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Työn tavoitteena on tehdä tiivis katsaus yritysverkostojen kustannusjohtamiseen ja muodostaa ko-

konaiskuva moderneissa yritysverkostoissa käytettävistä kustannusjohtamisen menetelmistä, mal-

leista sekä niiden ominaispiirteistä verkostojen johtamisen tukena. Näiden menetelmien ja mallien 

vahvuuksia ja heikkouksia arvioidaan lisäksi empiiristen tutkimustulosten pohjalta.  

Pohjateorian lähteenä on käytetty niin kustannusjohtamista kuin verkostoympäristöjäkin käsittele-

vää alan vakiintunutta kirjallisuutta, joita on täydennetty yhdistelmällä eri artikkelijulkaisuiden tuo-

reempia malleja, viitekehyksiä sekä erilaisia tutkimustuloksia. Artikkelikirjallisuutta tarkastelevassa 

katsauksessa kartoitettiin alan keskeistä artikkelikirjallisuutta rajattuna aikavälille 2000–2012. 

Yritysverkostojen kustannusjohtaminen verkostoympäristössä jaettiin viiteen osa-alueeseen; kus-

tannusjohtaminen verkostoissa (16 artikkelia), avoimet kirjat -periaate (17 artikkelia), tavoitekus-

tannus- ja toimintolaskenta (13 artikkelia), verkostokumppaneiden välinen luottamus, voimasuhteet 

ja verkostojen johtaminen (39 artikkelia) sekä suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen verkosto-

ympäristössä (40 artikkelia). Avoimet kirjat -periaate ja suorituskyvyn mittaaminen osoittautuivat 

katsauksen perusteella yritysverkostojen kustannusjohtamisen piiristä keskeisiksi teemoiksi, mistä 

syystä ne valittiin muita aihepiirejä tarkempaan käsittelyyn. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja toteutus rajoitteineen 

Yritysverkostojen kustannusjohtaminen on tutkimusalueena niin alan vakiintuneessa kirjallisuudes-

sa kuin akateemisissa tutkielmissa ja tieteellisissä artikkeleissakin toistaiseksi kohtalaisen tuore. 

Ensimmäiset yritysverkostoja edes pintapuolisesti käsittelevät artikkelit julkaistiin vasta 1990-luvun 

puolella, joten vakiintunutta ja yleisesti hyväksyttyä verkostoteoriaa ei ole laskentatoimen kenttään 

muodostunut vielä tähänkään päivään mennessä. Alan tuoreinkin artikkelikirjallisuus näyttäisi kes-

kittyvän yhä pääasiallisesti yksittäisten kahdenkeskisten verkostosuhteiden kuvaamiseen lukuisien 

yritysten muodostaman arvoverkoston yksityiskohtaisemman käsittelyn sijasta. Edellä mainitut 

huomiot yhdessä työssä sovelletun aihepiiriä kokoavan näkökulman kanssa tuovat tälle esitykselle 

selkeää uutuusarvoa. Erilaisten yritysten välisten verkostosuhteiden, yritysverkostojen sekä verkos-

totalouden merkitys ylipäätään tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa, joten aihepiiriä voidaan pitää 

erittäin ajankohtaisena kustannusjohtamisen tulevan kehityksen kannalta.  

Pohjateorian lähteenä on käytetty niin kustannusjohtamista kuin verkostoympäristöjäkin käsittele-

vää alan vakiintunutta kirjallisuutta, jota on täydennetty yhdistelmällä eri artikkelijulkaisujen tuo-

reempia malleja, viitekehyksiä sekä edellisten käytännön testauksella saavutettuja tutkimustuloksia. 

Artikkelikirjallisuutta luotaavassa tutkimuksessa kartoitettiin alan keskeistä artikkelikirjallisuutta 

rajattuna aikavälille 2000–2012. Rajaus tehtiin, koska ennen tätä ajanjaksoa yritysverkostojen kus-

tannusjohtamisesta ei ole löydettävissä juurikaan mainintoja. Kirjallisuustutkimus suoritettiin ha-

kemalla artikkelikirjallisuutta monipuolisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston Nelli-portaalin 

tietokannoista. Eri tietokannoista suoritettujen sanahakujen lisäksi artikkeleja etsittiin myös löydet-

tyjen artikkelien lähdeluetteloista, joista mukaan valittiin erityisesti julkaisuja, joihin on toistuvasti 

viitattu alan muussa kirjallisuudessa. Tutkimuksessa haluttiin lisäksi selvittää yksittäisten aihepiiri-

en julkaisumäärien kehitystä ja laadittiin edelleen verkostojen kustannusjohtamista kokoava tauluk-

ko, jossa verkostojen kustannusjohtaminen jaettiin viiteen aihealueeseen. Aihepiirin käsittelyn ul-

kopuolelle on rajattu kokonaan julkiset organisaatiot eli jatkossa tullaan keskittymään ainoastaan 

voittoa tavoitteleviin verkostoyrityksiin. 

1.2 Tutkimustavoitteet ja -kysymykset 

Työn tarkoituksena on tehdä kokoava katsaus käsiteltävään yritysverkostojen kustannusjohtamisen 

aihepiiriin ja muodostaa kokonaiskuva moderneissa yritysverkostoissa käytettävistä kustannusjoh-

tamisen menetelmistä, malleista sekä niiden ominaispiirteistä verkostojen johtamisen tukena. Työs-

sä tarkastellaan näin ollen myös sitä, miten laskentamenetelmien tuottamaa tietoa yrityksien ja or-
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ganisaatioiden muodostamissa verkostoissa hyödynnetään tai voidaan mahdollisesti hyödyntää tu-

levaisuudessa, jos esitelty menetelmä tai malli on vielä puhtaasti teorian asteella. Työssä arvioidaan 

myös löydettyjen menetelmien ja mallien vahvuuksia sekä heikkouksia pääasiassa artikkelikirjalli-

suudessa saavutettujen tutkimustulosten ja muiden empiiristen tapausesimerkkien pohjalta.  

Työn tutkimuskysymykset ovat:  

 Mitä laskentamalleja ja -menetelmiä moderneissa yritysverkostoissa käytetään ja kuinka 

niitä voidaan käytännössä hyödyntää? 

 Mitä laskentamenetelmiä on olemassa verkostojen ohjaamiseksi? 

 Mitkä ovat näiden eri laskentamenetelmien vahvuudet ja heikkoudet? 

1.3 Tutkielman rakenne 

Johdannon jälkeen työn rakenne etenee seuraavanlaisesti. Aivan aluksi lukijalle esitellään alan va-

kiintuneen kirjallisuuden pohjalta kohtalaisen suppeasti kustannusjohtamista sekä yleistä verkosto-

teoriaa luvuissa kaksi ja kolme. Luvussa 2 käsitellään lyhyesti kustannusjohtamista osana yrityksen 

laskentatoimen kenttää sekä joitakin siihen keskeisesti liittyviä laskentamenetelmiä. Luvussa 3 puo-

lestaan kuvataan erilaisia tunnistettavia verkostosuhteita sekä pyritään muutenkin avaamaan verkos-

toympäristöön liittyvää terminologiaa. Alkupuolen teoriakatsauksen jälkeen siirrytään luvussa 4 

käsittelemään edellä mainittua tutkimustyötä, jonka pohjalta on koottu verkostojen kustannusjohta-

misen aihepiiriä kokoava taulukko. Taulukosta selviävät erityisesti keskeisimmät yritysverkostojen 

kustannusjohtamisen aihealueet ja merkittävimmät artikkelit tekijöineen. Edelleen siinä esitetään 

myös verkostojen kustannusjohtamisen aihepiireihin lukeutuvien artikkelien kokonaislukumäärät. 

Tutkimustyössä tehtyjä havaintoja on avattu tarkemmin itse tekstiosuudessa. 

Työn loppupuolella luvuissa 5 ja 6 syvennytään aihepiiriin artikkelijulkaisujen pohjalta. Näissä lu-

vuissa tätä kokonaisuutta lähestytään kahdesta vallitsevasta näkökulmasta, joita ovat avoimet kirjat 

-periaate sekä 1990-luvulla tasapainotetun tuloskortin vanavedessä äärimmäisen suosituksi noussut 

suorituskyvyn mittaaminen. Kyseiset näkökulmat osoittautuivat tehdyn tutkimustyön perusteella 

yritysverkostojen kustannusjohtamisen kentästä keskeisiksi teemoiksi ja tästä syystä ne valittiin 

tarkempaan käsittelyyn. Avoimet kirjat -periaatteen yhteydessä mainitaan lyhyesti myös joitakin 

verkostoissa käytettyjä laskentamenetelmiä, kuten tavoitekustannus- ja toimintolaskenta, pääpainon 

kuitenkin ollessa avoimien kirjojen periaatteen teorian sekä käytännön etujen ja haittojen käsittelys-

sä. Yritysverkostojen suorituskyvyn mittauksessa keskitytään puolestaan artikkelikirjallisuudessa 

esitettyihin viitekehyksiin ja malleihin, joilla verkostojen suorituskykyä pystytään saumattomasti 

hallitsemaan. Nämä mallit ovat kuitenkin toistaiseksi vielä vahvasti teorian asteella. 
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2 KUSTANNUSJOHTAMINEN 

2.1 Kustannusjohtaminen osana yrityksen laskentatoimea 

Tärkeä osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista on yrityksen taloushallin-

toon kuuluva laskentatoimi, joka palvelee lukuisia tahoja niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolel-

lakin. Sillä on oleellinen rooli yrityksen päätöksentekoprosessissa sekä taloudellisen tiedon tuotta-

misessa, analysoinnissa ja hyväksikäytössä. Laskentatoimi tuottaa yrityksen taloudellista toimintaa 

kuvaavia arvo- ja määrälukuja sekä niihin pohjautuvia raportteja ja laskelmia yritysjohdon sekä 

muiden sidosryhmien tueksi. Neilimo ja Uusi-Rauva (2009) nimeävät laskentatoimen kahdeksi pää-

tehtäväksi kerätä ja rekisteröidä yrityksen taloutta kuvaavaa tietoa sekä muuntaa tämä tieto yrityk-

sen taloudellista päätöksentekoa tukeviksi raporteiksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, s. 12–13) Yri-

tyksen laskentatoimi on jaettavissa kahteen näkökulmaltaan eroavaan osa-alueeseen; yleiseen las-

kentatoimeen (financial accounting) ja johdon laskentatoimeen (management accounting). Yleisestä 

laskentatoimesta puhutaan usein myös termein rahoituksen laskentatoimi, ulkoinen laskentatoimi 

sekä rahoittajien laskentatoimi, sillä se ensisijaisesti suuntautuu rahoittajien ja muiden ulkopuolisten 

sijoittajien informaatiotarpeisiin. Yleisen laskentatoimen tuottama päädokumentti on tilinpäätös. 

Sitä määrittävät kirjanpitolaki ja -asetus sekä kirjanpitolautakunnan säädökset ja suositukset. (Jär-

venpää et al. 2010, s. 19–20)  

Johdon laskentatoimi on nimensä mukaisesti johdon päätöksentekoa avustavaa laskentaa. Siitä käy-

tetään myös termejä operatiivinen laskentatoimi ja sisäinen laskentatoimi, jotka kuvaavat hyvin sen 

yrityskeskeistä laskentanäkökulmaa. (Järvenpää et al. 2010, s. 20) Toisin kuin yleinen laskentatoi-

mi, johdon laskentatoimi ei ole lakeihin ja asetuksiin pohjautuvaa, vaan myötäilee yrityksen tieto-

tarpeita. Sen laskentakohteet eivät ole myöskään erikseen rajattuja, vaan ne voivat vaihdella täysin 

vapaasti yrityksestä riippuen. Johdon laskentatoimen päätehtävänä on tuottaa tietoa johtamisen ja 

yritysjohdon päätöksenteon tueksi mitaten, analysoiden ja raportoiden sekä taloudellista että ei-

taloudellista tietoa (Horngren et al. 2009, s. 30). Keskeisiä johdon laskentatoimen asiakokonaisuuk-

sia ovat muun muassa kustannuslaskenta, talousohjaus, investointilaskenta sekä suorituskyvyn mit-

taaminen (Järvenpää et al. 2010, s. 20). 

2.2 Kustannuslaskennan ja -johtamisen menetelmiä 

Kustannuslaskenta (cost accounting) on eräs johdon laskentatoimen keskeisimmistä osa-alueista. 

Sitä käytetään tyypillisesti laskettaessa yrityksen osatoiminnon tai tuotteen kannattavuutta ja yksik-

kökustannuksia. Horngren et al. (2009) määrittelevät kustannuslaskennan seuraavasti: ”Kustannus-

laskenta mittaa, analysoi ja raportoi taloudellista ja ei-taloudellista tietoa liittyen resurssien hankin-
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nan tai käytön kustannuksiin organisaatiossa.” Ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa kustannustie-

toa yrityksen tuotteiden ja palveluiden suunnittelun avuksi ja selvittää, mitä tuotteen tai palvelun 

valmistaminen maksaa. Tietoa yksikkökustannuksista yritys tarvitsee muun muassa tuotteiden hin-

noittelussa sekä varastojen arvostamisessa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, s. 163–164) Termejä kus-

tannuslaskenta ja johdon laskentatoimi käytetään usein toistensa synonyymeinä, sillä kustannuslas-

kennallakin katsotaan olevan osuutensa yritysjohdon päätöksenteossa. Näin ollen termit voivat 

vaihdella lähdemateriaalista riippuen, mikä osoittaa käsitteiden välisten erojen epämääräisyyden ja 

kahtiajaon haasteellisuuden. (Horngren et al. 2009, s. 30–31) Jotta rekisteröidyllä kustannustiedolla 

saataisiin kuitenkin kehitettyä ja tehostettua yrityksen liiketoimintaa, tulee yrityksen panostaa myös 

kustannusten hallintaan ja johtamiseen. Pelkkä passiivinen kustannustietojen kerääminen ei siis 

riitä, vaan yrityksen tulee pyrkiä arvoketjun kokonaisvaltaiseen kustannusten hallintaan. Kustannus-

laskennan tulisi tarjota erityisesti tietoa kustannusten syytekijöistä, jotta niihin pysyttäisiin konk-

reettisesti vaikuttamaan ja näin parantamaan yrityksen kustannustehokkuutta ja kannattavuutta. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2009, s. 163–164) Laskentajärjestelmien avulla tuotettu kustannustieto 

auttaa yritysjohtoa kustannusten hallinnassa, mutta kustannustiedot ja laskentajärjestelmät eivät 

vielä sinällään täytä kustannusjohtamisen määritelmää (Horngren et al. 2009, s. 31).  

Kustannuslaskenta perinteisesti 

Järvenpää et al. (2010) erottavat kustannuslaskennasta kolme tehtävää; kustannuslajilaskennan, kus-

tannuspaikkalaskennan ja suoritekohtaisen kustannuslaskennan. Kustannuslajilaskennalla tarkoite-

taan kustannusten laatuun, yleensä eri tuotannontekijöiden tyyppiin, perustuvaa kustannusten koh-

distamista suoritteille. Välittömät kustannukset, kuten raaka-ainekustannukset ja henkilöstön palkat, 

ovat suhteellisen helposti kohdistettavissa suoritteille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Välillisten 

kustannusten, kuten vuokra-, kone- ja laitekustannuksien, kohdistaminen voi olla hyvinkin haasta-

vaa selkeän aiheutumisyhteyden puuttuessa. Näin ollen on tarpeellista jakaa yritys kustannuspaik-

koihin kustannusten johdonmukaisen jakamisen toteuttamiseksi. (Järvenpää et al. 2010, s. 72–73) 

Kustannuspaikalla tarkoitetaan yrityksen pienintä tulos- tai toimintayksikköä, jonka kustannukset 

selvitetään erikseen. Kustannuspaikat voidaan jakaa pää- ja apukustannuspaikkoihin, joista pääkus-

tannuspaikan (päätoiminnat) toiminta kohdistuu suoraan lopullisten tuotteiden aikaansaamiseen. 

Apukustannuspaikat (tukitoiminnat) tukevat pääkustannuspaikkojen toimintaa, ja näin ollen niiden 

kustannukset joudutaan kierrättämään pääkustannuspaikkojen kautta ennen kohdistamista varsinai-

selle laskentakohteelle. Suoritekohtaista kustannuslaskentaa varten taas määritellään yleiskustan-

nuslisät, joiden avulla välilliset kustannukset saadaan kohdistettua tarkasti lopputuotteille. Kustan-

nuspaikkalaskenta toimii täten välivaiheena suoritekohtaiselle kustannuslaskennalle, sillä yleiskus-

tannuslisät muodostetaan kustannuspaikkoja apuna käyttäen. (Järvenpää et al. 2010, s. 90–93) 
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Toimintolaskenta 

Kuva 1. Toimintolaskennan perusidea ja keskeiset käsitteet (Järvenpää et al. 2010, s. 128). 

