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In today’s challenging global business world to be able to maintain and create
constant and long-term competitiveness demands comprehensive capabilities,
competences, and various resources. Particularly small companies are not capable
of responding to the demands and targets, and therefore they require skills and
other outside resources, even from their probable competitors. The emphasis is on
competition between networks of companies rather than between individual firms.
This Master’s thesis is based on a multielemential research implemented in
Lappeenranta University of Technology’s Technology and Business Research
Center (TBRC) where bioenergy network structures were studied. The main
purpose of this thesis is to strengthen knowledge in the field of small-scale
bioenergy companies and their network structures, and to recognise main
deviations and future development possibilities. The main focus is also on
describing different network structures and utilizing the figures in knowledge
creation, but also in developing vertical and horizontal structures by means of
network analysis framework.
In the study many differences were found in terms of small-scale bioenergy
companies’ operative actions and network structures. Characteristics of well
organized and efficiently working networks, according to literature, were
compared to operational and strategic characteristics, and correlations were
studied through modified The House of Quality (HOQ) -matrix. The most
important recognized development areas are according to the analysis: Sharing of
resources and know-how efficiently inside the network structure, collaboration
extent and amount, as well as in relationship lengths.
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“The mere formulation of a problem is far more essential than its solution…”
– Albert Einstein

1

SISÄLLYSLUETTELO
1

JOHDANTO .................................................................................................. 4
1.1

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet ........................................................... 6

1.2

Tutkimuksen rajaus ............................................................................... 8

1.3

Tutkimuksen toteutus, rakenne ja tutkimusmenetelmät ...................... 10

2

BIOENERGIA-ALA .................................................................................... 15

3

LÄMPÖYRITTÄJYYS................................................................................ 19

4

5

6

3.1

Lämpöyrittäjyys Suomessa.................................................................. 19

3.2

Lämpöyrittäjyyden kustannusrakenne ................................................ 21

3.3

Lämpöyritysliiketoiminnan erityispiirteet ........................................... 23

VERKOSTOT JA VERKOSTOANALYYSI .............................................. 28
4.1

Verkostoanalyysi tutkimusmetodina ................................................... 28

4.2

Bioenergiaverkostot ja niiden ominaispiirteet.................................... 33

4.3

Bioenergiaverkostot ............................................................................ 38

PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELUTUTKIMUS ......................... 43
5.1

Laitosten ylläpitoverkostot.................................................................. 44

5.2

Polttoaineen toimitusverkosto ............................................................ 47

5.3

Muut sidosryhmät ............................................................................... 51

5.4

CHP laitevalmistajat .......................................................................... 54

TOIMIVIEN VERKOSTOJEN OMINAISUUDET .................................... 58
6.1

Verkosto-ominaisuuksien käyttö tutkimuksessa .................................. 59

6.2

Verkosto-ominaisuudet yleisesti kirjallisuuden mukaan .................... 60
6.2.1

Oppiminen ja resurssit........................................................... 60

6.2.2

Verkostojen johtaminen ......................................................... 64

2

7

6.2.3

Tietojohtaminen ja tiedon liikkuminen .................................. 65

6.2.4

Innovaatiokyvykkyys .............................................................. 66

6.2.5

Verkostotyypit ja oppiminen .................................................. 67

6.2.6

Yritysten kokema hyöty ja strateginen sopivuus .................... 70

6.2.7

Alkuvaiheen olosuhteet ja onnistuminen ............................... 70

6.2.8

Kokemus verkostoista ja partnereiden valinta ...................... 71

6.2.9

Verkostosuhteiden paradoksit................................................ 72

VERKOSTOKEHITTÄMISEN VIITEKEHYS .......................................... 73
7.1

Yleistä – QFD ..................................................................................... 73

7.2

Laadun talo (HOQ) – QFD:n ydin ..................................................... 74

7.3

Modifioitu HOQ -malli ....................................................................... 78

7.4

Verkostokehityksen kohteet ................................................................. 87

8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA .................................................... 91

9

TIIVISTELMÄ ............................................................................................ 95

LÄHDELUETTELO ............................................................................................. 97
LIITELUETTELO ............................................................................................... 110

LIITTEET

3

KUVAT JA TAULUKOT
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Kuva 12
Kuva 13
Kuva 14
Kuva 15
Kuva 16
Kuva 17
Kuva 18
Kuva 19
Kuva 20
Kuva 21
Kuva 22
Kuva 23
Kuva 24
Kuva 25
Kuva 26

