaisuutena. Wallin kirjassaan painottaa innovatiivisuuden kolmen areenan hallitsemista. Nämä
kolme areena ovat, kustannusinnovointi, tarjoaman innovointi sekä ekosysteemin innovointi. Kirjan
mukaan vain keskittymällä näihin kaikki ominaisuuksiin orkestroija voi saada aikaan verkoston
vahvistumista.(Wallin 2009)
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Lisäksi orkestroijan tehtävänä nähdään tiedonkulun helpottaminen verkoston toimijoiden kesken
sekä verkoston ja ulkopuolisten organisaatioiden välillä (Hinterhuber 2002). Verkoston orkestroijan
on myös pyrittävä huolehtimaan verkoston sisäisenosaamisen pysyvyydestä motivoimalla verkoston
jäseniä sitoutumaan verkostoon. (Ritala et al. 2009)

Orkestroija voi tarjota kumppaneilleen selkeän innovaatio arkkitehtuurin, johon osallistuvat
yritykset tuovat osaamisensa. Orkestroijan tehtävänä on yhdistää ideat valmiiksi markkinoitavaksi
tuotteeksi. (Nambisan & Sawhney 2008)

Mitä
saavutetaan

•Innovaatioverkosto
•Optimoitu toimitusketju
•Uusia tarjoama yhdistelmiä

Miten
Orkestroidaan

•Luottamuksen rakennus
•Tiedonvälitys
•Innovaatio arkkitehtuuri
•Innovatiivisuuden kolme areenaa

Kuka Orkestroi

•Dominoiva yritys
•pk-verkosto
•Välittäjä

Miksi Orkestroidaan

•Kriisi
•Osaamisvaje
•Korkean teknologian
markkinat

Kuva 6 Orkestroinnin 4 vaihetta

4.4 Mitä orkestroinnilla saavutetaan
Yleisesti voidaan sanoa että orkestroimalla saavutetaan vahva verkostoja ja suurempi hyöty
verkoston yrityksille kuin mikä yritykset toimisivat itsenäisesti. Kuitenkin on eroja siinä mistä
ymmärretään hyödyn tulevan. Vahva innovaatioverkosto koetaan yhtenä hyödyn työkaluna.
Yksistään varsinkaan pienet yritykset eivät pysty saavuttamaan samanlaista innovaatiotoiminnan
hyötyä kun orkestroidussa verkostossa. Käyttäen avointa tai puoliavointa innovaatioprosessia
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yritykset pystyvät seulomaan T&K saavutuksia edullisemmin verkoston sisällä, jolloin hyöty näkyy
suoraan T&K toiminnan tehostumisena (Wallin 2009). Erityisesti aloilla joissa suurin osa
kustannuksista syntyy T&K toiminnasta, hyötyy innovaatioverkoston tuomasta edusta. Esimerkki
tällaisesta

toimialasta

on

lääketeollisuus,

jossa

lääkkeiden

kehitysajat

ovat

pitkiä

ja

tuotekehityspanokset valtavia. Lisäksi verkoston avulla voidaan tuottaa tarjoamia kilpailemaan
myös suuryritysten kanssa korkean teknologian markkinoilla. (sabatier et al. 2009)

Toinen selkeästi erilainen näkökanta orkestrointiin on toimitusketjujen optimointi. Dominoiva
yritys näkee orkestroinnin keinona tehostaa toimitusketjun toimintaa. Tällainen lähestymistapa on
yleisempi matalan teknologian yrityksillä. (Dollet & Matalobos 2010)

5 DIGIECOCITY
Suomalaisten ja kiinalaisten välisenä yhteistyönä ollaan Kiinaan rakentamassa kahta ainutlaatuista
kaupunkia, 100 000 asukkaan DigiEcoCity:ä. Kaupungit tullaan sijoittamaan Gongqingiin ja
Danyangiin. Tavoitteena on tehdä kaupunkeja, joissa digitaalitekniikan innovaatiot yhdistyvät
kestävän kehityksen kanssa. Lisäksi kaupunkien on suunniteltu tuottamaan enemmän energiaa kuin
se kuluttaa.(DigiEcoCity 2010)

Yksi projektin päätarkoitus on tukea ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja (Ramboll 2010).
Kaupunkien rakentamisen mahdollistamiseksi on perustettu kiinalais-suomalainen yhteisyritys
DigiEcoCity Oy. Yritys vastaa yksinomaan orkestroinnista, jonka avulla toteutetaan alkuperäinen
suunnitelma kahdesta kaupungista Kiinan maaperällä. Sen on tarkoitus tuoda tarpeelliset
teknologiat projektiin niin Kiinan sisältä kuin myös ulkopuolelta ja liittää tehokkaat digi- ja ekoteknologiat saumattomasti yhteen. DigiEcoCity Oy tuo kehittyneen johtamisen, kehittämisen ja
rakentamisen teknologiat alueelle. Näillä toimilla pyritään varmistamaan että kaupungin kulutus on
mahdollisimman pientä ja ylläpitokustannukset matalia (Cleantech Finland 2010). Projektin
kumppanit koostuvat pääosin pohjoismaalaisista yrityksistä kuten Ramboll, Nokia Siemens
Network, Kone, ÅF Group Ab (arktom 2009)
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Kuva 7 DigiEcoCity Oy -toimintamalli (kurki-project 2011)