Vaihtoehtoisesti kustannuslaskennassa voidaan käyttää toimintolaskentaa (activity-based costing), 

jossa tarkastelun painopiste on lopputuotteen valmistukseen tarvittavissa toiminnoissa. Menetelmä 

perustuu kustannusten kaksivaiheiseen kohdistamistapaan, joka huomioi yrityksen eri prosessit 

(Järvenpää et al. 2010, s. 128–129). Toimintolaskennan tarkoituksena on saada kohdistettua tuotan-

nosta aiheutuvat kustannukset lopputuotteille valmistuksessa käytettyjen resurssien ja toimintojen 

mukaisesti. Apuna kohdistamisessa käytetään resurssi- ja kustannusajureita. Laskentamenetelmässä 

lähdetään liikkeelle voimavarojen ja resurssien aikaansaamista yleiskustannuksista, jotka resurs-

siajureiden avulla kohdistetaan tuotannon eri toiminnoille. Resursseista aiheutuvat kustannukset 

kohdistetaan resurssiajureiden avulla tyypillisesti ajankäyttöön tai työpanosten kulutukseen perustu-

en. Jotta kustannukset saataisiin kohdistumaan lopulliselle laskentakohteelle, tulee toimintojen suo-

rittamisesta aiheutuvat kustannukset vielä kohdentaa kustannusajureita apuna käyttäen. Kustannus-

ajurit voivat toiminnon sisällöstä riippuen käyttää kustannusten kohdistamisperusteena esimerkiksi 

konetuntien tai työtuntien lukumäärää. Toimintolaskennan vahvuus korostuu erityisesti tilanteissa, 

joissa yrityksen välillisten kustannusten osuus tuotannon kokonaiskustannuksista on suuri. Lasken-

tamenetelmän vaiheita ja keskeisimpiä käsitteitä on esitelty kuvassa 1. 
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Muita kustannusjohtamisen menetelmiä 

Tavoitekustannuslaskennassa (target costing) tuotteen tai palvelun kustannuksia lähestytään ulkoi-

sen markkinahinnan näkökulmasta. Jotta liiketoiminta olisi kannattavaa, tulee yrityksen toimia voi-

tollisesti. Tavoitekustannukset muodostuvat näin ollen ulkoisen markkinahinnan ja tavoitellun voi-

ton erotuksesta. Kun tavoitehinta ja haluttu voitto-osuus ovat selvillä, saadaan erotuksena tuotteen 

sallitut kustannukset. Laskentamenetelmä korostaa tuote- ja tuotannonsuunnittelussa tehtyjen rat-

kaisujen merkitystä valmistuskustannuksiin. Mikäli suunnitteluvaiheessa kustannuksiin ei ole kiin-

nitetty tarpeeksi huomiota, on tuotantoon asti edenneen tuotteen kustannuksiin mahdollista vaikut-

taa lähinnä vain työn tuottavuutta parantamalla. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, s. 137–138) 

Tavoitekustannuslaskentaan liittyvät myös keskeisenä osana arvoanalyysi ja elinkaarikustannuslas-

kenta. Arvoanalyysi (value engineering) pohjautuu ajatukseen, jossa tuotteen tai palvelun tavoite-

kustannukset saavutetaan vertailemalla tuotteen ominaisuuksien asiakkaalle tuottamaa arvoa suh-

teessa tuotteen valmistuksessa syntyviin kustannuksiin. Tuotteen arvoa pyritään näin ollen paranta-

maan sen ominaisuuksia kehittämällä tai kustannuksia karsimalla. Asiakkaiden mieltymyksiä ja 

arvostuksen kohteita voidaan tuotesuunnittelun tueksi selvittää esimerkiksi erilaisin asiakas- ja 

markkinatutkimuksin. Arvoanalyysin lisäksi hyödynnetään myös elinkaarikustannuslaskentaa (life-

cycle costing), jossa kustannuksia tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren ajalta aina tuotekehitykses-

tä tuotteen markkinoilta poistumiseen saakka. Tavoitekustannuslaskenta yhdessä arvoanalyysin ja 

elinkaarikustannuslaskennan kanssa tähtäävät siihen, ettei yritys kustannuksia karsiessaan vahin-

goittaisi lisäarvoa tuottavien toimintojen kehittämistä tai etsisi säästökohteita väärin perustein. (Jär-

venpää et al. 2010, s. 168–173; Drury 2000, s. 890–893) 

Tavoitekustannuslaskennan lisäksi käytetään kustannusten vähentämiseen ja hallintaan kaizen-

laskentaa (kaizen costing), jonka avulla pyritään vaikuttamaan tuotannon aikaisiin kustannuksiin 

pääasiassa tuotantotehokkuuden kautta. Kaizen-laskennalla saavutetaan tavoitekustannuslaskentaan 

nähden huomattavasti pienempiä kustannussäästöjä, sillä tuotantovaiheeseen edenneen tuotteen 

suurimpiin kustannuseriin, jotka muodostuvat jo tuotteen suunnitteluvaiheessa, ei voida enää vai-

kuttaa. Kaizen-laskenta näkee operatiivisella tasolla työskentelevän tuotantohenkilöstön avainase-

massa turhien kulujen karsimisessa ja tuotantotehokkuuden kehittämisessä. Tuotantotyöntekijät 

toimivat tiiviisti tuotannon parissa ja osaavat näin ollen hahmottaa potentiaaliset kustannussäästö-

kohteet ja tuotannon heikkoudet. (Drury 2000, s. 896) 

Edellä esitetty katsaus kustannusjohtamisen ja -laskennan menetelmiin ei ole kattava. Tässä luvussa 

on käsitelty vain yksittäisiä keskeisiä kokonaisuuksia aihepiirin kannalta, joita myöhemmissä lu-

vuissa täydennetään verkostonäkökulmasta. Jäljempänä tarkastelemme erityisesti yritysverkostojen 

kannalta äärimmäisen olennaista avoimet kirjat -periaatetta sekä suorituskyvyn mittausta. 
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3 YRITYSVERKOSTOT 

3.1 Lähtökohdat verkostokehityksen taustalla 

Laajassa kontekstissa verkostoajattelun taustalla on nähtävissä hyvin vahvasti maailmanlaajuinen 

globalisaatio. Tämä globalisaatio eli kansainvälistyminen voidaan ymmärtää suppeasti esimerkiksi 

yhteiskunnallisena muutoksena, jossa yhteydet eri puolilla maailmaa, eri maanosissa ja eri maissa 

olevien ihmisten välillä ovat lisääntyneet. Perinteiset valtioiden sekä erilaisten kulttuuripiirien rajat 

ovat jossain määrin hämärtyneet kansainvälistymisen myötävaikutuksesta. Vastaavanlainen analo-

gia on melko suoraan johdettavissa myös yritysmaailmaan, jossa sama ilmiö on havaittavissa jopa 

vieläkin voimakkaampana. Perinteisesti yhden yrityksen toiminnallisten rajojen sisäpuolelle ym-

märretty arvoketju eli asiakkaalle lisäarvoa tuottavat yrityksen toiminnot ovat jakautuneet tänä päi-

vänä pitkin yrityksen verkostoa muun muassa lukuisille eri alihankkijatahoille ja liiketoiminta-

kumppaneille. Verkostoyhteistyö ei myöskään rajoitu enää tänä päivänä pelkkään toimitusketjuun, 

joka pitää sisällään yrityksen tulo- ja lähtölogistiikan, valmistuksen, toimittajat sekä asiakkaat, vaan 

myös toimitusketjun ulkopuolisia tukitoimintoja on siirretty verkoston hoidettavaksi. Valkokari et 

al. (2009) toteavatkin, että erityisesti kansainväliset kärkiyritykset käyttävät verkostosuhteitaan pe-

rinteisen tuotannollisen yhteistyön ja toimittajaverkkojen lisäksi muun muassa tuotekehityksessä 

sekä innovaatiotoiminnassa. Samaiset kärkiyritykset saattavat lisäksi hyödyntää verkostosuhteita 

laajentaessaan toimintaansa uusille markkina-alueille tai kehittäessään uutta liiketoimintaa. (Valko-

kari et al. 2009, s. 11) 

3.2 Verkostoituminen ja verkostot käsitteinä 

Verkostoituminen sekä yritysverkostot ovat ilmiönä ja käsitteinä äärimmäisen moniulotteisia, eikä 

verkostoilmiölle ole vielä kehitetty yhtenevää ja vakiintunutta termistöä. Eräänä peruskysymyksenä 

ja jaon lähtökohtana voidaan nähdä verkostoitumisen aste eli yhteistyön tiiveys verkoston toimijoi-

den välillä. Valkokari et al. (2009) jakavat liiketoimintaverkostot käsitteellisesti kahteen ryhmään, 

joita ovat verkot ja verkostot. Verkolla he tarkoittavat strategista verkkoa, jonka muodostavat tietoi-

sesti ja tarkoituksenhakuisesti joukko yrityksiä ja muita organisaatioita. Tämä strateginen liiketoi-

mintaverkko on siis eräänlainen verkko-organisaatio, jolla on yhteiset päämäärät sekä tavoitteet sen 

kehittämisen ja johtamisen tukena. Tällaisen verkon jäsenet ovat myös sopineet keskenään jäsenyri-

tysten välisistä rooleista ja vastuista. Verkostot Valkokari et al. (2009) puolestaan ymmärtävät 

eräänlaisena verkostoympäristönä, jossa olevat yritykset ja organisaatiot ovat keskenään rajattomas-

sa ja toimialat ylittävässä kanssakäymisessä. (Valkokari et al. 2009, s. 13)  
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Edellisten määritelmien pohjalta voidaankin vetää johtopäätös, että verkoilla tarkoitetaan tiiviitä ja 

yritysmäisiä organismeja, jotka voivat olla yksittäisten yritysten tapaan osana suurempaa verkosto-

kokonaisuutta. Tämän työn puitteissa emme kuitenkaan jatkossa tee varsinaista eroa näiden käsit-

teiden välillä, vaan kaikki yritysverkostot, -verkot, yritysten väliset vertikaaliset ja horisontaaliset 

verkostosuhteet ja muut mahdolliset liiketoiminnalliset yhteydet, kuten yhteisyritykset (joint ventu-

res), ymmärretään kaikki kuuluvaksi yritysverkosto -käsitteen alaisuuteen. Englanninkielisessä kir-

jallisuudessa tähän samaiseen käsitteeseen tai sen osiin viitataan tyypillisesti lukuisilla eri termeillä, 

kuten business networks, networks, inter-organisational relationships sekä collaborative rela-

tionships. Voidaankin lyhyesti ja ytimekkäästi todeta, että yritysverkosto ja erilaiset verkostosuhteet 

alkavat siitä mihin yksittäisen yrityksen toiminnalliset rajat loppuvat. 

Kuva 2. Yrityksen arvoketju (value chain) (Porter 1990, s. 66). 

Tyypillisesti perinteisessä ajattelussa yrityksen arvo- sekä toimitusketjut ymmärretään yrityksen 

rajojen sisäpuolella oleviksi kokonaisuuksiksi, kuten tämän luvun alussa lyhyesti jo todettiin. Kaik-

ki asiakkaalle muodostettava lisäarvo luodaan tällöin yrityksen omassa toimitusketjussa ja muissa 

organisaation tukitoiminnoissa, kuten kuvasta 2 voidaan nähdä. Verkostoajattelussa yritys puoles-

taan siirtää osan arvoketjunsa toiminnoista yrityksen toiminnallisten rajojen ulkopuolelle, jolloin 

vastaava lisäarvo luodaan esimerkiksi tämän toisen yrityksen toimitusketjussa. Toisaalta verkostota-

loudessa nämä kaksi erillistä toimitusketjua linkittyvät vahvasti toisiinsa, eikä selviä rajoja voida 

välttämättä enää vetää erillisten toimitusketjujen välille, jolloin ketjusta tulee verkosto. Globalisaa-

tion myötä onkin huomattu, että yrityksen mahdollisuudet menestykseen ovat heikot, ellei se ver-

kostoidu tehokkaasti. Esimerkiksi kustannushyödyt voivat olla verkostotaloudessa niin merkittävät, 

ettei itsenäisesti toimivalle kilpailijalle jätetä yhtään avainta menestykseen. Tästä syystä yrityksen 

erilaisia kumppanuussuhteita ja verkostoja voidaankin pitää nykyaikaisen liiketoiminnan ja lisäar-

von tuottamisen peruspilareina, jotka ovat välttämättömiä työkaluja matkalla menestykseen. Toisin 
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sanoen lisäarvo tulee siis luoda verkostossa eikä ketjussa, jos jatketaan edellä esitetyn ajattelumallin 

viitoittamalla tiellä. Verkostoituminen ei kuitenkaan tee sellaisenaan ketään autuaaksi, vaan siinäkin 

on luonnollisesti omat erityispiirteensä ja haasteensa, kuten luottamuksen saavuttaminen ja ylläpi-

täminen verkostossa toimivien yritysten välillä. 

3.3 Yritysverkosto ja erilaiset verkostosuhteet 

Håkansson et al. (2010) jakavat yritysten kahdenkeskisen yhteistyön (dyadic relationships) ulottu-

vuudet verkostossa vertikaaliseen ja horisontaaliseen ulottuvuuteen, jotka on esitetty kuvassa 3. 

Vertikaalisella yhteistyöllä tarkoitetaan toimitusketjussa tapahtuvaa yhteistoimintaa ja horisontaali-

sella yhteistyöllä puolestaan yhteistoimintaa yritysten välillä, joilla on sama asiakaskunta. (Håkans-

son et al. 2010, s. 35) Näin ollen vertikaalinen yhteistyö voidaan ymmärtää toimitusketjuyhteistyö-

nä, jossa yrityksellä on yhteistyötä joko toimittajiensa, asiakkaidensa tai molempien kanssa saman-

aikaisesti. Kahdenkeskisessä tarkastelussa verkosto kuitenkin aina rajataan käsittämään vain yksi 

kahdenkeskinen verkostosuhde kerrallaan. Todellisuudessa onkin hieman keinotekoista erottaa kah-

denkeskisiä suhteita monimutkaisemmista verkostosuhteista, koska tyypillisesti yritysten väliset 

suhteet ja verkostot ovat aina moniulotteisia ja -tahoisia. 

Kuva 3. Vertikaalisen ja horisontaalisen kahdenkeskisen verkostosuhteen käsitteellinen ero. 

Edellä esitettyyn jakoon pohjautuen voidaankin sanoa, että esimerkiksi yritysmaailmassa hyvin 

yleiset alihankintasuhteet, eli joidenkin yrityksen toimintojen ulkoistaminen toimitusketjussa, ovat 
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juuri yritysten välistä vertikaalista verkostoyhteistyötä, millä pyritään muun muassa kustannuste-

hokkuuteen, joustavuuteen ja nopeisiin toimitusaikoihin. Håkansson et al. (2010) toteavatkin, että 

erityisesti verkostojen kustannusjohtamista ja yrityksen laskentatoimea käsittelevä artikkelikirjalli-

suus on pitkälti keskittynyt juuri kahdenkeskisten verkostosuhteiden kuvaamiseen tyypillisesti ver-

tikaalisessa toimittaja-ostaja -rajapinnassa (Håkansson et al. 2010, s. 60–62). Toimittaja-ostaja -

verkostosuhde syntyy, kun aikaisemmin esimerkiksi jonkin komponentin itse valmistanut yritys 

vertailee valmistamisen ja ostamisen välisiä kustannuksia ja muita saavutettavia hyötyjä todeten 

ulkoistamisen olevan yritykselle kokonaisharkinnan perusteella edullisempi vaihtoehto. Ruohomäki 

et al. (2011) puolestaan toteavat, että edellä kuvatun kaltainen verkostosuhde alkaa tyypillisesti vä-

hemmän kriittisten komponenttien, tuotteiden tai toimintojen siirtämisellä alihankintaan. Keskeinen 

avainkysymys kahdenkeskisen alihankintasuhteen muodostamisessa onkin ostamista miettivän yri-

tyksen kannalta sen ydinosaamisen määrittely, sillä siihen kuuluvat toiminnot yrityksen tulisi pitää 

ehdottomasti itsellään. (Ruohomäki et al. 2011, s. 97) 

Edelleen kuvassa 3 hahmoteltu kahdenkeskinen horisontaalinen yhteistyö on vertikaalista yhteistyö-

tä harvinaisempaa ja verkoston näkökulmasta pidemmälle vietyä yhteistoimintaa kilpailijoiden kes-

ken. Sen tuloksena arvoketjun kannalta yhdenvertaiset yritykset voivat muodostaa vaikkapa osapuo-

lille edullisen strategisen kumppanuussuhteen tai sitten kokonaan uuden yhteisyrityksen, joka hyö-

dyntää kummankin osapuolen resursseja ja osaamista täysin uudella tavalla. Yhteisyritys saattaakin 

toimia irrallaan yhteistyötä tekevien yritysten varsinaisesta ydinosaamisesta täysin erillisillä mark-

kinoilla kohderyhmänään eri asiakaskunta. Horisontaalisen yhteistoiminnan piiriin Valkokari et al. 