Profilointi – verkostojen mahdolliset kehittäjät/veturit
Haastateltujen lämpöyrittäjien maantieteelliset sijainnit
Tutkimuksen rakenne, lähtökohdat ja nivoutuminen
aiempaan tutkimukseen
Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja
voimalaitoksissa, kokonaiskäyttö 2000–2009
Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettävien kiinteiden
puupolttoaineiden jakaantuminen v. 2008
Lämmöntuotannon sekä yhdistetyn lämmön- ja
sähköntuotannon lisääntyminen 2000–2009
Lämpöyrittäjien kannattavuus ja taloudellinen asema
(lämpöyrittäjäryhmä (1–9 henkilöä), mediaani
SWOT – bioenergia-ala
Porterin viiden voiman malli
Verkostotutkimuksen tasot
Verkostojen kehitys itsenäisistä kilpailijoista kilpaileviksi
koalitioiksi
Kommunikaatio ja allianssin vahvuus
Verna Allee – Holomapping
Erilaisten liiketoimintaverkostojen päätyypit
Lämpöyrityksen arvoketju
Verkostokuvissa käytetyt merkit ja niiden selitykset
Aiemman tutkimuksen yleistetty verkostorakennekuva
Yleistetty lämpöyrityksen verkostokuva
Tyypillinen onnistuneen oppimisen ympyrä
Verkostojohtamisen ja ohjauksen tärkeimmät askeleet
Sosiaalisen pääoman yhteys arvonluontiin
Laadun talo
Muokattu laadun talo
Laadun talon symbolit ja selitteet
Laadun talon matriisiarvot
Verkosto-ominaisuuksien vaikuttavuudet toisiinsa

Taulukko I
Taulukko II
Taulukko III
Taulukko IV
Taulukko V
Taulukko VI
Taulukko VII
Taulukko VIII
Taulukko IX

Input –Output taulukko
Yhteistyösuhteiden eroavaisuudet
Verkostoitumisen tavoitteet
Verkostojen hyödyt
Huonon oppimistilanteen merkit ja oireet
Tavoitetasot laadun talo –matriisiin – ”Mitä” -arvot
Verkostorakenteiden ominaisuuksia
”Mitä” -tekijöiden painoarvot
”Miten” -verkosto-ominaisuuksien suhteelliset tärkeydet

Kuva 4
Kuva 5
Kuva 6
Kuva 7
Kuva 8
Kuva 9
Kuva 10
Kuva 11

9
10
12
17
18
20
22
24
25
30
31
32
32
36
39
40
41
41
62
65
69
75
76
78
79
88
13
35
37
38
63
84
86
87
89

4

1

JOHDANTO

Tämä diplomityö on laadittu osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston Teknologian
ja liiketoiminnan tutkimusyksikön TBRC:n (Technology Business Research Center)
”Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biopolttoaineilla, alueellinen selvitys” -hanketta.
Kokonaisuutenaan tutkimus on kaksiosainen, joista ensimmäisen osan toteuttivat
Vasama & Viitikko (2010), jossa keskityttiin laaja-alaisesti bioenergialiiketoiminnan
laite- ja laitosvalmistajien sekä energiayrittäjien verkostorakenteisiin. Kyseinen
tutkimus loi hyvän pohjan verkostorakenteiden ja niiden ominaisuuksien syvemmälle
tutkimiselle. Edellä mainitun tutkimuksen löydösten ja aiemman lämpöyritysprofiloinnin (Kokkonen, 2010) pohjalta verkostotutkimusta tarkennettiin tässä
tutkimuksessa.

Bioenergiasta ja sen tulevaisuuden potentiaalista sekä merkityksestä käydään
päivittäistä keskustelua mediassa ja teknisissä julkaisuissa, johtuen siihen
kohdistuvista suurista odotuksista ja tavoitteista tulevaisuuden ilmastopolitiikassa.
Erityisesti EU:ssa on viimeaikoina kiinnitetty

entistä enemmän huomiota

ilmastopolitiikkaan jossa tavoitteeksi ja jopa vaatimukseksi on asetettu uusiutuvien
energialähteiden

käytön

huomattava

lisääminen

kokonaistuotannosta

lähitulevaisuudessa. EU:n yleisenä strategisena tavoitteena on saavuttaa 20 prosentin
osuus loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä (Saarinen, 2011). Myös Suomen
hallitus on tehnyt merkittävän poliittisen avauksen uudistuvien energialähteiden
käytön edistämisessä, konkretisoituen maakuntatason energiastrategioissa, joihin on
laadittu suunnitelmia bio- ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi (Pelli, 2010).
Tavoitteena kansallisella tasolla on metsähakkeen 2–3 -kertainen loppukäytön
kasvattaminen sekä saavuttaa uusiutuvan energian osuudeksi loppukulutuksesta 38
prosenttia vuoteen 2020 mennessä (Saarinen, 2011). Uusiutuvan energian
velvoitepaketissa metsähakkeen käytölle on asetettu tavoitteeksi 13,5 milj. m³ vuonna
20201 (Laihanen et al., 2011).
1

v.2009 6,1 milj.m3 (Laihanen et al., 2011)
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Hajautettu paikallinen lämmöntuotanto uusiutuvista energialähteistä on yksi
tulevaisuuden lupaavimmista energiamuodoista, jossa myös pienten ja hajautetusti
toimivien laitosten toimesta tuotetaan sekä lämpöenergiaa että sähköä paikallisiin
tarpeisiin.