Kuvassa 7 on havainnollistettu DigiEcoCity Oy:n toimintamalli projektin orkestroijana. Kyseisen
verkoston orkestroinnissa on kyse vahvasta dominoivasta yrityksestä joka määrittelee pelisäännöt ja
Dhanaraj:n määritelmän mukaan se käyttää verkoston jäseniltä saamaansa valtaa projektin
toimivuuden parantamiseksi. Digiecocityn kaltaisessa projektissa on päädytty orkestroimaan, koska
mikään yksittäinen yritys ei pystyisi tuottamaan näin ainutlaatuista tarjoamaa yksin. Digiecocity Oy
on päätynyt orkestroivaksi elimeksi, koska yritys sisältää projektille kriittistä tietoa, tarvittavan
kokonaisnäkemyksen projektista, sekä hyvät yhteydet projektiin tarvittaviin korkean teknologian
yrityksiin. Digiecocity on hahmotellut valmiiksi halutun lopputuloksen ja toteutusvaiheessa se
haalii yrityksiä toteuttamaan projektin osa-alueita, kukin ydinosaamisalueellaan. DigiEcoCity:t
rakennetaan selkeästi Global brainin määrittelemän orkesterin integroinnin mallilla, sillä
Digiecocity Oy on valmiiksi määritellyt tuotteen. Projektiin osallistuvien yritysten tehtäväksi jäävät
ydinosaamisensa tuominen projektiin. Hinterhuberin määrittelemistä orkestroinnin tyypeistä yritys
tunnistetaan parhaiten tuomariksi, sillä projekti henkilöityy lopulta Digiecocityyn, jolloin
osallistuvat monikansalliset kumppanit jäävät varjoon.
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6 YHTEENVETO
Tässä

työssä

on

pyritty

selvittämään

miten

eri

tavoin

kirjallisuudessa

koetaan

liiketoimintaverkoston orkestrointi, sekä siihen liittyvät ominaisuudet. Verkostoa lähdetään
orkestroimaan usein kolmesta syystä, jotka ovat kriisi, osaamisvaje tai korkeanteknologian
markkinoiden kasvavat T&K kustannukset. Työssä on tunnistettu kolme selkeää arkkityyppiä
orkestroivalle elimelle. Orkestroija voi olla selkeä dominoiva yritys, pk-yritysverkosto tai välittäjä
organisaatio. Näistä tyypeistä on olemassa vielä alatyyppejä, kuten dominoiva yritys voi olla
orkestroija yrityksen koon tai erityisosaamisen perusteella. Itse orkestrointi koetaan kirjallisuudessa
usein tiedonvälittämisenä, verkoston rakentamisena, luottamuksen ylläpitämisenä, sekä verkoston
edun ajamisena sekä yrityksestä ulospäin katsomisena. Verkoston kehittyminen vaatii onnistumisia
innovatiivisuuden kolmella areenalla, jotka ovat kustannusinnovointi, tarjoaman innovointi, sekä
ekosysteemin innovointi. Erinomaisuus vain yhdellä osa-alueella ei riitä vahvistamaan verkostoa,
tarvitaan onnistumisia jokaisella osa-alueella. Orkestroijan tehtäväksi koetaan joissain tapauksissa
myös toimitusketjun optimointi. Verkoston orkestroinnilla saavutetaan kirjallisuuden mukaan
huomattavaa etua suhteessa yksin toimimiseen. Erityisesti etuja saadaan korkeanteknologian
markkinoilla, jossa pienet toimijat eivät yksin pysty tuottamaan valmiita tarjoamia kilpailemaan
suurimpien yritysten kanssa. Verkoston orkestroinnilla voidaan saavuttaa myös huomattavia
säästöjä, kun orkestrointiin osallistuvien yritysten ei tarvitse enää tuhlata resursseja ydinosaamisen
ulkopuolisiin asioihin. Orkestroinnin haasteina koetaan verkoston yhteisen strategian luominen ja
sen seuraaminen, luottamuspula verkoston yritysten välillä sekä yhteistyön vaikeus eri toimijoiden
ja orkestroijan välillä. Näitä ongelmia välttääkseen verkostojen tulisi tehdä yhteistyömalli jo ennen
kuin verkoston yhteinen projekti tai toiminta alkaa.
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