(2009) lukevat myös olemassa olevaa liiketoimintaa eri näkökulmista, kuten tuotannon tai tuottei-

den näkökulmasta, parantavat tutkimus- ja kehitystoiminnan hankkeet (Valkokari et al. 2009, s. 14). 

Edellä kuvattujen erillisten vertikaalisten ja horisontaalisten verkostosuhteiden yhdistelmästä syntyy 

laajempi yritysten verkosto, mistä tarkastelun kohteeksi voidaan valita halutunlainen ja kokoinen 

pala arvoketjua. Håkansson et al. (2010) ovatkin erotelleet omiksi tarkastelutasoikseen viisi erilaista 

tapausta, jotka on kuvattu kuvassa 4 seuraavalla sivulla. Ensimmäinen tasoista (ylhäällä vasemmal-

la) on kahdenkeskiset suhteet, jotka jaettiin jo edellä vertikaalisiin ja horisontaalisiin suhteisiin. 

Toinen tarkastelutaso on suhteet toimittajaan ja asiakkaaseen samanaikaisesti arvoketjussa eli tar-

kastelun kohteeksi otetaan samanaikaisesti kaksi verkostosuhdetta ketjun eri päistä (ylhäällä oikeal-

la). Seuraavana tasoista tunnistetaan suhteet useampaan tahoon samalla puolella arvoketjua yhtäai-

kaisesti, kuten useampaan asiakkaaseen tai toimittajaan (alhaalla vasemmalla). Neljäntenä verkosto-

tasona voidaan nähdä suhteet useisiin tahoihin arvoketjun molemmilla puolilla samanaikaisesti, 

jolloin tarkastellaan yrityksen verkostosuhteita useisiin asiakkaisiin ja toimittajiin yhtäaikaisesti 

(alhaalla oikealla). Viimeisenä ja laajimpana tarkastelutasona voidaan nähdä kuvan 4 kokonaisuus, 
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jossa myös yrityksen asiakkaiden, toimittajien sekä kumppaneiden muodostama verkosto otetaan 

tarkasteluun. Tällöin myös katkoviivoitetun alueen lävitse olevat suhteet huomioidaan. (Håkansson 

et al. 2010, s. 60–77) Kaikki edellä mainitut tasot viimeistä lukuun ottamatta ovat siis tiettyyn ti-

lanteeseen sopivaan tarkasteluun valittuja erikoistapauksia ja osia kuvan 4 muodostamasta kokonai-

sesta yritysverkostosta. 

Kuva 4. Erilaisia tunnistettavia verkostosuhteita laajemman verkostokokonaisuuden sisällä (mu-

kaillen Håkansson et al. 2010, s. 60–77). 

Vesalainen (2002) on tarkastellut samaa aihepiiriä hieman eri näkökulmasta jakaen yritysten välis-

ten suhteiden elementit kahteen pääulottuvuuteen, joilla on kummallakin kaksi alaulottuvuutta. Pää-

ulottuvuuksiksi, joilla yritysten välisen suhteen laatua voidaan arvioida, hän listaa organisationaali-

set sekä liiketoiminnalliset yhteydet. Organisationaaliset yhteydet jakautuvat puolestaan yritysten 

välisiin rakenteellisiin linkkeihin ja sosiaalisiin sidoksiin. Liiketoiminnallisista yhteyksistä on toi-

saalta erotettavissa omiksi alaulottuvuuksikseen jo aikaisemmin esitelty jako horisontaalisiin ja ver-

tikaalisiin verkostosuhteisiin. Vertikaalisessa tapauksessa on siis kyse yritysten välisen vaihdannan 

eli toimitusketjun tarkastelusta ja horisontaalisessa tapauksessa käsitellään yritysten välisiä strategi-

sia sidoksia ja kumppanuuksia. (Vesalainen 2002, s. 38–42)  
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4 KUSTANNUSJOHTAMISEN TUTKIMUS VERKOSTOYMPÄRISTÖSSÄ  

Tehdyn tutkimustyön keskeiset tulokset on kuvattu liitteen 1 taulukossa, jossa artikkelien määrät on 

listattu aihealueittain. Kuvassa 5 on puolestaan esitetty samaisten artikkelien julkaisutiheydet taulu-

kon 1 aihepiireittäin. Yritysverkostojen kustannusjohtaminen on tehdyn katsauksen perusteella jaet-

tu viiteen osa-alueeseen; kustannusjohtaminen verkostoissa, avoimet kirjat -periaate, tavoitekustan-

nus- ja toimintolaskenta, verkostokumppaneiden välinen luottamus, voimasuhteet ja verkostojen 

johtaminen sekä suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen verkostoympäristössä. Käytetyt hakusa-

nat löytyvät työn alkupuolen tiivistelmästä. Aihepiirikohtaisten lukumäärien lisäksi taulukkoon 1 on 

koottu joitain tutkimustyön kannalta merkittäviä artikkeleita, joita voidaan pitää tietyssä mielessä 

alan perusteoksina tai muuten merkittävinä julkaisuina.  

Kuva 5. Artikkelien julkaisutiheys aihepiireittäin. 

Ensimmäinen edellä listatuista osa-alueista kokoaa yhteen artikkeleita, joissa verkostojen kustan-

nusjohtamista ja siihen liittyviä laskentamenetelmiä on käsitelty tietyllä tavalla hyvin yleisluontoi-

sesti. Tähän kategoriaan julkaistuja artikkeleita löydettiin yhteensä 16 kappaletta. Kyseiseen aihe-

piiriin on englanninkielisessä artikkelikirjallisuudessa viitattu useimmiten termillä inter-

organisational cost management eli IOCM. Avoimet kirjat -periaate puolestaan nousi esiin jopa 

yllättävän keskeisenä tutkimusalueena yritysverkostojen kustannusjohtamisen keskuudesta. Avoi-

met kirjat -ajattelu eli englanniksi open-book accounting havaittiin käytetyillä hakusanoilla yhtä 

artikkelia suositummaksi kuin edellä mainittu aihepiiri. Tavoitekustannus- (target costing) ja toi-

mintolaskenta (activity-based costing) yhdistettiin kokoavassa taulukossa omaksi kokonaisuudek-

seen, koska kumpikaan näistä ei noussut yksinään riittävän tutkituksi verkostolaskennan piiristä. 
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Tavoitekustannus- ja toimintolaskentaan tavalla tai toisella linkittyviä artikkeleita löytyi lopulta 

yhteensä 13 kappaletta. Lisäksi taulukossa on listattuna läheisesti verkostojen kustannusjohtamiseen 

liittyviä artikkeleita, jotka käsittelevät voimasuhteita, luottamuksen muodostamista sekä verkostojen 

johtamista. Englanninkielisissä artikkeleissa tähän kokonaisuuteen liittyviä keskeisiä avainsanoja 

ovat trust, power, relationships sekä control. Suurimmassa osassa näistä artikkeleista juuri kustan-

nusjohtaminen on otettu tarkasteluun valitun näkökulman taustatekijäksi eli esimerkiksi yritysten 

välisten luottamuksen muodostamista on tarkasteltu erilaisten laskentamenetelmien ja -käytäntöjen 

näkökulmasta. Viimeisenä listatuista osa-alueista on suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen, jo-

hon yritysverkostoihin liittyviä artikkeleita löytyi yhteensä 40 kappaletta. Aihepiiri on siis äärim-

mäisen suosittu tutkijoiden keskuudessa ja kyseiseen aihealueeseen liittyvät englanninkieliset 

avainhakusanat ovat performance measurement sekä performance management. 

Mielenkiintoista on erityisesti se, että verkostojen kustannusjohtamista tukevia artikkeleja löytyi 

huomattavasti enemmän kuin varsinaisesti kustannusjohtamista käsitteleviä julkaisuja, jos suoritus-

kyvyn mittausta ei oteta huomioon. Yhteisten laskentajärjestelmien ja -menetelmien hyödyntäminen 

verkostojen ohjaukseen on kuitenkin uusi ilmiö, mistä myös artikkeleiden vähäinen lukumäärä osal-

taan kertoo. Tätä ajatusmallia tukee myös tavoitekustannus- ja toimintolaskentaa käsittelevien ar-

tikkelien vähäisyys. Aihealueen tutkimus näyttääkin keskittyneen enemmän verkostojen kustannus-

johtamisen kentän yleisluontoiseen kartoittamiseen kuin yksittäisten laskentamenetelmien kehittä-

miseen teoreettisten mallien pohjalta ja testaamiseen empiirisissä ympäristöissä. Avoimet kirjat -

periaate, joka näyttää nousevan keskeisenä aihepiirinä verkostojen kustannusjohtamisen kokonai-

suudesta, on niin ikään enemmänkin viitekehys hyvien verkostosuhteiden rakentamiselle ja kustan-

nustiedon jakamiselle kuin sen varsinaiselle tuottamiselle. Tämäkin tukee osaltaan aikaisemmin 

tehtyä johtopäätöstä verkostojen kustannusjohtamisen luonteesta vielä varsin tutkimattomana ja 

tuoreena aihealueena.  

Katsausta tehtäessä ei myöskään havaittu julkaisutiheyden tai aihepiirien painotuksien juuri muut-

tuneen pitkin 2000-lukua. Tutkimusta aloitettaessa oltiin melko varmoja, että yritysverkostojen kus-

tannusjohtamiseen liittyvien artikkeleiden julkaisutahti tulisi kiihtymään pitkin tarkasteltua aikavä-

liä, mutta löydökset eivät tätä näkemystä lopulta tukeneet. Kiinnostus aihepiiriä kohtaan on ollut 

melko tasaista, mutta vakiintuneet mallit verkostojen kustannusjohtamisen erityispiirteiden ymmär-

tämiseksi sekä laskentamenetelmät verkostojen ohjaamiseksi vielä puuttuvat. Tätä seikkaa on ko-

rostettu kautta linjan myös eri artikkeleiden tekijöiden toimesta. Seuraavaksi siirrytään tarkastele-

maan yksityiskohtaisesti jo edelläkin useasti mainittuja aihepiirejä eli avoimet kirjat -ajattelua sekä 

verkostojen suorituskyvyn mittausta. Ensiksi luvussa viisi käsitellään avoimet kirjat -periaatetta ja 

tämän jälkeen luvussa kuusi suorituskyvyn mittauksen soveltumista verkostoympäristöön. 
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5 AVOIMET KIRJAT -AJATTELU VERKOSTOSSA 

5.1 Lähtökohdat aihepiirin tarkasteluun 

Artikkelikirjallisuuden pohjalta tehdyssä yhteenvedossa, joka löytyy liitteestä 1, nousi avoimet kir-

jat -periaate esiin keskeisenä aihepiirinä verkostojen kustannusjohtamisen kentästä. Avoimet kirjat -

ajattelu olikin heti suorituskyvyn mittauksen jälkeen seuraavaksi tutkituin aihepiiri, jos verkostojen 

kustannusjohtamista tukeva artikkelikirjallisuus (mm. luottamuskysymykset ja verkostosuhteet) 

jätetään ottamatta huomioon. Englanninkielisessä kirjallisuudessa avoimet kirjat -periaatteeseen on 

tyypillisesti viitattu termillä open-book accounting eli lyhennettynä OBA, mutta Håkansson et al. 

(2010) mainitsevat myös edelliselle vaihtoehtoiset käsitteet open-book costing sekä open-book 

transparency (Håkansson et al. 2010, s. 211). Koska avoimet kirjat -periaate on ollut tutkijoiden 

parissa merkittävän mielenkiinnon kohteena, pyritään sen ominaispiirteitä avaamaan tässä luvussa 

muuta verkostojen kustannusjohtamisen kenttää laaja-alaisemmin. Mukana tarkastelussa kulkevat 

lisäksi käsitteiden tasolla myös erilaiset laskentamenetelmät, kuten tavoitekustannus- ja toiminto-

laskenta, sillä kirjojen avaaminen verkostokumppanille ylipäätään vaatii tavalla tai toisella tuotettua 

kustannusinformaatiota tuekseen. Tiedon jakamisen raamit eli avoimet kirjat -ajattelun soveltami-

nen sekä tiedon tuottamisen lähtökohdat eli erilaiset laskentamenetelmät ovat luonnollisesti lähei-

sessä vuorovaikutussuhteessa keskenään.  

Tietoja esimerkiksi yrityksen yksittäisten asiakkaiden tai tuotteiden kustannuksista ja kustannusra-

kenteista pidetään perinteisesti yrityksen sisäisinä tietoina, joita ei esitetä muille yrityksille. Kustan-

nuskirjojen avaaminen ja yrityksille äärimmäisen arkaluontoisen tiedon esittäminen ulkopuolisille 

tahoille on seurausta kehityksestä, jossa kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa yritykset ovat 

joutuneet etsimään kustannussäästöjä siirtämällä arvoketjunsa eri toimintoja yrityksen ulkopuolelle. 

Näin menettelemällä yritykset ovat pystyneet keskittymään ydintoimintojensa ja avainosaamisensa 

hyödyntämiseen, jotka voidaankin nähdä eräänlaisina yritystoiminnan kriittisinä menestystekijöinä 

sekä asiakkaalle tuotetun lisäarvon maksimoinnin edellytyksinä. Toimintojen ulkoistaminen on 

edelleen johtanut nykyiseen verkostokehitykseen eli yritysten keskinäisten sidonnaisuuksien lisään-

tymiseen, mikä puolestaan luo edellytykset ja tarpeet kustannusjohtamiselle verkostoympäristössä. 

Kun merkittävä osa arvonmuodostuksesta tapahtuu yrityksen fyysisten rajojen ulkopuolella, sen 

kustannusrakenne ja menestymismahdollisuudet ylipäätään riippuvat pitkälti verkostopartnereiden 

toimintatavoista. Jotta yritysverkosto lisäksi pystyisi toimimaan tehokkaasti ja koko verkoston kil-

pailukykyä edistävällä tavalla, vaatii se verkoston jäsenten molemmin puolista luottamusta ja avoi-

muutta. Voidaankin todeta, että avoimet kirjat -ajattelun hyödyntäminen yritysverkostojen keskuu-
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dessa on tehokas tapa muun muassa kehittää verkoston prosesseja, löytää yritysten ydinosaamisalu-

eita ja alentaa ajattelutavasta riippuen toimitusketjun tai -verkon kustannuksia. 

Kustannusjohtamisen kautta voidaan siis paljastaa yrityksessä ja sen rakenteissa piileviä säästökoh-

teita. Yritysverkostoissa nämä säästömahdollisuudet ulottuvat tyypillisesti yksittäisen yrityksen 

keinoja laajemmalle, sillä yhteistyön kautta voidaan harmonisoida koko verkoston toimintatapoja. 

Verkoston säästömahdollisuuksien paljastamisessa ja hyödyntämisessä avoimet kirjat -ajattelu näyt-

telee erittäin keskeistä roolia. Tästä syystä ei voidakaan pitää järin yllättävänä sitä, että juuri avoi-

mien kirjojen periaatetta on käsitelty niin paljon alan artikkelikirjallisuuden piirissä. Kajüterin ja 

Kulmalan (2005) mukaan avoimien kirjojen periaate nähdään tyypillisesti paitsi keskeisenä kustan-

nustehokkuuden myös luottamuksen edistäjänä yritysverkostoissa (Kajüter & Kulmala 2005, s. 

179). Luottamus-kysymyksellä on kuitenkin kaksi eri puolta, sillä ilman luottamusta kustannustie-

don jakamisen aloittaminen ylipäätään muodostuu lähes mahdottomaksi tehtäväksi. Håkansson et 

al. (2010) lisäksi toteavat, että avoimet kirjat -ajattelua usein vierastetaan erityisesti toimittajien 

keskuudessa siitä syystä, että huomattavasti heikomman neuvotteluasemansa vuoksi riskit kustan-

nustiedon väärinkäytöksille ovat heidän mielestään liian suuret (Håkansson et al. 2010, s. 211). 