Riippuvuus

öljystä

ja

muista

fossiilisista

polttoaineista

on

maailmanlaajuinen ongelma. Fossiilisten polttoaineiden yksi merkittävimmistä
ongelmista on niiden resurssien rajallisuus, josta seuraa varantojen ehtyminen
tulevaisuudessa (öljyvarat noin 40 vuotta nykyisellä kulutustasolla (VTT, 2003)).
Toinen merkittävä yhteiskunnallinen ongelma on niiden merkittävät vaikutukset
maapallon ilmastoon, esimerkiksi vaikutus kasvihuoneilmiön kehittymiseen on
kiistaton. Näin ollen vaihtoehtoisia energiamuotoja on tulevaisuudessa löydettävä.
Fossiilisten polttoaineiden käytön oletetaan kansainvälisessä energiapaletissa
kuitenkin lisääntyvän vuoteen 2020 (noin 90 % kokonaisenergiasta) (VTT, 2003).

Energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön erikoistuneen
asiantuntijayrityksen Motivan (2010a) mukaan Suomen tulee lisätä uusiutuvien
energiavarojen käyttöä tulevaisuudessa ja korvata fossiilisia polttoaineita käyttäviä
tehtaita uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvilla ratkaisuilla. Metsäenergian käyttö
onkin Suomessa kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja sen saatavuus tulee
edelleen paranemaan Laihanen et al. (2011) suorittaman tutkimuksen mukaan.
Saatavuus
markkinoiden

paranee

toteutuvien

toimivuuden,

ainespuuhakkuumäärien,

poltto-aineiden

hintojen

ja

ohjauskeinojen,

tarjontahalukkuuden

kehittymisen johdosta (Laihanen et al., 2011). Metsähakkeen tuottavuuteen vaikuttaa
Kärhän (2009) mukaan erityisesti puupolttoaineiden kilpailukyky (päästöoikeuden
hinta), kotimaisten ainespuuhakkuiden taso ja tukitaso nuorten metsien pienpuun
korjuuseen.

Alm (2010) toteaa että pitkänajan ilmasto- ja energiastrategian toimenpidevalikko
yhdistettynä uusiutuvan energian velvoitepaketin rahoitusmahdollisuuksiin luo
merkittäviä

mahdollisuuksia

bioenergia-alan

pk-yrityksille.

Bioenergia-alan

toimijoilta edellytetään merkittävää yhteistyötä omassa liiketoimintaympäristössään
uusien operatiivisten toimintamallien kehittämisessä, unohtamatta muiden alojen ja
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teknologioiden tuomia mahdollisuuksia näiden rajapinnoissa (arkkitehtuuriset
innovaatiot). Etenkin pienistä paikallisista yrityksistä koostuvalla lämpöyrittäjien
liiketoimintaympäristössä verkottuminen on erittäin tärkeässä asemassa tulevaisuuden
kilpailukyvyn rakentamisessa ja voidaankin yleistää kuten myös Alm (2010)
esityksessään toteaa:

”Pienistä puroista muodostuvat suuret virrat”

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti puuperäisiä polttoaineita hyödyntäviin
lämpölaitoksiin ja niiden verkostorakenteisiin. Puuperäiset polttoaineet ovat
yleisnimitys kaikille puu- ja kuoriaineksesta peräisin oleville polttoaineille, sisältäen
puuperäiset

sivutuotteet

(Vapo

Oy,

2011).

Metsäenergialla

tarkoitetaan

metsäpolttoaineista tuotettua polttoainetta, johon kuuluvat puuperäisistä polttoaineista
polttopuu ja metsähake. Metsähake on yleisnimitys hake- tai murskemuotoon
hienonnetulle, suoraan metsästä hankitusta raaka-aineesta tehdylle tuotteelle.
(Metsäkeskus, 2009).