Käsitellään vielä lyhyesti tässä yhteydessä yritysverkostojen kustannusjohtamista ja sen suhdetta 

avoimet kirjat -ajatteluun. Verkostojen kustannusjohtaminen, johon englanninkielisessä kirjallisuu-

dessa viitataan siis termillä inter-organisational cost management tai lyhyesti IOCM, voidaan nähdä 

eräänlaisena järjestelmällisenä lähestymistapana löytää kustannussäästöjä verkostorakenteista ja 

hyödyntää niitä edelleen toiminnan kehittämiseksi yli yksittäisen yrityksen rajojen. Kyseisiä säästö-

jä voidaan paikantaa karkeasti kolmelta eri osa-alueelta verkostossa; tuotekehityksen piiristä, tuo-

tannosta tai kumppaneiden välisestä kanssakäymisestä. Windolph ja Möller (2012) pitävät näistä 

erityisesti tuotekehitystä kustannussäästöjen kannalta merkittävänä verkoston kärkiyrityksen näkö-

kulmasta, joka on siirtänyt esimerkiksi tietyn komponenttinsa tuotekehitysvastuun alihankkijatahol-

le (Windolph & Möller 2012, s. 49). Tavoitekustannuslaskenta on muun muassa eräs tuotekehitys-

kustannusten hallintaan sopiva työkalu. Tuotantotoiminnan synnyttämien kustannusten parempaan 

ymmärtämiseen voidaan käyttää puolestaan vaikkapa toimintolaskentaa tai muita perinteisempiä 

kustannuslaskentamenetelmiä. Voidaankin todeta, että puhuttaessa verkostojen kustannusjohtami-

sesta ei käsitellä niinkään uudenlaisia laskentamenetelmiä, vaan jo olemassa olevien menetelmien 

soveltamista verkostoympäristöön. Windolph ja Möller (2012) esittävätkin, että juuri kustannuskir-

jojen avaaminen verkostokumppanille eli avoimet kirjat -ajattelu palvelee erilaisilla laskentamene-

telmillä, yritysten omilla tai verkoston yhteisillä, tuotetun tiedon vaihtoa. Sinällään avoimet kirjat -

ajattelu ei välttämättä tarkoita yhteisten laskentamenetelmien ja -järjestelmien käyttöä verkostossa, 
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mutta kirjojen avoimuus voidaan nähdä eräänlaisena taustavaatimuksena verkoston kustannusjoh-

tamisen harjoittamiselle sekä kustannustiedon vaihtamiselle (Windolph & Möller 2012, s. 49). 

Avoimet kirjat -periaatetta pyritään tarkastelemaan jatkossa erilaisista näkökulmista, joita artikkeli-

kirjallisuudessa on noussut esille. Periaatteen erilaisista käytännön sovelluksista on julkaistu paljon 

tutkimustietoa, jonka pohjalta on edelleen muodostettu käsitys erilaisista tilanteista ja vaatimuksista, 

joissa kirjojen avaaminen verkostokumppanille on onnistunut tai epäonnistunut. Tämä onkin eräs 

keskeinen tarkastelunäkökulma, sillä etenkin verkostojen johtamisen kannalta on mielenkiintoista 

tunnistaa erilaisia asetelmia, joissa kustannustietouden esittäminen verkoston sisällä hyödyttää koko 

verkostoa tai jotain sen yrityksistä. Tulee kuitenkin huomata, että kustannustiedon jakaminen yri-

tyksen ulkopuolisille tahoille on verrattain uusi ilmiö, sillä se sai alkunsa vasta 1990-luvun lean-

johtamisfilosofian vanavedessä (Kajüter & Kulmala 2005, s. 182). Ensimmäiset artikkelit julkaistiin 

vasta vuosia myöhemmin, joten aihepiirin ymmärrys edelleen syventyy jatkuvasti. Vakiintunutta ja 

yleisesti hyväksyttyä teoriakehystä avoimien kirjojen periaatteeseen ei siis ole olemassa. 

5.2 Tiedon jakamisen ulottuvuudet yritysverkostossa 

Avoimien kirjojen periaatteen eri ulottuvuudet on listattuna taulukossa 1 seuraavalla sivulla. Näh-

dään, että ensimmäinen tunnistettavista ulottuvuuksista on tiedonkulun suunta, joka määrittelee ket-

kä kaikki kustannustietoa verkostossa jakavat. Yhdensuuntaisella tiedonkululla tarkoitetaan sitä, 

että vain toinen verkostokumppaneista julkistaa omat kustannustietonsa. Tällainen tilanne on tyypil-

lisesti kyseessä silloin, kun neuvotteluvoimaltaan vahvempi asiakastaho vaatii yhdeltä tai useam-

malta toimittajaltaan kirjojen avaamista ja kustannustiedon esittämistä. Kyseisestä asetelmasta puut-

tuu näin ollen kokonaan vastavuoroisuus, jolloin myös kirjojen avaamisella tuotetun tiedon väärin-

käytösten todennäköisyys kasvaa (Windolph & Möller 2012, s. 48). Artikkelikirjallisuuden perus-

teella juuri yhdensuuntainen tiedonvaihto on reaalimaailmassa vallitsevin tapa soveltaa avoimet 

kirjat -periaatetta, mitä voidaan pitää jopa hieman yllättävänä havaintona. Yhdensuuntaisuuden vas-

takohtana on puolestaan käytäntö, jossa molemmat osapuolet tai kaikki tietyn verkoston jäsenet 

jakavat kustannustietonsa tasapuolisesti kaikille osallistujille. Jaetun tiedon tyyppi ja laatu tunniste-

taan ulottuvuuksista seuraavana. Tässä yhteydessä onkin asiaankuuluvaa todeta, että avoimilla kir-

joilla voidaan jakaa paitsi kustannustietoa, myös muuta organisaation toimintaan keskeisesti liitty-

vää tietoa, kuten valmistustoiminnan tehokkuuteen tai tuottavuuteen liittyvää informaatiota. Kus-

tannustieto voi lisäksi olla paitsi toteutunutta myös suunniteltua, jos kyse on vaikkapa alihankkijan 

tuotekehitysprosessin kustannusrakenteen paljastamisesta (Håkansson et al. 2010, s. 219).  
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Taulukko 1. Avoimet kirjat -ajattelun ulottuvuudet (Windolph & Möller 2012, s. 48). 

Avoimet kirjat -ajattelun ulottuvuus Ulottuvuuden tarkempi kuvaus 

Tiedonkulun suunta 
Yhdensuuntainen vs. kahdensuuntainen 

(tai useamman) 

Tiedon tyyppi ja laatu 

Jaettavan tiedon tyyppi 

(kustannustieto, muu informaatio) 

Tiedon yksityiskohtaisuus/tarkkuus 

Tiedon jakamisen laajuus Kahdenkeskinen vs. verkoston laajuinen 

 

Tiedon laadulla puolestaan tarkoitetaan pääasiassa sen yksityiskohtaisuutta ja tarkkuutta. Verkos-

tossa jaettu kustannustieto tai muu prosessi-informaatio voi olla paitsi yrityksen laskentajärjestel-

millä tuotettua äärimmäisen tarkkaa kustannustietoa tai vaihtoehtoisesti jopa tarkoituksella manipu-

loitua ja pelkästään suuntaa-antavaa epätäydellistä informaatiota. Laskentajärjestelmillä tuotettua 

tarkkaa tietoakin voidaan pimittää niin, että verkostokumppanille kerrotaan pelkkä osatotuus esi-

merkiksi tietyn tuotteen kustannusrakenteesta. Kolmantena ulottuvuutena Windolph ja Möller 

(2012) ovat listanneet tiedon jakamisen laajuuden eli sovelletaanko avoimet kirjat -periaatetta kah-

denkeskisessä verkostosuhteessa (asiakas-toimittaja -rajapinta) vai avataanko kirjat kaikkien tietyn 

verkoston jäsenten välillä (Windolph & Möller 2012, s. 48). Artikkelikirjallisuudessa on tähän 

mennessä käsitelty etenkin käytännön tapauksien valossa lähes pelkästään kahdenkeskisiä verkos-

tosuhteita eli toimittajan ja ostajan välistä tiedonvaihtoa, jonka todettiin painottuneen pääasiassa 

yhdensuuntaiseen tiedon jakamiseen toimittajan taholta asiakkaalle. Tässä suhteessa yritysverkosto-

jen kustannusjohtamista käsittelevä kirjallisuus kaipaisikin tulevaisuudessa hieman laajempaa per-

spektiiviä, jossa huomioitaisiin näitä kirjojen avaamisen erilaisia ulottuvuuksia entistä paremmin. 

Etenkin tiedon jakamisen laajuuden ulottaminen laajempiin verkostoympäristöihin olisi erittäin toi-

vottavaa. 

5.3 Avoimet kirjat -viitekehys ja avoimuuden taustatekijät 

Kajüter ja Kulmala (2005) ovat muodostaneet empiiristen havaintojensa perusteella viitekehyksen, 

jossa avoimet kirjat -periaatteen hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkas-

tella yritysverkoston näkökulmasta. Tämä viitekehys koostuu kolmen tyyppisistä tekijöistä, joilla 

voidaan nähdä olevan vaikutusta kustannuskirjojen avaamisen onnistumiseen. Kyseiset tekijät, joita 

ovat sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tekijät sekä verkostokohtaiset tekijät, on löydettävissä 
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koottuna kuvasta 6. Ulkoisen toimintaympäristön tekijöitä ovat erityisesti toimialan kilpailutilanne 

sekä yleinen taloustilanne ja sen kehitys. Toimialan ollessa äärimmäisen kilpailtu, on kustannustie-

don jakamiselle luonnollisesti suurempi paine pitkin toimitusketjua, jos yhteistyötä tekevät yritykset 

haluavat menestyä. Myös talouden kasvaessa pyritään tyypillisesti puhaltamaan yhteen hiileen ja 

etsimään molempia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Puolestaan laman tai muun taloudellisen taan-

tuman aikana säästökohteita etsitään kiivaasti, jolloin asiakas voi käyttää kirjojen avaamista hyväk-

seen muun muassa toimittajien vertailussa ja valinnassa. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 198) 

Sisäiseen toimintaympäristöön luetaan viitekehyksessä yrityksen koko, kustannuslaskentajärjestel-

mien tila, yrityksen kilpailustrategia sekä sen sitoutuneisuus verkostoon (Kajüter & Kulmala 2005, 

s. 198). Yrityksen koko on tyypillinen erilaisissa johtamissovelluksissa tunnistettu taustatekijä eikä 

avoimet kirjat -periaate muodosta tähän sääntöön poikkeusta. Suuremmat yritykset, joilla on myös 

suuremmat resurssit käytössään, omaksuvat laskentatoimessa tapahtuvat innovaatiot huomattavasti 

pieniä yrityksiä nopeammin. Edelleen suuremman kokoluokan yrityksissä myös yleinen kustannus-

laskentajärjestelmien tila on pk-sektoria parempi, mikä osaltaan nopeuttaa uusien menetelmien 

käyttöönottoa (Kajüter & Kulmala 2005, s. 198). Laskentajärjestelmien tila voidaankin nähdä erityi-

sesti kustannustiedon jakamisen ja täten kirjojen avaamisen kannalta erittäin keskeisenä, koska jaet-

tava kustannustieto tulisi olla mahdollisimman oikeata ja täsmällistä. Verkostokumppanille ei haluta 

useinkaan jättää väärinymmärryksen mahdollisuutta. Heikko kustannustieto ja huonot laskentajär-

jestelmät voidaankin nähdä eräänä merkittävänä esteenä kirjojen avaamiselle.  

Kuva 6. Avoimet kirjat -viitekehys (Kajüter & Kulmala 2005, s. 198). 
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Kolmantena sisäisen toimintaympäristön tekijänä Kajüter ja Kulmala (2005) ovat maininneet yri-

tyksen kilpailustrategian, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä pääasiassa yrityksen johdon suhtautu-

mista yhteistyöhön verkoston sisällä (Kajüter & Kulmala 2005, s. 198). Johdon negatiivinen suhtau-

tuminen tiedon jakamiseen verkostossa on selkeä este avoimuuden edistämisen ja tiiviin yhteistyön 

kannalta. Tämä saattaa muodostua ongelmaksi esimerkiksi perinteisissä toimitusketju-suhteissa, 

jotka ovat syntyneet tavallaan tilanteen pakosta ilman yhteisiä strategioita ja päämääriä eli kysee-

seen tulevat muun muassa tyypilliset alihankintasuhteet. Yrityksen sitoutuneisuus verkostoon voi-

daan edellisten lisäksi vielä lukea sisäisen toimintaympäristön tekijäksi. Jos yritys on sitoutunut 

pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja verkoston liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen, on pohja 

kustannustiedon luottamukselliselle jakamiselle selkeästi olemassa (Kajüter & Kulmala 2005, s. 

198). Puolestaan yritykset, jotka tavoittelevat ainoastaan lyhyen aikavälin kustannussäästöjä, vaa-

rantavat yhteisen hyödyn tavoittelun. Lyhytnäköisyys toimintojen kehittämisessä ei palvele yritys-

ten keskinäisen luottamuksen muodostumista tai olemassa olevan luottamuksen vahvistamista osa-

puolten välillä. 

Kolmas viitekehyksessä mainittu osa-alue on verkostokohtaiset tekijät, joilla nähdään olevan vaiku-

tusta avoimet kirjat -ajattelun onnistumiselle yritysverkostossa. Vaikuttaviksi verkostotekijöiksi 

Kajüter ja Kulmala (2005) tunnistavat verkostotyypin, valmistettavan tuotteen tyypin, infrastruktuu-

rin sekä sosiaalisten verkostosuhteiden luonteen (Kajüter & Kulmala 2005, s. 199). Verkostotyypil-

lä tarkoitetaan sitä erilaisten verkostosuhteiden kokonaisuutta, jossa yritys toimii. Käytännössä mitä 

monimutkaisempi ja vähemmän hierarkkisempi verkostokokonaisuus on, sitä vaikeammaksi kirjo-

jen avoimuuden hyödyntäminen verkostossa muodostuu. Toinen vaikuttava tekijä tässä yhteydessä 

on verkoston kypsyys, sillä luottamuksellinen kustannustiedon jakaminen onnistuu todennäköisesti 

verkostotalouden kypsässä vaiheessa tuoretta yritysverkostoa paremmin (Kajüter & Kulmala 2005, 

s. 199). Tuotteella viitataan puolestaan verkoston piirissä valmistettavan lopputuotteen tyyppiin, 

joka on perinteisesti ollut fyysinen empiiristen tutkimusten parissa. Voidaan helposti ymmärtää, että 

tietyistä raaka-aineista käytetyillä resursseilla valmistetun fyysisen tuotteen kustannusrakenteesta on 

tietoja jakamalla löydettävissä kustannussäästökohteita helpommin kuin vaikkapa palvelusta, jonka 

tuotantoprosessi ei ole vastaavalla tavalla toistettavissa yhä uudelleen täysin muuttumattomana.  

Kajüter ja Kulmala (2005) listaavat verkostolle ominaiseksi piirteeksi myös käytetyn infrastruktuu-

rin, jolla tarkoitetaan tapauskohtaisesti sovellettuja työkaluja ja muita kustannusten paljastamispro-

sesseja. Tietyissä tapauksissa verkoston keskuudessa saattaa olla hyvinkin tarkat työkalut kustan-

nustiedon yhdenmukaistamiseksi ja toimitusketjun kustannusrakenteen selkeyttämiseksi. Infrastruk-

tuurin luominen verkostoon voidaankin nähdä onnistuneen avoimet kirjat -periaatteen kannalta he-

delmällisenä tutkimusalueena, sillä järjestelmällinen prosessi on eräs kriittinen menestystekijä 
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avoimuuden taustalla. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 200) Infrastruktuuri -tekijään liittyvät läheisesti 

myös verkoston kärkiyrityksen mahdolliset pyrkimykset edesauttaa esimerkiksi toimittajiensa kus-

tannuslaskentajärjestelmien ajantasaistamisessa, joka lopulta hyödyttää suhteen molempia osapuolia 

parantuneen informaation myötä. Edellisten lisäksi verkostotekijöiksi voidaan vielä lukea ihmisten 

väliset sosiaaliset suhteet, jotka näyttelevät merkittävää roolia avoimuuden ja kustannustiedon esit-

tämisen taustalla. Sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyy vahvasti kysymys luottamuksen ja pakon väli-

sestä suhteesta, joilla molemmilla voidaan periaatteessa saavuttaa avoimuus. Keskinäiseen luotta-

mukseen perustuvat liiketoimintasuhteet ovat kuitenkin todennäköisesti pidemmällä tähtäimellä 

huomattavasti kannattavampia, eikä avoimuus ole niissä pelkästään näennäistä. Kajüter ja Kulmala 

(2005) mainitsevatkin, että pakotettu avoimuus on mahdollista vain kahdenkeskisessä verkostosuh-

teessa, sillä vahvassakaan asemassa oleva asiakas ei pysty pakottamaan toimittajansa alihankkijoita 

kustannustiedon esittämiseen suoran kontaktin puuttuessa (Kajüter & Kulmala 2005, s. 200). 

5.4 Käytännön kokemuksia avoimuuden toteutumisesta 

Onnistumiset 

Artikkelikirjallisuudessa avoimet kirjat -periaatteen käyttöönoton onnistuminen suunnitellulla taval-

la näyttäisi olevan varsin harvinaista jos sitä vertaa tapauksiin, joissa avoimuus ei olekaan toteutu-

nut odotetusti syystä tai toisesta. Kajüter ja Kulmala (2005) sekä Suomala et al. (2010) ovat omissa 

yritystutkimuksissaan kuitenkin löytäneet myös onnistuneita tapoja edistää avoimuutta yritysver-

kostojen keskuudessa. Huomionarvoista on lisäksi se, että edellä mainitut empiiriset tutkimukset 

ovat suoritettu hyvin eri tavoin. Kajüter ja Kulmala (2005) tutkivat saksalaista autoteollisuusverkos-

toa, jonka kärkiyrityksenä oli toimintojaan useille eri alihankkijoille verkostossa siirtänyt Eurocar. 

Tutkimus suoritettiin haastattelemalla 18 avainhenkilöä Eurocarin eri osastojen johdosta. (Kajüter 

& Kulmala 2005, s. 185–187) Suomala et al. (2010) ovat omalta osaltaan suorittaneet tutkimuksen-

sa niin sanottua osallistuvaa tutkimusmenetelmää käyttäen, mikä tarkoittaa käytännössä tutkijoiden 

osallistumista verkostossa toimivien yritysten yhteisen kustannusjohtamisen järjestämiseen. Tapa-

uksessa hyödynnetty osallistuva tutkimusmenetelmä on ensimmäinen laatuaan avointen kirjojen 

periaatteen kohdalla maailmassa. (Suomala et al. 2010, s. 71) Haastattelututkimuksia aihepiiristä on 

tehty lukuisia ja vuoden 2012 alussa myös yksi laajempi kyselytutkimus, johon osallistui yli 160 

vastaajaa saksalaisen autoteollisuuden piiristä (Windolph & Möller 2012, s. 53–54). 

Kajüterin ja Kulmalan (2005) Eurocar -tapaus on oikea malliesimerkki juuri oikeanlaisesta avoimet 

kirjat -ajattelun soveltamisesta käytäntöön. Eurocarin tapauksessa myös toimintaympäristö on ollut 

ilmeisen otollinen projektin onnistumista silmällä pitäen, sillä Eurocar vaatii täydellistä avoimuutta 

kustannusrakenteen suhteen jo ensimmäisen tason toimittajia valittaessa, eikä verkoston keskuudes-
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sa kustannusten jakaminen jää pelkäksi yhdensuuntaiseksi tiedon välittämiseksi kärkiyrityksen 

suuntaan. Avoimuus ei tarkoita Eurocar-verkostossa myöskään pelkkää kärkiyrityksen ja sen toimit-

tajan välistä tiedonvaihtoa, vaan toisen ja kolmannen tason toimittajilta vaaditaan vastaavaa avoi-

muutta pitkin toimitusketjua. Kuten todettu, Eurocarin verkostossa kustannustieto on joustavasti 

kaikkien osapuolien saatavilla kahdenkeskisten suhteiden ohitse, mikä osaltaan edesauttaa luotta-

muksen vahvistamista läpi toimitusketjun. Eurocar käyttää erityisesti tavoitekustannuslaskentaa 

hallitsemaan kaikkien ulkoistettujen komponenttien ja muiden osajärjestelmien kustannustehok-

kuutta toimittajarajapinnassa täydellisessä yhteistyössä komponenttia tai muuta järjestelmää valmis-

tavan tahon kanssa. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 186–187) 

Kuva 7. Eurocar-verkoston arvoketjun kulkukaavio (mukaillen Kajüter & Kulmala 2005, s. 188). 

Kajüterin ja Kulmalan (2005) mukaan kustannustiedon menestyksekkään jakamisen ja avointen 

kirjojen onnistumisen taustalla Eurocarin tapauksessa oli erityisesti neljä tekijää; yritysten väliset 

projektiryhmät, tekninen tuki toimittajille, uudenlaiset verkostolaskentatyökalut sekä uusien toimit-

tajien huomioiminen. Yritysten välille muodostettiin verkostossa erityisiä projektitiimejä, joilla 
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edistettiin yritysten avainhenkilöiden välisen luottamuksen syntymistä ja vahvistamista. Keskeistä 

projektin onnistumisen kannalta oli myös Eurocarin tarjoama täysin ilmainen tekninen tuki liittyen 

toimittajien valmistusprosessien analysointiin ja edelleen optimointiin. Edellisten lisäksi Eurocar on 

myös kehittänyt uudenlaisia kustannuslaskenta-työkaluja, joilla verkoston kustannusrakenteen hal-

lintaa voidaan parantaa ja esittämistä selkeyttää. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 187–189) 

Edellisen sivun kuvassa 7 on esitetty eräs Eurocarin kehittämistä työkaluista eli verkoston arvoket-

jun kulkukaavio, jolla voidaan seurata lopputuotteen kustannusten kehittymistä verkoston eri por-

tailla suoritettujen toimintojen ja käytettyjen kuljetustapojen tuloksena. Kulkukaavion lisäksi kysei-

sessä verkostossa hyödynnetään muitakin uudenlaisia laskentamenetelmiä, kuten kustannusraken-

teen hajotusmalleja, joilla edesautetaan kulkukaavion syvempää ymmärrystä sekä kustannussäästö-

jen paikantamista. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 187–189) Huomionarvoista lisäksi on, että Eurocar-

verkostossa ei tehty yhteistoiminnalla saavutettujen hyötyjen jakamisesta yhteisiä sopimuksia vaan 

sovelletut ratkaisut vaihtelivat täysin tilannekohtaisesti. Tämä järjestely ilmeisesti kävi kaikille toi-

mittajille, koska tahosta riippuen hyöty haluttiin saada verkostosuhteesta eri tavoin. Osa toimittajis-

ta halusi jakaa hyödyt tasan ja osa luovutti ne mielellään kokonaisuudessaan Eurocarille. Tosin nä-

mä kyseiset toimittajat sitten pyysivät vastavuoroisesti esimerkiksi teknistä tukea, jonka aikaansaa-

mista parannuksista he pystyivät hyötymään myös muissa asiakassuhteissaan. 

Kuva 8. Kannattavuusarviot sekä ABC-analyysin tulokset (Suomala et al. 2010, s. 82). 
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Suomala et al. (2010) tutkivat avoimet kirjat -ajattelua osallistuvan tutkimuksen välityksellä suoma-

laisessa porauslaitteita valmistavassa yritysverkostossa (Drill Inc.), kuten aikaisemmin todettiin. 

Samalla periaatteella ja samanlaisista lähtökohdista tutkittiin myös toista yritysverkostoa, joka val-

misti kaivinkoneita (Excavator Inc.). Jälkimmäisessä tapauksessa tulokset avoimuuden suhteen ei-

vät olleet yhtä mairittelevia. Tutkijat aloittivat avoimet kirjat -prosessin yhdenmukaistamalla kus-

tannuslaskentajärjestelmiä, sillä ABC- eli toimintolaskenta otettiin käyttöön projektiin osallistuneis-

sa yrityksissä. Tutkijat kehittivät myös toimittajatahojen kustannuslaskentajärjestelmien tilaa tutki-

tuissa verkostoissa sekä osallistuivat käytyihin neuvotteluihin aktiivisesti. Seuraavassa tarkastellaan 

erästä tällaista kahdenkeskistä asiakas-toimittaja -suhdetta edellä mainitussa porauslaitteita valmis-

tavassa yritysverkostossa, mikä onnistui jopa yli odotusten avoimuuden kannalta.  

Alkuvaiheessa tutkijat siis selvittivät toimintolaskennan avustuksella toimittajan kustannusrakennet-

ta ja erityisesti asiakkaalle toimitettavien yksittäisten komponenttien kustannuksia. Kuitenkin ennen 

kustannustiedon julkistamista asiakkaalle, pyysivät he asiakkaan sekä toimittajan edustajia arvioi-

maan selvitettyjen tuotteiden kannattavuutta toimittajalle. Huomionarvoista on, että toimittajan 

omien laskentajärjestelmien puutteista johtuen edes he eivät tienneet valittujen 16 testituotteen tark-

kaa kannattavuutta asiakkaasta puhumattakaan. Suoritettujen arvioiden ja tehdyn ABC-analyysin 

jälkeen pidettiin projektissa ensimmäinen kirjojen avaamista tukeva kokous, jossa tulokset julkistet-

tiin molemmille osapuolille. (Suomala et al. 2010, s. 79–83) Analyysin tulokset ja tehdyt etukä-

teisarviot tuotteiden kannattavuudesta löytyvät edellisen sivun kuvasta 8. 

Kuten kuvasta 8 huomataan, etukäteisarviot menivät aikalailla pieleen lähes kaikkien tuotteiden 

osalta niin toimittajan itsensä kuin asiakkaankin puolelta katsottuna. Tämä kuvastaa hyvin verkos-

tossa piileviä kustannussäästömahdollisuuksia. Kun molemmat osapuolet ovat perillä todellisesta 

kustannusrakenteesta ja tuotteiden kannattavuudesta, voidaan eri toimintoja parantaa yhteistyön 

kautta. Tässä tapauksessa ilman avoimia kirjoja asiakkaalla ei olisi ollut minkäänlaista mahdolli-

suutta tietää toimittajansa kustannusrakennetta ja toisaalta toimittajakin oli ulkona tuotteidensa to-

dellisesta kannattavuudesta, koska heillä ei ollut riittäviä resursseja laskea näitä riittävän tarkasti. 

Suomala et al. (2010) korostavatkin, että tapaus oli oikea malliesimerkki avoimuuden onnistumises-

ta, sillä asiakkaan ja toimittajan välillä oli havaittavissa todellista yhteistyön henkeä jo ensimmäi-

sestä tapaamisesta lähtien. Kannattavuusarvioiden ja tulosten julkistamista käsitellyt kokouskin ni-

mettiin osapuolien toimesta win-win -neuvotteluiksi, vaikka hyötyjen jakamisesta ei etukäteen kes-

kusteltu. Pelin henki olikin etsiä toiminnasta kehityskohteita, joiden korjaaminen hyödyttää molem-

pia osapuolia pitkällä aikavälillä, vaikka hyödyt eivät tasan menisikään. Osapuolet eivät edes odot-

taneet saavansa kirjojen avaamisesta lyhyen aikavälin hyötyä, mikä loi perustukset pitkäjänteiselle 

yhteistyölle ja toiminnan kehittämiselle verkostossa. (Suomala et al. 2010, s. 79–83) 
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Epäonnistumiset 

Epäonnistuneita avoimet kirjat -ajattelun sovelluksia löytyy artikkelikirjallisuudesta lukuisia. Kajü-

ter ja Kulmala (2005) ovatkin koonneet yhteen omien kokemustensa ja tutkimustensa perusteella 

syitä avoimuuden epäonnistumiseen. Heidän mukaansa kustannustiedon jakaminen epäonnistuu 

tyypillisesti kuudesta eri syystä. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 195–197) 

1. Toimittajat eivät koe hyötyvänsä riittävästi avoimuudesta, eikä heille myöskään tarjota 

molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua saavutettavien hyötyjen jakamisesta. 

2. Toimittajat pitävät kustannustietoa liian arkaluontoisena luovutettavaksi ulkopuolisille. 

3. Toimittajat eivät pysty tuottamaan tarpeeksi tarkkaa kustannustietoa laskentajärjestel-

millään, eivätkä halua siksi luovuttaa vaillinaista informaatiota asiakkailleen. 

4. Toimittajat pelkäävät kustannustiedon väärinkäytöksiä asiakkaan taholta. 

5. Toimittajilla ei ole resursseja uudistaa laskentajärjestelmiään, eivätkä he saa tähän pro-

sessiin myöskään riittävästi tukea asiakkaan taholta. 

6. Osapuolet eivät saa sovittua kuinka avoimuus tulisi järjestää käytännössä.  

Tässä yhteydessä ei kuitenkaan analysoida Kajüterin ja Kulmalan (2005) tutkimia verkostoja ja nii-

den ominaispiirteitä tarkemmin. Yllä olevat johtopäätökset on kuitenkin koottu kolmen suomalaisen 

valmistustoimintaa harjoittavan yritysverkoston keskuudesta. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 190–

195) Yhteistä tarkastelluille verkostoille oli neuvotteluvoimaltaan vahvemman kärkiyrityksen eli 

asiakastahon vaatimus toimittajien puolelta suoritettavaan yhdensuuntaiseen kustannuskirjojen 

avaamiseen, jotka sittemmin pysyivät, kahta tapausta lukuun ottamatta, suljettuina kokonaan tai 

osittain. Kajüter ja Kulmala (2005) lisäksi toteavat, että tunnistetut epäonnistumisen syyt eivät ole 

toisistaan riippumattomia, vaan niiden välille on löydettävissä selkeitä yhteyksiä. Esimerkiksi halu 

pitää kustannustieto hanakasti yrityksen sisällä voi olla seurausta aikaisemmista huonoista koke-

muksista tiedon paljastamisen suhteen tai vaihtoehtoisesti saavutettavien hyötyjen puuttumisesta. 

Toisaalta jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen avoimien kirjojen periaatteen käytännön 

järjestämisestä yritysten välille, saattaa se olla merkki toimittajan heikoista laskentajärjestelmistä ja 

vaillinaisesta kustannustiedosta. (Kajüter & Kulmala 2005, s. 197) 

Suomala et al. (2010) tutkivat osallistuvassa tutkimuksessaan kahta yritysverkostoa, kuten aikai-

semmin todettiin ja esiteltiin avoimuudessa loistavasti onnistunut Drill Inc. Otetaan seuraavaksi 

tarkasteluun tutkituista tapauksista menestykseltään heikompi yritysverkosto, jonka lopputuotteena 

olivat kaivinkoneet (Excavator Inc.). Prosessi lähti käyntiin vastaavalla tavalla kuin porauslaitteita-

kin valmistaneessa verkostossa eli tutkijat uudistivat toimittajien kustannuslaskennan ja -

laskentajärjestelmien tilaa. Yhteistyöhön valittiin samanaikaisesti kaksi avaintoimittajaa, joiden 
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kanssa haluttiin kokeilla koeprojektilla kustannustiedon vaihtamista. Kirjojen avaamisprosessi lähti 

menemään välittömästi pieleen, koska ostajataho päätti yksimielisesti koeprojektiin valittavista osa-

järjestelmistä sekä laittoi toimittajat kilpailemaan järjestelmätoimittajan paikasta verkostossa. Edel-

leen kilpailun häviäjän rooliksi jäisi pelkkä komponenttitoimittajan asema verkostossa. Kilpailuti-

lanne tuli tutkijoillekin täytenä yllätyksenä, sillä näistä lähtökohdista ei ollut sovittu etukäteen sa-

nallakaan. Myöskään kustannuslaskentaa koskeneita uudistuksia ei ollut edes ehditty aloittamaan 

vielä toisen toimittajan kanssa, kun asiakas yksipuolisesti ilmoitti projektin uudistuneista lähtökoh-

dista. Tämä osaltaan vaikeutti projektin päätavoitteen eli toimittajien kustannustietouden edistämis-

tä verkostossa. (Suomala et a. 2010, s. 83–84) 

Projekti lähti kuitenkin etenemään heikoista lähtökohdistaan huolimatta, mutta mainittavaa menes-

tystä avoimuuden suhteen ei koskaan saavutettu. Toimittajien kanssa järjestettiin erilliset kokoukset, 

joiden pohjalta nykyiseen toimittaja-asetelmaan ei lopulta tullut muutosta. Toinen toimittajista py-

syi järjestelmätoimittajana ja toinen komponenttitoimittajana. Hieman nurinkurisesti nykyinen 

komponenttitoimittaja, joka myös taipui asiakkaan tahtoon ja avasi kustannuskirjansa kokonaisuu-

dessaan, hävisi kilpailun paremmasta asemasta verkostossa. Asiakas jatkoi sooloiluaan myös neu-

votteluissa, sillä laskelmia laatineita tutkijoita ei etukäteen varoitettu mahdollisesta volyymin lisä-

yksestä tulevaisuudessa, joka olisi pitänyt sisällyttää laskelmiin. Nykyinen järjestelmätoimittaja 

toimi niin ikään mielivaltaisesti neuvotteluissa lisäämällä ABC-analyysiin lisätoiminnon kysymättä 

asiasta mallin laatineilta tutkijoilta. Näin toimimalla he saivat laskelmiin mukaan riittävästi kustan-

nuksia puolustamaan yrityksen nykyistä hintapolitiikkaa. Asiakas myös julkisti epäeettisesti kom-

ponenttitoimittajan laskelmat järjestelmätoimittajalle neuvotteluissa, joka lopulta otti käyttöön edel-

lisen kehittämät ideat kustannusten säästämiseksi. (Suomala et a. 2010, s. 84–87) 

Windolph ja Möller (2012) ovat niin ikään tutkineet avoimien kirjojen -periaatteen epäonnistumisen 

syitä yritysverkostoissa. He suorittivat laajahkon kyselytutkimuksen, jossa keskityttiin erityisesti 

tunnistamaan avoimuuden edistämisen vaikutusta toimittajatahon tyytyväisyyteen osapuolien väli-

sessä liiketoimintasuhteessa. Vaikka avoimet kirjat -ajattelulla nähdäänkin olevan selkeitä hyötyjä 

verkostoympäristössä, houkuttaa kustannustiedon avoimuus Windolphin ja Möllerin (2012) mukaan 

verkoston kärkiyritystä usein ahneuteen ja tiedon väärinkäytöksiin. Kyselytutkimuksen perusteella 

näille kahdelle tekijälle, avoimet kirjat -periaatteen hyödyntämiselle sekä toimittajan tyytyväisyy-

delle, löytyikin selkeä negatiivinen korrelaatio. Toinen mahdollinen selitys saavutetuille tuloksille 

kustannustiedon väärinkäytösten ohella on, että toimittajat kokevat uudenlaisten muodollisten jär-

jestelmien käyttöönottamisen merkkinä luottamuksen puutteesta ja keinona valvoa toimittajaa. 