Diplomityössä

(jäljempänä

tutkimus)

pyritäänkin

verkostorakenteiden

ominaisuuksien tutkimisen avulla tunnistamaan kehityskohteita operatiivisten ja
strategisten tavoitteiden mahdollistamiseksi.
1.1

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tutkimuksessa jatketaan vuonna 2010 aloitettua verkostorakenteiden tutkimusta
bioenergiakentässä. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa (Vasama & Viitikko, 2010)
haastateltiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla yhteensä 52 asiantuntijaa
bioenergia-alalta, joista 26 oli lämpöyrittäjiä. Tutkimuksen toisessa osassa
perehdyttiin syvällisemmin kehityshaluisten lämpöyrittäjien verkostorakenteisiin,
jolloin tutkittavien verkostojen määrä rajattiin seitsemään (Kuisma, 2011).
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Tämän diplomityön tutkimuksen tavoitteena on seuraavien tutkimuskysymysten ja
apukysymysten avulla syventää edelleen tietämystä etenkin kehittymisaktiivisten
verkostojen rakenteista ja niiden ominaispiirteistä.

Päätutkimuskysymyksinä työssä käytettiin seuraavia kysymyksiä:

-

Millaisia verkostorakenteita hyödynnetään lämpöyrittäjien operatiivisessa ja
strategisessa liiketoiminnassa?

-

Mikä on verkostorakenteiden, vertikaalisten ja horisontaalisten solmukohtien,
merkitys operatiivisessa ja strategisessa kehityksessä?

-

Lämpöyrittäjien näkemys modulaaristen laitosratkaisujen merkityksestä alan
kilpailukyvyn parantamisessa ja verkostojen ominaisuuksien merkitys
teknologioiden ja liiketoimintojen kehityksessä?

-

Mitä ovat verkostojen kehittämisen tärkeimmät ominaisuudet operatiivisen ja
strategisen kehittymisen suhteen?

Apukysymyksillä työssä pyrittiin luomaan tarvittavaa tietopohjaa ja tausta-aineistoa
pääkysymyksiin vastaamisen mahdollistamiseksi. Tutkimuksen apukysymyksinä
käytettiin seuraavia kysymyksiä:

-

Millaisia

ovat

kirjallisuuden

mukaan

onnistuneiden

ja

tehokkaiden

yritysverkostojen ominaisuudet?
-

Mitä ovat bioenergia-alan ja lämpöliiketoiminnan erityispiirteet?

Yleisenä päätavoitteena on määrittää bioenergiayrittäjien verkostojen rakenteita sekä
transaktioiden määriä ja suuntia, joiden pohjalta kasvatetaan yleistä tietämystä
bioenergia-alan erityispiirteistä. Tavoitteena on myös selvittää verkostorakenteiden
kehityspotentiaalia innovatiivisen tuote- ja teknologiakehityksen kannalta (mm.
modulaariset laitosratkaisut ja CHP). Tutkimuksessa pohditaan myös nykyisten
verkostorakenteiden

asettamia

rajoitteita

ja

mahdollisuuksia,

sekä

pyritään

selventämään verkostorakenteiden kehittämisen optimaalista suuntaa kirjallisuuden
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esittämien ominaisuuksien perusteella. Edellä mainitut tekijät nivoutuvat yhteen työn
punaiseksi langaksi kun etsitään verkosto-ominaisuuksien kautta operatiivisten ja
strategisten toimien tehostamista. Analyyseillä pyritään löytämään mahdollisia
kehityskohteita toiminnoissa joita erilaisilla verkostoratkaisuilla on ratkaistavissa
tulevaisuuden entistä kovenevassa kilpailukentässä.

Kirjallisuudessa esitettyjen verkosto-ominaisuuksien vaatimusten avulla laaditaan
viitekehys verkostorakenteiden arviointiin ja kehittämiseen. Yleisesti aiemmissa
tutkimuksissa on keskitytty enemmän verkostojen ja allianssien muodostamisen ja
arvonluonnin lähtökohtiin, mutta yhä enemmän tutkimuksia on nykypäivänä
kohdistettu myös yhteistyösuhteiden johtamisen näkökulmaan. Verkostokehityksen
viitekehyksen tarkoituksena ei ole toimia absoluuttisena arviointityökaluna, vaan
keskustelun

herättäjänä

erilaisista

verkosto-ominaisuuksien

tarjoamista

mahdollisuuksista.
1.2

Tutkimuksen rajaus

Diplomityö on rajattu Kokkonen et al. (2011) suorittaman tutkimuksen ja sen
löydösten

ja

profiloinnin

perusteella

seitsemään

lämpöyrittäjäverkostoon.