(Windolph & Möller 2012, s. 57) Kyselytutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että ostajien tulisi 

huomioida toimittajiaan enemmän vaatiessaan etenkin yksisuuntaista avoimuutta verkostossa. Käy-
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tännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi avoimuuden taustalla olevien syiden paljastamista toimittajille. 

Merkittävää tutkimuksessa on myös se, että vastaavaa negatiivista korrelaatiota ei esiintynyt toimit-

tajien tyytyväisyyden ja verkostojen yhteisen kustannuslaskennan välillä yleisemmin (Windolph & 

Möller 2012, s. 57). Asiakkaan tulisikin huomioida verkostosuhteen avoimuuden kannalta myös 

muiden mahdollisten tietojen, kuten verkostostrategian tai kustannuslaskentaa tukevan informaati-

on, jakaminen toimittajalle, mikä vaikuttaisi toimittajan tyytyväisyyteen positiivisesti. 

Yhteenvetona käytännön sovelluksista 

Edellä esitellyistä esimerkeistä voidaan todeta, että verkosto- ja kustannusyhteistyön onnistumiseen 

vaikuttaa, kuinka verkoston jäsenet kokevat kirjojen avaamisen lähtökohdat ja motiivit. Kärkiyri-

tyksen eli asiakkaan ollessa yhteistyöhaluinen, avoimuutta lähdetään edistämään muun muassa tu-

kien toimittajan laskentajärjestelmien kehittämistä, antamalla tukea kustannussäästöjen käytännön 

toteuttamiseen sekä keskustelemalla säästökohteista muutenkin hyvässä hengessä. Käytännössä 

tämä tarkoittaa toimittajan tukemista ilman taka-ajatuksia kustannustiedon väärinkäyttämisestä, 

toimittajien kilpailuttamisesta tai muuten voimakkaamman neuvotteluaseman käyttämisestä toimit-

tajan painostamisessa. Avoimet kirjat -ajattelun onnistuminen näyttääkin riippuvan pitkälti ostajan 

asenteista toimittajiaan kohtaan, sillä tietty määrä luottamusta vaaditaan jo ennen kirjojen avaami-

sen aloittamista osapuolien välillä. Toisaalta luottamuksen syntymistä edesauttaa tiedonvaihdon 

kaksisuuntaisuus, mikä lieventää toimittajan ennakkoluuloja tiedon väärinkäytöksistä.  

Yritysverkoston kärkiyritystä ei kuitenkaan tule syyttää kaikista epäonnistumisista, sillä toimittaja-

kin voi toimia suhteessa epäeettisesti luovuttamalla ostajalle väärää tai manipuloitua kustannustie-

toa tai salaamalla sitä. Lisäksi osaan epäonnistumisista näyttää olevan syynä toimittajan penseä suh-

tautuminen laskentajärjestelmiensä uudistamiseen, jonka voidaan nähdä olevan eräänlainen esivaa-

timus järkevälle avoimien kirjojen periaatteen soveltamiselle verkostoympäristössä. Kustannustieto, 

joka ei ole riittävän täsmällistä, on hyödytöntä toiminnan kehittämisen kannalta. Avoimien kirjojen 

onnistumisen ja epäonnistumisen kannalta on huomioitava myös erilaisia tilannekohtaisia tekijöitä, 

joita periaatteen soveltamiselle aikaisemmin listattiin. On todennäköisempää, että kustannuskirjojen 

avoimuus toteutuu, jos sitä käyttöönottavilla yrityksillä on vahva liiketoiminnallinen sidos, pitkän 

tähtäimen yhteisiä tavoitteita, tieto kulkee suhteessa molempiin suuntiin sekä ostajataho auttaa re-

sursseiltaan heikompaa toimittajatahoa kehittämään omia laskentajärjestelmiä ja -prosessejaan. Mo-

neen kertaan todettu luottamus ja sen vahvistaminen verkostossa toimivien yritysten välillä on niin 

ikään nähtävä avoimuuden kannalta kriittisenä menestystekijänä, minkä tapausesimerkit myös to-

distivat käytännössä. 
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6 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN VERKOSTOSSA 

6.1 Suorituskyvyn mittaamisen lähtökohtia 

Yrityksen suorituskyvystä puhuttaessa nousevat usein esiin muun muassa termit tuottavuus, kannat-

tavuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Nämä ovat yrityksen toiminnan kyvykkyyttä kuvaavia käsittei-

tä. (Ukko et al. 2007, s. 2) Kyseisten osa-alueiden mittaamista kutsutaan suorituskyvyn mittauksek-

si (performance measurement), jota käytetään osana yrityksen analysointi-, ohjaus- ja johtamispro-

sessia. Mittaamisen pääasiallinen tarkoitus on tuottaa informaatiota johdon päätöksenteon tueksi, 

mikä onnistuakseen vaatii luotettavaa ja oikeisiin asioihin painottuvaa tiedon keräämistä. Mitattua 

tietoa tulkitsemalla yritysjohto saa luotua itselleen käsityksen, kuinka hyvin yrityksellä menee ja 

kuinka hyvin yrityksen eri yksiköt toimivat. Suorituskyvyn mittaamisella tähdätään yritystoiminnan 

kehittämiseen ja ohjaamiseen kohti entistäkin parempia suorituksia. Jotta tämä onnistuisi, asetetaan 

toiminnalle tavoitteita, joiden toteutumista seurataan suorituskykyä kuvaavien mittareiden avulla. 

Mittareiden suunnittelussa on tärkeää, että yritys pystyy tunnistamaan ja määrittelemään liiketoi-

mintansa kannalta kriittiset menestystekijät. (Varamäki et al. 2003, s. 42) Yrityksen strategiset me-

nestystekijät ovat suorituskyvyn mittaamisessa avainasemassa, sillä niihin keskittymällä saadaan 

mittausprosessista luotua mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen suorituskyvyn jatkuvan 

parantamisen kannalta.  

Kuva 9. Balanced scorecard eli tasapainotettu tuloskortti (Kaplan & Norton 1992, s. 72). 
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Suorituskyvyn mittauksen avulla yrityksen on mahdollista hahmottaa kokonaiskuva omasta toimin-

nastaan ja menestyksestään. Suorituskyvyn mittauksella voidaan muun muassa motivoida ja ohjata 

henkilöstön toimintaa, arvioida toiminnan nykytasoa, havaita liiketoiminnan ongelmakohtia sekä 

seurata strategian toteutumista. (Järvenpää et al. 2010, s. 287) Nykyhetken tarkastelun lisäksi mitta-

reiden tuottaman informaation tulisi kertoa, mihin yrityksen tulevaisuudessa pitäisi päästä ja kuinka 

tämä määränpää saavutetaan (Rantala & Holtari 1999, s. 17). Suorituskykymittariston avulla saatuja 

mittaustuloksia analysoimalla ja tätä tietoa hyödyntämällä voidaan esimerkiksi täsmentää yrityksen 

strategiaa tai kehittää sitä uuteen suuntaan (Järvenpää et al. 2010, s. 287).  

1980-luvun puolivälissä havaittiin tarve suorituskyvyn mittausjärjestelmille, jotka olisivat entistäkin 

tapauskohtaisempia, yhtenäisempiä, tasapainoisempia, strategialähtöisempiä sekä kehitykseen suun-

taavampia kuin aikaisemmat tarjolla olleet järjestelmät (Bititci et al. 2005, s. 335). Kysynnän myötä 

alkoi myös muodostua tarjontaa, jonka seurauksena nykyisinkin yleisesti tunnetut mittausjärjestel-

mät, kuten suorituskykypyramidi (performance pyramid system), tasapainotettu tuloskortti (balan-

ced scorecard) sekä suorituskykyprisma (performance prism), tulivat saataville. Näistä tunnetuin on 

yrityksen visioon ja strategiaan pohjautuva tasapainotettu tuloskortti, jonka Kaplan ja Norton esitte-

livät vuonna 1992. Kyseessä on johtamisstrategia, jonka tavoitteena on auttaa yritystä saavuttamaan 

strategiset tavoitteensa liiketoiminnan eri osa-alueet huomioivilla mittareilla. Tasapainotettu tulos-

kortti koostuu kuvan 9 mukaisesti neljästä näkökulmasta, jotka ovat taloudellinen näkökulma, asia-

kasnäkökulma, sisäisten prosessien näkökulma sekä innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma. 

Näkökulmat ovat hyvin pitkälle vakiintuneita, mutta toisinaan niistä poiketaan lisäämällä tai vari-

oimalla jo olemassa olevia näkökulmia. Tasapainotettu tuloskortti huomioi pitkän ja lyhyen tähtäi-

men tavoitteet, sisäisen ja ulkoisen suorituskyvyn mittarit, taloudelliset ja ei-taloudelliset mittarit 

sekä näiden syy-seuraus -suhteet. Mittaristo rakennetaan aina tapauskohtaisesti, mikä vaatii onnis-

tuakseen täyden tuen yritysjohdolta. Se lisäksi koostuu tyypillisesti muutamasta tärkeästä mittarista 

näkökulmittain, joiden avulla suorituskyky voidaan nähdä yhtenä kokonaisuutena. (Rantala & Hol-

tari 1999, s. 45–47) 

Nykyisin suurten ja kansainvälisten yritysten kohdalla suorituskyvyn mittauksesta on tullut osa jo-

kapäiväistä toimintaa ja johtamisprosessia, kun taas pk-yrityksissä suorituskyvyn mittaaminen on 

huomattavasti harvinaisempaa. Myös yritysverkostojen kohdalla tilanne on kovin samankaltainen 

kuin pk-yrityksissä. Suorituskyvyn mittaaminen on verkostotasolla vielä varsin alkuvaiheessa, eikä 

laajamittaista suorituskykymittausta juuri harjoiteta. Verkostotasolla mittaaminen useissa tapauksis-

sa toteutetaan vain yksittäisten yritysten sisällä tai sovellettuna kahdenvälisiin suhteisiin, mutta ko-

ko yritysverkoston kattavia suorituskykymittareita tai mittausjärjestelmiä ei ole vielä yleisessä käy-

tössä (Järvenpää et al. 2010, s. 434). Seuraavaksi suorituskykymittauksen tarkastelua jatketaan juu-
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rikin yritysverkostojen näkökulmasta keskittyen artikkelikirjallisuudessa esiin nousseisiin mittaus-

menetelmiin sekä suorituskyvyn mittauksen soveltuvuuteen verkostoympäristössä. 

6.2 Soveltuvuus verkostoympäristöön 

Suorituskykyä mitattaessa on syytä kiinnittää huomiota kerättävän tiedon hyödyllisyyteen ja käytet-

tävyyteen. Tiedon tulisi olla tarkkaa ja luotettavaa, jotta sen pohjalta pystyttäisiin tekemään oikean-

laisia johtopäätöksiä tai suunnitelmia toiminnan parantamiseksi. Ennestään käytössä olevat suori-

tuskyvyn mittausjärjestelmät ovat alun perin suunniteltuja yksittäisten yritysten käyttötarpeisiin, 

eikä yritysverkostoille ole vielä tarjolla laajalti vakiintuneita mittausjärjestelmiä. Näin ollen on syy-

tä tarkastella yleisimpien suorituskyvyn mittausjärjestelmien soveltuvuutta verkostoympäristöön. 

Aiheeseen liittyen Lehtinen ja Ahola (2010) ovat tehneet artikkelikirjallisuuteen pohjautuvaa tutki-

musta suorituskyvyn mittausjärjestelmien soveltuvuudesta yritysverkostoihin. Tutkimuksen tarkas-

telunäkökulmassa on keskitytty tutkimaan niin sanottuja laajennettuja yrityksiä (extended enterpri-

se). Käsite voidaan määritellä yrityksen ja sen toimittajien muodostamaksi verkostoksi, jossa osa-

puolet tekevät tiivistä yhteistyötä maksimoidakseen kaikkien jäsenyritysten menestyksen (Childe 

1998, s. 322). Tällainen verkosto toimii näin ollen yhtenä saumattomana kokonaisuutena, jonka 

tarkoituksena on jokaisen yksittäisen yrityksen suorituskyvyn optimointi tähdäten samalla koko 

verkoston parhaaseen mahdolliseen suorituskykyyn ja verkoston yhteisten tavoitteiden saavuttami-

seen. Mikäli laajennettua yritystä verrataan esimerkiksi asiakas-toimittaja -suhteeseen, on huomat-

tavissa ero toiminnan tavoitteellisuudessa. Toimitusketju koostuu yksittäisistä yrityksistä, jotka toi-

mivat omina yksikköinään, ja näin ollen jokainen yritys pyrkii maksimoimaan vain omaa suoritus-

kykyään. Tämän seurauksena koko toimitusketjun kattava suorituskyky jää osaoptimoiduksi. (Bitit-

ci et al. 2005, s. 338) Käsitteiden eroa on havainnollistettu kuvassa 10 seuraavalla sivulla. 