Suurimpana erona aiempiin lämpöliiketoimintaan liittyviin tutkimuksiin (mm.
Vasama

&

Viitikko,

2010)

on

keskittyminen

ainoastaan

lämpöyrittäjien

verkostorakenteisiin ja niiden ominaispiirteisiin ja kehittämiseen. Profilointi on
suoritettu tutkimalla aiemman subjektiivisen tutkimuksen perusteella yritysten
kehittämisaktiivisuutta ja itsenäisyyttä sekä näiden tekijöiden korrelaatioita. Näiden
ominaisuuksien perusteella erottui 26 lämpöyrityksestä seitsemän, jotka nähdään
erityisesti mahdollisina verkostojen kehittäjinä ja verkostovetureina kansallisella
lämpölaitostoimialalla.

Kuvassa 1 on esitetty kehittämisaktiivisuus itsenäisyyden funktiona. Kuvasta nähdään
tekijöiden suhteen jatkokäsittelyyn valitut lämpöyritykset, jotka on rajattu kuvassa
punaisella neliöllä.
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Kuva 1.

Profilointi – verkostojen mahdolliset kehittäjät/veturit (Kokkonen et
al., 2011)

Kuvassa 1, profiloidut vihreillä kolmioilla esitetyt, ja tähän jatkotutkimukseen valitut
lämpöyritykset sijaitsevat eri puolilla Suomea, kuten on havainnollistettu kuvassa 2.
Näin ollen suoranaisia kilpailevia yrityksiä eikä yritysverkostoja ei haastatteluihin
osallistunut.

Tutkimuksen rajoitteena on haastateltujen lämpöyritysten alhainen lukumäärä, mutta
tutkimuksessa

verkostojen

mittakaavassa

hyödynnetään

kokonaiskuvan
myös

aiemman

hahmottamiseen
laaja-alaisemman

suuremmassa
tutkimuksen

löydöksiä. Tavoitteena on tietyntyyppisten verkostojen tutkiminen ja näiden
ominaisuuksien selvittäminen syvällisemmin ja eri näkökulmasta kuin edellisessä
tutkimuksessa (Vasama & Viitikko, 2010), jossa itse verkostorakenteiden ja niiden
ominaispiirteiden tutkiminen jäi melko pinnalliselle tasolle johtuen tutkimuksen
laajuudesta ja painotuksesta erityisesti laite- ja laitosvalmistajiin. Myöskään verkosto-
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ominaisuudet ja niiden korrelaatiot operatiiviseen ja strategiseen toimintaan eivät
kuuluneet edellisen tutkimuksen sisältöön.

Kuten aiemmin todettiin, puolistrukturoituun haastattelututkimukseen valittiin
seitsemän

lämpöyritysverkostoa.

Kuvassa

2

on

esitetty

osallistuneiden

lämpöyritysverkostojen karkeat (anonymiteetin säilyttämiseksi) maantieteelliset
sijainnit.

Kuva 2.

1.3

Haastateltujen lämpöyrittäjien maantieteelliset sijainnit

Tutkimuksen toteutus, rakenne ja tutkimusmenetelmät

Kokonaisuudessaan tutkimuksen toinen osio (Kuisma, 2011), sisältäen diplomityön,
toteutettiin lokakuun 2010 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana. Kuten jo aiemmin
todettiin, lähtökohtana tutkimukselle käytettiin Vasaman & Viitikon (2010)
haastattelututkimuksen tutkimusmateriaalia, josta tutkimusta vietiin eteenpäin
jatkohaastattelujen (kysymyspohja liitteessä I) avulla. Tutkimuksessa säilytetään
vastaajien anonymiteetti, joten liitteissä esitetyt verkostokartat (liitteet II – V) ja
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haastatteluvastaukset (liite VI) on muutettu sidosryhmien sekä itse lämpöyrityksen
osalta koodatuiksi.

Haastattelujen validiteetti ja reliabiliteetti on vähäisen otannan vuoksi hieman
kyseenalainen, mutta sen voidaan yhdessä aiemman karkeamman, mutta kattavan,
tutkimuksen kanssa antavan riittävän luotettavan kuvan erilaisista lämpöyrittäjäverkostoista. Positiivisina vaikuttajina tutkimuksen tuloksiin voidaan nähdä aiempi
tutkimus, sen haastattelut ja tulokset, sekä tämän tutkimuksen kattavat ja kasvotusten
suoritetut yksityiskohtaiset puolistrukturoidut haastattelut.

Aiemman haastattelututkimuksen 1 (Vasama & Viitikko, 2010) pohjalta laadittiin
arvoverkot Verna Alleen Holomapping -tekniikalla (Allee, 2002), käyttäen XMind ohjelmaa.

Kyseisten

tärkeimmistä

alustavien

lähtökohdista

tämän

arvoverkkojen
tutkimuksen

täydentäminen
toteutuksessa,

olikin
joihin

yksi
uusin

laajennetuin ja tarkennetuin haastatteluin pyrittiin löytämään täydennyksiä. Alustavat
verkostokartat toimivatkin yhdessä kysymyspohjan kanssa haastatteluiden perustana.
Kuvassa 3 on esitetty aiempien tutkimusten nivoutuminen tähän diplomityöhön sekä
kokonaisuudessaan verkostorakenteiden tutkimisen viitekehys, jonka pohjan luo
verkostorakenteiden teoria sekä bioenergia-alan nykytilanne.
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Kuva 3.

Tutkimuksen rakenne, lähtökohdat ja nivoutuminen aiempaan
tutkimukseen

Työn sisältö laadittiin edellisen kuvan 3 ja taulukon I mukaiseksi, jotta aluksi luodaan
tarvittava esitieto alan ominaispiirteistä, sekä yrittäjien ja yritysten verkostoista,
lopulta yhdistyen verkosto-ominaisuuksien analysointiin niin operatiivisen kuin
strategisenkin kehityksen kannalta. Työn rakenne ja eri kappaleiden tarkoitus ja
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sisältö on esitetty input-output taulukossa I jossa esitetty eri kappaleiden merkitys
kokonaisuuden kannalta sekä työn ”punainen lanka”.
Taulukko I.

Input – Output taulukko

INPUT

KAPPALE

OUTPUT

Bioenergia-ala yleensä

Kappale 2

Ymmärrys alan luonteesta, sen
nykytilasta ja vaatimuksista

Lämpöyrittäjyys

Kappale 3

Luoda tarkempi näkemys
bioenergia-alan ja etenkin
lämpöyrittäjyyden osa-alueesta

Verkostot ja
verkostoanalyysi

Kappale 4

Tutkia verkostoanalyysiä
tutkimusmetodina, sekä selvittää sen
mahdollisuuksia tutkimuksen tueksi

Haastattelututkimuksen
tulokset

Kappale 5

Tutkia lämpöyrittäjien olemassa
olevia verkostorakenteita
haastattelututkimuksen avulla.
Tavoitteena nykytilan tietoisuuden
kartuttaminen

Toimivien verkostojen
ominaisuudet

Kappale 6

Kirjallisuustutkimus yleisesti
onnistuneiden verkostojen
ominaisuuksista ja vaatimuksista

Verkostokehittämisen
viitekehys

Kappale 7

Verkostojen kehittäminen ja niiden
tärkeiden ominaisuuksien
tunnistaminen HOQ:n avulla

Johtopäätökset ja
pohdintaa

Kappale 8

Työn johtopäätökset ja pohdintaa
sekä ehdotelmia tulevaisuuden
tutkimusten aihealueiksi

Tiivistelmä

Kappale 9

Tiivistelmä työstä
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Lämpöyrittäjien

haastattelututkimuksessa

käytettiin

liitteessä

I

esitettyä

kysymyspohjaa, joiden vastaukset analyyseineen on esitetty kappaleessa V sekä
yksityiskohtaisesti

liitteessä

VI.

Yleisesti

haastatteluista

voidaan

todeta

lämpöyrittäjien aidon kiinnostuksen oman alan toimintaan ja ominaispiirteisiin joka
näkyi haastattelutilanteissa innostuksena käsiteltäviin asioihin. Kappaleessa kaksi on
esitelty bioenergia-alaa yleisesti ja kappaleessa kolme tutustutaan tarkemmin
lämpöyrittäjyyteen Suomessa. Kappaleessa neljä selvitetään yleisesti verkostoja ja
verkostoanalyyiä

tutkimusmetodina,

verkostojen

analysointia

sekä

motiiveja

verkostojen muodostamiselle. Haastattelutukimuksen tuloksia esitellään osittain jo
kappaleissa kolme ja neljä, vaikka perinpohjainen läpikäynti ja analysointi on
suoritettu kappaleessa viisi. Kappaleessa kuusi tutkitaan kirjallisuuden esittämiä
verkosto-ominaisuuksia,

joita

hyvin

toimivissa

verkostorakenteissa

ja

yhteistyösuhteissa on tunnistettavissa. Näiden aiempien kappaleiden löydösten
perusteella

koostetaan

kappaleessa

seitsemän

verkostotutkimisen

viitekehys

tarkoitukseen muokatulla laadun talon HOQ -matriisilla, jonka tarkoituksena on
jäsennellysti esittää erilaisten verkosto-ominaisuuksien korrelaatioita operatiivisiin ja
strategisiin toimintoihin ja niiden kehittämiseen.
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2

BIOENERGIA-ALA

Bioenergia-ala on yksi tämänpäivän kuumimmista trendeistä ja sen tuotanto nousee
Pellin