Lehtisen ja Aholan (2010) tutkimus osoittaa, että kirjallisuudesta esiin nousseet piirteet suoritusky-

vyn mittaamisesta ja yritysverkostoista ovat nykyisellään vain osittain yhteensopivia. Osa suoritus-

kyvyn mittaamisen ja yritysverkostojen ominaispiirteistä tukevat toisiaan, mutta osa piirteistä on 

taas ristiriidassa keskenään tai täysin yhteensopimattomia. Lehtinen ja Ahola (2010) esittävät osana 

kirjallisuustutkimustaan empiirisen tutkimusesimerkin, jossa tarkastelun kohteena ovat viisi, erilli-

sissä yritysverkostoissa toimivaa, suomalaista laivanrakennusteollisuuden yritystä ja heidän suori-

tuskyvyn mittausjärjestelmänsä. Empiirisestä tutkimuksesta saadut tulokset osoittautuivat teoriakir-

jallisuuden löydöksiä tukeviksi (Lehtinen & Ahola 2010, s. 192–193). Suurimmat puutteet suoritus-

kyvyn mittausjärjestelmissä löytyivät niiden vajavaisesta soveltuvuudesta verkostotasolle sekä ul-

koisten mittareiden puutteesta (Lehtinen & Ahola 2010, s. 196). Yritysverkostossa olisi tarvetta 

ulkoisille mittareille, joilla voitaisiin muun muassa keskittyä tarkastelemaan toimittajien suoriutu-
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mista. Yritysverkoston kannalta on erityisen tärkeää, että mittaristo pystyisi huomioimaan kaikki 

lisäarvon tuottamisen kannalta tärkeät osapuolet aina toimittajista asiakkaisiin saakka. Näin voitai-

siin varmistaa se, että kaikki verkoston jäsenet toimivat tehokkaasti tukien koko yritysverkoston 

parempaa suoriutumista. Tämän lisäksi verkostossa tulisi olla yhteiset tavoitteet ja yhtenäiset mitta-

rit näitä tavoitteita koskien. (Lehtinen & Ahola 2010, s. 193) Verkoston yhteiset tavoitteet edesaut-

tavat yhteisten mittausjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Haasteeksi tavoitteiden asetta-

miselle voi kuitenkin muodostua se, että kyseessä on yksittäiset yritykset, joilla on omat prosessinsa 

ja tavoitteet omalle toiminnalleen. Suorituskyvyn mittaaminen keskittyy liikaa yksittäisen yrityksen 

liiketoimintaan, ja näin ollen sivuuttaa yritysten väliset liiketoimintaprosessit ja -suhteet (Lehtinen 

& Ahola 2010, s. 193). Organisaatioiden väliset suhteet ovat merkittävässä asemassa verkoston 

toiminnan ja menestymisen kannalta, minkä vuoksi ne tulisikin saada sisällytettyä osaksi mittausjär-

jestelmää.  

Kuva 10. Laajennetun yrityksen ja toimitusketjun ero (Bititci et al. 2005, s. 339). 

Yritysverkostoja ja suorituskyvyn mittausta yhdistäviksi tekijöiksi Lehtinen ja Ahola (2010) havait-

sivat muuttuvan kilpailuympäristön, joustavuuden sekä asiakkaiden tärkeyden (Lehtinen & Ahola 

2010, s. 191). Nykymaailmassa yritysten välinen kilpailu on kovaa lähes toimialasta riippumatta. 

Tämän lisäksi kilpailuympäristö on alati muutoksen pyörteissä, mikä hankaloittaa yksittäisen yri-

tyksen mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Kilpailun kiristyminen ja kilpailuympäristön nopea 

muutostahti ovatkin osaltaan vahvistaneet kumppanuussuhteiden ja verkostoitumisen asemaa liike-

toiminnassa mukana pysymiselle. Suorituskyvyn mittauksessa toimintaympäristön muutoksiin so-

peutuminen nähdään niin ikään tarpeellisena mittausjärjestelmän käytettävyyden kannalta, jolloin 
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järjestelmästä saadaan joustavampi. Järjestelmän dynaamisuutta edistää mittariston säännöllinen 

päivittäminen, jolloin järjestelmä pysyy ajan tasalla ja pystyy nopeasti vastaamaan sekä sisäisen että 

ulkoisen ympäristön muutoksiin. Lehtisen ja Aholan (2010) tutkimuksen mukaan joustavuutta yri-

tysverkostoissa tarvitaan verkoston jäsenyrityksiltä, sillä verkostorakenteet voivat muuttua hyvinkin 

nopeasti (Lehtinen & Ahola 2010, s. 190). Niin yritysverkostoissa kuin mittausmalleissakin, kuten 

tasapainotetussa tuloskortissa, yhteisenä tekijänä voidaan nähdä asiakasnäkökulma. Suorituskyvyn 

mittauksessa asiakasnäkökulmaa toteutetaan tarkastelemalla yritystä asiakkaan silmin ja keskitty-

mällä asioihin, joissa yrityksen olisi tärkeää onnistua erottuakseen muista yrityksistä ja pitääkseen 

asiakkaansa tyytyväisinä. Asiakasnäkökulman rooli yritysverkostoissa taas korostuu, mikäli esi-

merkiksi asiakas itse toimii osana verkostoa. Asiakas voi esimerkiksi tehdä yhteistyötä yritysten 

kanssa ja olla mukana tuotekehitystyössä, jolloin verkoston suorituskyvyn mittauksessa asiakasnä-

kökulman sisällyttäminen mittausjärjestelmään on entistä tärkeämpää.  

6.3 Yritysverkostojen suorituskyvyn mittaamiseen kehitettyjä viitekehyksiä 

Artikkelikirjallisuudessa on esitelty useita erilaisia mittausviitekehyksiä sekä verkostoille suunnat-

tuja esimerkkimittareita, joiden avulla suorituskyvyn mittaaminen verkostoissa saataisiin toteutet-

tua. Kehitetyt menetelmät ovat kuitenkin hyvin pitkälti teoreettisella pohjalla ja vailla laajempaa 

tutkimusta, eikä niistä vielä yksikään ole tähän mennessä saavuttanut suurempaa suosiota verkosto-

tason tutkimuksen keskuudessa. Seuraavaksi esitellään muutamia verkostoympäristöön kehitettyjä 

suorituskyvyn mittausmenetelmiä ja annetaan ohessa esimerkkejä sopivista mittauskohteista. Tar-

kasteluun on valittu verkostotason tuloskortti sekä laajennetun yrityksen tasapainotettu suoritusky-

vyn mittausjärjestelmä. Näiden lisäksi suorituskyvyn mittausta käsitellään myös toimitusketjun nä-

kökulmasta. 

Verkostotuloskortti 

Kuten edellä huomattiin, eivät suorituskyvyn mittauksen vakiintuneet järjestelmät ja viitekehykset 

vastaa täysin yritysverkostojen niille asettamia vaatimuksia. Jotta verkostojenkin suorituskykyä 

voitaisiin mitata tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti, on suunniteltava ja kehitettävä uusia mitta-

usmalleja jo olemassa olevien rinnalle. Yksi yritysverkostoille suunnattu suorituskyvyn mittauksen 

viitekehys on verkostotuloskortti, joka on kehitetty alun perin osana Pyranet-hanketta (Järvenpää 

2009). Se pohjautuu Kaplanin ja Nortonin (1992) kehittämään tasapainotettuun tuloskorttiin, jota on 

saatu muokattua verkostokeskeisempään suuntaan. Verkostotuloskortti koostuu kuudesta näkökul-

masta: 1. verkoston resurssit, 2. verkostokulttuuri, 3. verkoston toimintamallit, 4. verkoston proses-

sit, 5. verkoston asiakasnäkökulma sekä 6. taloudelliset tunnusluvut. Talous-, asiakas- ja proses-

sinäkökulmat ovat tuttuja jo alkuperäisestä tasapainotetusta tuloskortista, mutta nyt niiden sisältöä 
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on päivitetty vastaamaan paremmin yritysverkostojen tarpeita. Lisäksi verkostojen ominaispiirteitä 

kuvaavia näkökulmia on sisällytetty mukaan viitekehykseen.  

Kuva 11. Verkostotuloskortti (Järvenpää 2009). 

Tuloskortissa verkostoille ominaisia näkökulmia ovat verkostokulttuuri, verkoston resurssit ja toi-

mintamallit. Järvenpää (2009) kuvaa näitä verkostopääoman elementtejä tuloksellisuuden mahdol-

listajiksi, joiden avulla luodaan perusta verkoston tulokselliselle toiminnalle. Itse verkoston tulok-
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sellisuutta mallissa arvioidaan jäljelle jäävien verkoston prosessi-, asiakas- ja talousnäkökulmien 

avulla. Kokonaisuudessaan verkostotuloskortti mahdollistaa yritysverkoston johtamisen ja mittaa-

misen laaja-alaisesti sekä eri osa-alueiden tehokkaan analysoinnin. Verkostokulttuuri-näkökulman 

avulla voidaan johtaa niin sanottua verkoston henkistä tilaa. Tähän liittyen osa-alueiksi voidaan 

valita muun muassa verkoston jäsenten välinen luottamus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, jotka 

ovat verkoston toimivuuden ja menestymisen kannalta kriittisiä osatekijöitä. Verkoston resurs-

sinäkökulmalla kontrolloidaan resurssien nykytilaa, kehitystarpeita ja kehityspotentiaalia. (Järven-

pää 2009) Yksi merkittävimmistä syistä yritysten väliselle yhteistyölle ja verkostoitumiselle on yri-

tysten tarve hankkia käyttöönsä ulkoisia resursseja. Yritysten keskittyessä ydinosaamiseensa pyrki-

vät he hankkimaan lisäresursseja oman organisaationsa ulkopuolelta verkostoitumalla muiden yri-

tysten kanssa (Lehtinen & Ahola 2010, s. 189). Toimintamallien näkökulma sisältää monenkeski-

seen yhteistoimintaan ja verkostosuhteiden ohjaukseen liittyviä tekijöitä. Näkökulman avulla voi-

daan johtaa verkoston jäseniä ja heidän kykyään suunnitella ja käyttää erilaisia verkoston toiminta-

malleja. (Järvenpää 2009) 

Verkoston prosessit -näkökulman avulla mittauksen kohteena voidaan käyttää verkoston tehokkuut-

ta, joustavuutta, tuottavuutta, innovatiivisuutta, oppimista sekä lisäarvon luontia. Näitä osa-alueita 

voidaan mitata esimerkiksi prosessien läpimenoaikojen, yksikkökustannusten ja uusien tuotteiden 

lukumäärän avulla. Asiakasnäkökulman ohjaava vaikutus perustuu muun muassa asiakastyytyväi-

syyteen, asiakastiedon hallintaan verkostossa sekä asiakastuntemukseen. Yritysverkoston asiakas-

näkökulmaa voidaan tarkastella myös toimitusvarmuuteen ja asiakaslähtöisyyden arvoihin pohjau-

tuen. Taloudellisen näkökulman osalta verkostossa voidaan mittareina käyttää vaikkapa verkoston 

kasvua, kannattavuutta ja arvoa. Verkoston talouden tunnuslukuja tarkasteltaessa on tärkeää muistaa 

katsoa yritysverkostoa kokonaisuutena. (Järvenpää 2009) Edellä käsiteltyjen näkökulmien väliset 

yhteydet sekä esimerkkejä mittauskohteista on esitetty kuvassa 11 edellisellä sivulla. 

Verkostotuloskortin eri näkökulmiin sisällytettävien mittareiden määrää voidaan mukauttaa verkos-

ton mittaustarpeiden mukaan. Mikäli suorituskykyä halutaan mitata yksityiskohtaisesti, voidaan 

verkostotuloskortin kuuteen näkökulmaan perustuen laatia kymmeniä suorituskykymittareita. Mitta-

reiden suuri määrä tekee mittaristosta kuitenkin erittäin raskaan käyttää, jolloin yritysverkoston jo-

kapäiväiseen johtamiseen tulisi mittareiden määrä rajata mielellään 2–4 mittariin kutakin näkökul-

maa kohden. Näin ollen mittaristoon saadaan sisällytettyä 12–24 mittaria, mikä on jo määrältään 

kohtuullisempi sekä helpompi hallita ja käyttää. Yksityiskohtaisempaa mittaristoa voidaan kuiten-

kin hyödyntää verkoston kerta-arvioinnin tukena, jolloin verkoston suorituskyvyn analysointi tapah-

tuu esimerkiksi vain kerran vuodessa. Verkostotuloskortti ei itsessään ole valmis suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä, vaan viitekehys, joka antaa verkostoyrityksille valmiiksi kehitellyt näkökulmat 
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ja suosituksia mittauskohteiksi. Se ei myöskään sisällä valmista järjestelmää, vaan on suositeltavaa 

rakentaa tai hankkia ohjelmisto, johon perustiedot ja tiedot eri näkökulmista voidaan syöttää. Oikein 

hyödynnettynä verkostotuloskortti mahdollistaa yritysverkoston kehittämisen strategian mukaisesti, 

tehokkaasti ja laadukkaasti. (Järvenpää 2009) 

Laajennetun yrityksen tasapainotettu suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

Folan ja Browne (2005) ovat laatineet oman versionsa yritysverkoston suorituskyvyn mittausjärjes-

telmästä, joka niin ikään pohjautuu tasapainotettuun tuloskorttiin. Tutkimuksessaan Folan ja Brow-

ne (2005) kehittivät kaksi toisistaan eroavaa viitekehystä, jotka yhdistämällä saadaan luotua laajen-

netun yrityksen tasapainotettu suorituskyvyn mittausjärjestelmä (extended enterprise performance 

measurement system) (Folan & Browne 2005, s. 533). Toinen viitekehyksistä on niin sanottu tasa-

painotettu rakenteellinen viitekehys. Tämä viitekehys muodostaa järjestelmän yleisrakenteen ja 

koostuu tasapainotetun tuloskortin mukaisesti neljästä näkökulmasta, joiksi on valittu yrityksen 

sisäinen näkökulma, toimittajanäkökulma, asiakasnäkökulma sekä laajennetun yrityksen näkökul-

ma. Jokaisen verkostojäsenen oma suorituskyvyn mittausjärjestelmä täyttää itsessään viitekehyksen 

sisäisen näkökulman vaatimukset. Tämän lisäksi verkoston osa-puolten tulee sisällyttää mittaukseen 

kaksi yritystä ympäröivää rajapintaa; toimittajat ja asiakkaat. Neljän mittausnäkökulman viitekehys 

saadaan valmiiksi lisäämällä vielä laajennetun yrityksen näkökulma, joka muiden valittujen näkö-

kulmien avulla luo kokonaisvaltaisen kuvan yritysverkostosta. (Folan & Browne 2005, s. 534) 

Rakenteellisen viitekehyksen lisäksi kehitettiin niin sanottu toiminnallinen viitekehys, jonka avulla 

ohjataan suorituskykymittareiden valinta- ja käyttöönottoprosessia. Viitekehys voidaan jakaa kah-

teen osioon. Ensimmäinen osio ohjeistaa verkoston jäseniä vaihe vaiheelta, kuinka heidän strategi-

ansa muunnetaan mittareiksi, jotka vastaavat sisäistä näkökulmaa, asiakasnäkökulmaa sekä toimit-

tajanäkökulmaa rakenteellisesta viitekehyksestä. Toisessa osiossa taas määritetään yhteismittarit 

laajennetun yrityksen näkökulmalle. Tähän liittyen tulee verkostossa valita vastuuyritys, joka vastaa 

tiedon välityksestä toisille verkostojäsenille sekä laajennetun yrityksen näkökulman hallinnoinnista 

ja ohjauksesta. Vastuuyrityksen tulisi olla laajennetun yrityksen ensimmäisen tason toimittaja, sillä 

se sijoittuu ideaalisesti varsinaisen tuotantoyrityksen ja toisen tason toimittajien välille verkostora-

kenteessa. Vastuuyrityksen tulisi laatia verkostosuunnitelma, joka määrittää verkoston strategian tai 

ainakin verkoston tavoitteet ja vision. Suunnitelman luonnissa vastuuyrityksen apuna voi olla myös 

tuotantoyritys, joka toimii lähimpänä loppuasiakasrajapintaa. Suunnitelman pohjalta voidaan muo-

dostaa valikoima sopivia mittareita, joista vastuuyritys muokkaa verkostolle sopivat mittarit. Ver-

kostolle kehitetyt mittarit vastuuyritys toimittaa lopuksi niitä tarvitseville verkostojäsenille. Mitta-

usjärjestelmän mittareiden kehitys-, ylläpito- ja päivitysvastuu sekä hallinnointi jäävät järjestelmän 

valmistuttua vastuuyritykselle. Se huolehtii myös jaksottaisesta mittaustulosten tarkastelusta laajen-
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netun yrityksen näkökulman osalta. Jokainen verkostojäsen taas tarkastelee jäljelle jääviä näkökul-

mia itsenäisesti vastuuyrityksen asettamina ajankohtina. (Folan & Browne 2005, s. 536–538) 

Suorituskyvyn mittaus toimitusketjussa 

Artikkelikirjallisuudessa suorituskyvyn mittausta on tutkittu kattavasti toimitusketjujen näkökul-

masta (mm. Ahola & Lehtinen 2010, s. 184; Folan & Browne 2005, s. 532). Tästä huolimatta em-

piiristen analyysien ja esimerkkitutkimusten puute toimitusketjujen, kuten muidenkin verkostomal-

lien, osalta on ilmeinen (Gunasekaran et al. 2004, s. 334). Usein toimitusketjujen suorituskykyä on 

tutkittu niin sanottujen perinteisten logistiikan mittareiden avulla, mihin liittyen tyypillisiä mittarei-

ta ovat muun muassa varastointikustannukset, toimitusaika ja toimitusvarmuus. Nämä mittarit ovat 

tärkeitä logistiikan tarkastelun kannalta, mutta ne eivät aina keskity mittaamaan, motivoimaan ja 

tehostamaan yritysten sisäistä tai yritysten välistä suorituskykyä. (Brewer & Speh 2000, s. 82) Bre-

wer ja Speh (2000) yhdistävät tutkimuksessaan tasapainotetun tuloskortin osaksi toimitusketjun 

hallintaa. Artikkelissa luodaan toimitusketjun hallinnasta neljän näkökulman viitekehys, joka yhdis-

tää toimitusketjun hallinnan tavoitteet asiakastyytyväisyyden luontiin, yritysten taloudelliseen suori-

tuskykyyn sekä toimitusketjun hallinnan kehittämiseen. Tämän viitekehyksen avulla tutkijat osoit-

tavat tasapainotetun tuloskortin ja toimitusketjun hallinnan väliset suhteet ja niiden merkityksen 

toimitusketjun suorituskyvyn mittauksessa. (Brewer & Speh 2000, s. 77) Seuraavan sivun kuvassa 

12 on esitetty kyseisten viitekehysten linkittyminen toisiinsa. 