(2010)

tutkimuksen

mukaan

uusissa

maakuntaohjelmissa

yhdeksi

tulevaisuuden merkittävistä kehittämiskohteista ja elinkeinoista. Tilastokeskuksen
tietojen mukaan vuonna 2008 bioenergia-alan toimintaa harjoitettiin kaikkiaan 800
toimipaikassa, jotka työllistivät yhteensä 3 882 henkilöä (Raunio, 2009). Suurimman
ryhmittymän muodostavat mikroyritykset (89 %), joissa työskentelee alle 10 henkilöä
(CO2-raportti, 2009). Mikroyritysten osuus liikevaihdosta saavutti vain vajaan
kolmanneksen (30 %) koko alan liikevaihdosta, ja vastaavasti työpaikoista 36
prosenttia. Alm (2009) erittelee uusiutuvan energian kokonaiskäytön jakaantuneen
vuonna 2008 seuraavasti:

-

13 % pienpuu

-

14 % vesivoima

-

26 % teollisuuden ja energiantuotannon puunkäyttö

-

42 % metsäteollisuuden jäteliemien käyttö

-

5,4 % muiden uusiutuvien energialähteiden käyttö. (Alm, 2009)

Muiden uusiutuvien energialähteiden käyttö sisältää lämpöpumppujen tuottaman
energian, tuulivoiman, kierrätyspolttoaineet, biokaasun ja muiden biopolttoaineiden
käytön osuuden.

Suomalaisista bioenergiatoimialan yrityksistä vain harva on kansainvälistynyt
merkittävästi ja niiden markkina-alueena ovatkin yleensä kotimarkkinat (Alm, 2009).
Syynä vähäiseen kansainvälistymiseen saattaa olla vielä hyvin varhaisessa vaiheessa
oleva liiketoimintaympäristö joka hakee muotoaan ja kasvumahdollisuuksiaan.
Pienten laitosvalmistajien kasvaminen suuriksi yrityksiksi on vielä alkuvaiheessa, ja
voidaankin

nähdä

suuntauksena

ennemmin

ulkomaisten

laitosvalmistajien
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saapumisen kansallisille markkinoille, kuin suomalaisten yrittäjien laajamittaisen
laajentamisen ulkomaan markkinoille.

Bioenergia-alan teknologia on monilta osin vielä kehittymätöntä (CO2-raportti, 2009),
jonka johdosta tuotannon taloudellinen kilpailukyky ei yllä muiden energiamuotojen
tasolle. Yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista on teknologioiden sekä
toimintatapojen (arvoketjujen ja arvoverkkojen) kehittäminen. Tavoitteeksi tulisi
asettaa raaka-aineiden tehokkaampi hyödyntäminen sekä synergiahyödyt erilaisista
keskitetyistä arvoketjujärjestelyistä (CO2-raportti, 2009). Voitaisiin myös laajaalaisemmin pohtia mahdollisia muita hyödynnettäviä materiaaleja, joiden lämpöarvoa
voitaisiin hyödyntää uusien teknologioiden avulla. Pienet yritykset joutuvat
panostamaan operatiiviseen toimintaan, eikä laaja-alaista tuote- ja teknologiastrategiaa voida, eikä osata harjoittaa. Tulevaisuuteen kohdistuvat skenaarioanalyysit
jäävät tutkimuskeskusten ja yliopistojen toteutettaviksi.

Yksi merkittävistä tulevaisuuden haasteista on biomassan käyttö kestävän kehityksen
kriteerien mukaisesti (Valtanen, 2009). Bioenergian kokonaiskäyttö lisääntyy
kansallisen strategian ja EU:n tavoitteiden johdosta merkittävästi vuoteen 2020
mennessä. Suurin osa lisäyksestä on tarkoitus saavuttaa hyödyntäen puubiomassoja
(Alm, 2009), ja bioenergia on varsinkin Suomessa merkittävin vaihtoehto fossiilisten
polttoaineiden korvaajaksi tulevaisuudessa, koska esimerkiksi tuulienergian tai
vesivoiman tehostamiselle ei ole maantieteellisesti kunnollisia edellytyksiä. Suomella
sen sijaan on suuret metsävarat, ja näin ollen puupohjaisten polttoaineiden osuus tulee
varmasti tulevaisuudessa olemaan merkittävä kokonaisenergiantuotannossa. Panostus
kansallisella tasolla kyseisten teknologioiden kehittämiseen on jäänyt muiden
energiamuotojen kehittämisen jalkoihin.