Brewerin ja Spehin (2000) tutkimuksen päätarkoituksena on yhdistää tasapainotettu tuloskortti toi-

mitusketjun johtamisen päätavoitteisiin, jotka korostavat niin eri toimintojen kuin yritystenkin väli-

sen yhteistyön tärkeyttä. Tämän pohjalta on saatu luotua muokattu tasapainotetun tuloskortin viite-

kehys, joka uuden lähestymistapansa ansiosta vastaa toimitusketjun hallinnan tarpeisiin (Brewer & 

Speh 2005, s. 84). Viitekehys auttaa keskittymään toimitusketjun hallinnan kannalta tärkeisiin asi-

oihin, joiden pohjalta suorituskykymittarit tulisi laatia. Uudenlaisten mittareiden avulla toimitusket-

jun suorituskykyä voidaan kokonaisuudessaan havainnollistaa kaikille ketjun jäsenille sekä kannus-

taa heitä yhteistyöhön toimitusketjun parissa. Tutkimuksessa esitellään viitekehyksen avulla kehitet-

tyjä esimerkkimittareita, joiden innoittamina yritysjohtajat voisivat luoda liiketoimintasuhteita pa-

remmin kuvaavia mittareita omiin käyttötarpeisiinsa. Kuten muissakin yritysten verkostoitumis-

muodoissa, myös toimitusketjussa menestyksellinen toiminta vaatii yritysten välistä luottamusta 

sekä saumatonta yhteistyötä. Uuden lähestymistavan ansiosta pitäisi nyt olla helpompaa keskittyä 

sellaisten tavoitteiden saavuttamiseen, jotka ovat yksittäisen yrityksen mahdollisuuksien ulkopuo-

lella, mutta mahdollisia saavuttaa tehokkaan yhteistyön avulla (Brewer & Speh, 2000, s. 91). Kehi-

tetyssä viitekehyksessä Kaplanin ja Nortonin alkuperäinen ajatus jää kuitenkin puuttumaan. Tasa-

painotetussa tuloskortissa keskeisenä idean on lähteä liikkeelle yrityksen strategiasta ja visiosta, 
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joiden pohjalta tarvittavat mittarit kehitetään viitekehyksen näkökulmiin soveltuen. Näin ollen seu-

raava kehitysaskel artikkelissa luodun viitekehyksen osalta onkin kehittää mittareita, jotka eivät 

vain sovellu käsiteltäviin näkökulmiin, vaan myös tukevat toimitusketjulle määritettyä yksilöllistä 

strategiaa (Brewer & Speh 2000, s. 91). 

Kuva 12. Toimitusketjun hallinnan viitekehyksen yhdistyminen Balanced scorecardiin (Brewer & 

Speh 2000, s. 85). 

Gunasekaran et al. (2004) ovat myös kehittäneet oman versionsa mittausviitekehyksestä, jossa suo-

rituskyvyn mittausta hyödynnetään osana toimitusketjun hallintaa. Apuna viitekehyksen rakentami-

sessa on käytetty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä isobritannialaisten yritysten keskuudessa 

toteutetun empiirisen kyselyn tuloksia. Kyselyyn valitut yritykset olivat kokoluokaltaan suuria ja 

niiden toimialat vaihtelivat laidasta laitaan. Kyselylomakkeen aiheena käytettiin suorituskyvyn mit-

tausta ja mittareita toimitusketjuympäristössä. Tämä aihepiiri jaettiin käsittelemään neljää osa-

aluetta; suunnittelua (mukaan lukien strategia), hankintaa, tuotantoa ja toimitusta. Näillä neljällä 

osa-alueella mallinnettiin toimitusketjun toiminnan kannalta oleellisimpia toimintoja ja prosesseja. 
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Kyselyyn vastanneiden tuli muun muassa luokitella aihealueisiin liittyvien mittareiden tärkeyttä 

toimitusketjujen suorituskyvyn mittauksessa. Kysely lähetettiin 150 yritykselle vastausprosentin 

jäädessä 14 prosenttiin, mikä tutkijoiden taholta katsottiin riittäväksi viitekehyksen rakentamisen 

kannalta. Viitekehys rakennettiin matriisimuotoon, jossa yhdistyivät kyselytutkimuksessa käytetyt 

neljä osa-aluetta sekä kolme johtamisen tasoa; strateginen, taktinen ja operatiivinen. Kyselyn tulok-

sena saadut vastaukset eri mittareiden tärkeydestä muokattiin vielä tutkijoiden toimesta osa-

alueitaan kuvaaviksi suhdeluvuiksi, jolloin yhden osa-alueen sisällä suorituskykymittarit saatiin 

luokiteltua tärkeysjärjestykseen. Tämän pohjalta suorituskykymittarit asetettiin osaksi kokoavaa 

mittausmatriisia tärkeysjärjestyksessään. (Gunasekaran et al. 2004, s. 335–345) Tämän viitekehyk-

sen avulla organisaatiot voivat valita mittareita, arvioida niiden tärkeyttä ja muodostaa niistä vas-

taavanlaisia matriiseja, jotka edesauttavat hahmottamaan toimitusketjun eri osa-alueiden erilaiset 

mittaustarpeet sekä ymmärtämään mille johtamisen tasolle mittarit tulisi sisällyttää. 

Jotta toimitusketjun suorituskykyä pystyttäisiin merkittävästi parantamaan ja päästäisiin lähemmäk-

si kaavailtuja päämääriä, täytyisi kaikkien toimitusketjun jäsenten osallistua mittaukseen ja sitoutua 

yhteisiin tavoitteisiin (Gunasekaran et al. 2004, s. 346). Kaikkien toimitusketjun jäsenten mukana 

oloa tulisi korostaa jo mittausjärjestelmän kehitysvaiheessa, sillä näin osallistujat tuntevat järjestel-

män enemmän omakseen, ovat sitoutuneempia mittaamiseen ja sille asetettuihin päämääriin sekä 

ovat tyytyväisempiä ja tuottavampia (Ukko et al. 2007, s. 28). Sama asia pätee niin yksittäisissä 

yrityksissä kuin myös yritysverkostoissa verkostojäsenten keskuudessa. Toimitusketjun tehokkaan 

hallinnan kannalta suorituskyvyn mittausta voidaan käyttää myös kommunikaatiovälineenä. Artik-

kelissaan Schmitz ja Platts (2004) havainnollistavat tutkimusesimerkin avulla, kuinka neljä autote-

ollisuuden yritystä hyödyntävät suorituskyvyn mittausta viestintätyökaluna toimittajiensa suuntaan. 

Yrityksillä oli käytössään arviointijärjestelmät, joilla toimittajat pisteytettiin kuukausittain. Tätä 

pisteluokitusta käytettiin yrityksen ja sen toimittajien välisessä kommunikoinnissa herättämään toi-

mittajien huomio ja nopeuttamaan toimintaa pisteiden vähennyksen uhalla. Pisteillä toimittajat saa-

tiin luokiteltua hyviin, tyydyttäviin ja huonoihin. Mittauksesta saatujen tulosten perusteella yrityk-

set pystyivät viestittämään toimittajilleen, mikäli he olivat tyytymättömiä näiden toimintaan. Tut-

kimus osoittaa, että suorituskyvyn mittausta käytettiin myös viestintävälineenä yrityksen osastojen, 

kuten logistiikka- ja osto-osastot, välillä. Näin ollen tutkijat näkevät tärkeäksi ottaa huomioon yri-

tyskokonaisuuden lisäksi myös sen eri osastot ja organisaation sisäiset voimasuhteet. (Schmitz & 

Platts 2004, s. 236–240) 
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6.4 Suorituskyvyn mittauksen tulevaisuus verkostoympäristössä 

Suorituskyvyn mittausta on artikkelikirjallisuudessa keskitytty tutkimaan pääasiassa yksittäisten 

yritysten käyttötarpeisiin ja mittausympäristöön syventyen. Tulevaisuuden näkymiä tarkasteltaessa 

tulee tutkimustarve olemaan kuitenkin toinen. Tulevaisuudessa yritysten pitää olla entistäkin nope-

ampia sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin, jotta he saisivat ylläpidettyä oman liiketoimin-

tansa. Markkinoiden kilpailun kiristyessä yritykset pyrkivät enenevässä määrin verkostoitumaan, 

muodostamaan yritysten välisiä kumppanuussuhteita ja toimimaan yhteistyössä muiden yritysten 

kanssa. Näin ollen yritysverkostojen suorituskyvyn mittaamiseen soveltuvien mittausjärjestelmien 

kysyntä tulee kasvamaan entisestään. Myös toimitusketjujen hallinnan suosio tulee kasvamaan 

muun muassa lisääntyvän globalisoitumisen myötä, kansainvälisen kaupan esteiden vähentyessä ja 

informaation saatavuuden parantuessa (Gunasekaran et al. 2004, s. 334). 

Nykyisellään suorituskyvyn mittauksen tutkimus verkostoympäristöstä on vielä suhteellisen vähäis-

tä, ja kuten Schmitz ja Platts (2004) kirjallisuuskatsauksessaan toteavat, on nykyisessä teoria- ja 

empiriatiedossa vielä suuria aukkoja. Busi ja Bititci (2006) ovat tehneet tutkimusta nykyisen tietä-

myksen aukoista ja tulevaisuuden tutkimuskohteista yritysverkostojen suorituskyvyn mittaamisen 

saralla. Keskeisimpänä tutkimuskohteena on yhteistyön käsitteen selkeämpi ymmärtäminen ja miten 

yritysten välinen yhteistyö vaikuttaa suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämiseen. Ilman yritys-

ten välisen yhteistyön syvällisempää ymmärtämistä ei ole mahdollista luoda käyttökelpoisia mitta-

usjärjestelmiäkään. Tulisi myös ymmärtää laajennettujen prosessien (extended process) rakenne ja 

toiminnot, sekä mitä yritysverkostoissa tulisi mitata ja millaisin mittarein. Tällä hetkellä yleisessä 

käytössä olevat suorituskykymittarit mittaavat vain yksittäisen organisaation sisäistä toimintaa, eikä 

näiden avulla pystytä mittaamaan yritysverkostoa kokonaisvaltaisesti. Tietoteknologian merkitys 

yritysverkostojen toiminnan mahdollistajana on laajalti tiedostettu. Tulevaisuudessa tulisi kuitenkin 

tutkia tarvittavien tietojenkäsittelyteknologioiden vaatimuksia yritysverkostojen näkökulmasta, jotta 

verkostojen käyttötarpeita vastaavat tietojärjestelmät olisi mahdollista toteuttaa ja verkoston jäsenet 

pystyisivät entistäkin sujuvampaan yhteistyöhön. (Busi & Bititci 2006, s. 20) 

Useista lähteistä on noussut esille myös empiirisen tutkimuksen puute verkostojen suorituskyvyn 

mittaamisen aihealueella (mm. Schmitz & Platts 2004, s. 233; Busi & Bititci 2006, s. 17; Mahama 

2006, s. 324). Tutkimukset ovat suoritettu suurilta osin teoriatasolla ja varsinainen käytäntöön so-

veltaminen mittausjärjestelmien ja kehitettyjen mittareiden osalta on jäänyt vähäiseksi. Jatkossa 

tulisikin pyrkiä keräämään kokemusperäistä tutkimustietoa ja käyttökokemuksia, jotka osoittaisivat 

kehitettyjen menetelmien toimivuuden todellisessa toimintaympäristössä. Osaltaan tämä vaatii ky-

seisten menetelmien käytännön testaamista nykyistä pidemmillä aikajaksoilla. 
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7 YHTEENVETO 

Tämä kandidaatintyö syventyi tarkastelemaan kustannusjohtamisen hyödynnettävyyttä yritysver-

kostoissa. Työn päätutkimuskysymys oli: ”Mitä laskentamalleja ja -menetelmiä moderneissa yritys-

verkostoissa käytetään ja kuinka niitä voidaan käytännössä hyödyntää?” Kysymykseen etsittiin vas-

tausta 2000–2012 välillä julkaistusta artikkelikirjallisuudesta, josta tarkempaan käsittelyyn valittiin 

keskeisimmiksi nousseet aihepiirit, avoimet kirjat -periaate sekä suorituskyvyn mittaaminen.  

Avoimet kirjat -periaate perustuu yrityksen luottamuksellisen informaation, kuten kustannustieto-

jen, jakamiseen yritysverkoston jäsenien kesken. Menetelmän avulla voidaan selvittää yrityksissä ja 

niiden rakenteissa piileviä säästökohteita, jolloin yhteistyössä muiden yritysten kanssa koko verkos-

ton toimintaa voidaan ohjata kustannustehokkaampaan suuntaan. Kustannuskirjojen avaaminen 

verkostokumppaneille mahdollistaa erilaisten kustannusjohtamisen menetelmien soveltamisen ver-

kostoympäristöön, mikä onnistuakseen vaatii molemmin puoleista luottamusta ja yhteisiä pitkän 

tähtäimen tavoitteita. Verkoston kärkiyrityksen ollessa yhteistyöhaluinen, avoimuutta lähdetään 

edistämään tyypillisesti tukemalla toimittajien kustannuslaskentajärjestelmien kehittämistä sekä 

antamalla tukea kustannussäästöjen käytännön toteuttamiseen. Avointen kirjojen periaatteen onnis-

tumisen taustatekijöiksi voidaan tunnistaa myös yritysten väliset projektiryhmät ja uudenlaiset ver-

kostolaskentatyökalut. Toisaalta menetelmän epäonnistuneelle soveltamiselle voidaan nähdä useita 

syitä; saavutetut hyödyt jakautuvat epätasaisesti osapuolten välille, kustannustieto on liian arkaluon-

toista tai epätarkkaa esitettäväksi, pelätään kustannustiedon väärinkäytöksiä tai avoimuuden toteut-

taminen yritysten välillä osoittautuu käytännössä ongelmalliseksi.  

Suorituskyvyn mittausta käytetään osana yritystoiminnan analysointi-, ohjaus- ja johtamisprosessia. 

Jotta menetelmää voitaisiin käyttää johtamistarkoituksessa, vaatii se luotettavan ja tarkan tiedon 

keräämistä. Mittaamisen avulla yrityksen on mahdollista hahmottaa kokonaiskuva omasta toimin-

nastaan ja menestyksestään. Verkostotasolla suorituskyvyn mittaaminen on varsin vähäistä, sillä 

nykyään se vielä toistaiseksi painottuu pääasiassa yksittäisen organisaation mittaamiseen. Verkosto-

jen suorituskyvyn mittauksessa tulisi muun muassa huomioida yritysten väliset suhteet, jotka jo 

verkoston toimivuuden kannalta ovat keskeisessä asemassa. Yritysverkostoihin soveltuvia mene-

telmiä on jo kehitetty, kuten verkostotuloskortti -viitekehys, jonka tarkastelunäkökulmat on mukau-

tettu verkostoympäristöön sopiviksi. Menetelmien tutkimus on suurelta osin kuitenkin teoriapainot-

teista, eikä käytännön tutkimustuloksia ole vielä kattavasti saatavilla. Näin ollen yritysverkostojen 

suorituskyvyn mittauksen osalta on löydettävissä puutteita teoria- ja empiriatiedon välillä. Tulevai-

suudessa tulisikin keskittyä tutkimaan yritysten välistä yhteistyötä ja siihen liittyviä tekijöitä, jotta 

tuloksellisten suorituskyvyn mittausjärjestelmien kehittäminen olisi mahdollista. 
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