Suuntaus on kohti tehokkaampaa bienergian hyödyntämistä. Kuvassa 4 on esitetty
lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden käytön kehittyminen vuodesta
2000 vuoteen 2009. Kuten kuvasta havaitaan, vuonna 2007 kehityksessä nähdään
selkeä notkahdus. Pääsyy metsähakkeen, samoin kuin muidenkin kiinteiden
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puupolttoaineiden käytön vähenemiseen vuonna 2007 oli päästöoikeuksien hintojen
voimakas lasku. Ensimmäisen päästökauppakauden (2005–2007) lähestyessä
loppuaan toimijoilla oli päästöoikeuksia jäljellä, jolloin niiden hinnat laskivat lähes
nollaan. Tällöin turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä ei aiheutunut
lisäkustannuksia päästöoikeuksien muodossa ja näin ollen fossiilisten polttoaineiden
edullisemmat hintasuhteet ohjasivat energiakäyttöä näiden polttoaineiden suuntaan.
Vuonna 2008 käyttö lisääntyi merkittävästi ja metsähaketta käytettiin lämpö- ja
voimalaitoksissa jo noin 4 miljoonaa kuutiometriä, 52 prosenttia enemmän kuin
vuotta aiemmin. Lukuun sisältyy varsinaisten energialaitosten lisäksi myös
lämpöyrittäjien hoitamien laitosten käyttämä metsähake. (Alm, 2009)

Kuva 4.

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa,
kokonaiskäyttö 2000–2009 (Metla, 2010)

Lämpö- ja voimalaitokset käyttivät kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2009 kaikkiaan
13,5 miljoonaa kiintokuutiometriä. Käyttö supistui edellisvuodesta 0,9 milj. m³ eli
noin 6 prosenttia. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 26 terawattituntia
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(TWh),

yli

kolmannes

kaikesta

puuenergiasta

ja

7

prosenttia

kaikkien

energialähteiden kokonaiskulutuksesta. Metsähakkeen käytössä saavutettiinkin uusi
ennätys kun lämpö- ja voimalaitokset polttivat metsähaketta vuonna 2009 kaikkiaan
5,4 milj. m³ eli noin kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2008. Kasvuun syynä
olivat varsinkin alkuvuoden polttoturpeen huono saatavuus ja metsäteollisuuden
tuotannon supistumisesta johtunut sivutuotepuun tuotannon väheneminen. (Metla,
2010) Kuvassa 5 on esitetty diagrammein vuosien 2008 ja 2009 eroavaisuuksia
kiinteiden polttoaineiden käytön suhteen lämpö- ja voimalaitoksissa, arvona käytetty
milj. m3.

Kuva 5.

Lämpöja
voimalaitoksissa
käytettävien
kiinteiden
puupolttoaineiden jakaantuminen v. 2008 (Metla, 2009) ja 2009
(Metsäteollisuus, 2009)

Puulämmön käyttäminen tukee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa ja siihen
liittyviä uusiutuvan energian edistämisohjelmia, sillä se vähentää energiantuotannosta
syntyviä hiilidioksidipäästöjä (Motiva, 2010b). Seuraavassa kappalessa tutkitaan
lähemmin lämpöyrittäjyysliiketoiminnan ominaispiirteitä ja nykytilaa.
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3

LÄMPÖYRITTÄJYYS

Lämpöyrittäjyystoiminta on paikallista ja hajautettua lämpöenergian tuottamista.
Pääpolttoaineena on yleisesti joko yrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta hankittu
puu (pääsääntöisesti alle 50 km päästä). Polttoaineen hankinnan lisäksi yrittäjä
huolehtii lämpökeskuksen operatiivisesta toiminnasta ja saa tuloa lämmitettävään
kiinteistöön tai lämpöverkkoon tuottamastaan energiasta. Lämpöenergian ostaja on
perinteisesti ollut useimmiten kunta, mutta yrityskohteiden määrä viime aikoina
kasvanut merkittävästi (Motiva, 2010b). Myös yksityisten kohteiden määrä on
vähitellen lisääntynyt, vaikka pienten yksittäisten kiinteistöjen lämmitysten
kannattavuus

on

kyseenalaisella

merkittävälle

laajentamiselle

tasolla.

Suurimpana

yksityiskäyttöön

on

esteenä

loppukäytön

lämpöverkostojen

kalliit

investointikustannukset. Näin ollen suuret kiinteistöt ja tehdasrakennukset ovat
yleisimpiä käyttökohteita.
3.1

Lämpöyrittäjyys Suomessa

Alueellisesti lämpöä tuottavien laitosten kokonaislukumäärä oli Suomessa 423
kappaletta vuoden 2008 lopussa, joiden karkea maantieteellinen jakaantuminen on
esitetty kuvassa 6. Lämpölaitosten lukumäärä lisääntyi pelkästään jo vuodesta 2007
14 prosenttia. Myös lämpöyrittäjien hoitamien laitosten yhteenlaskettu kiinteän
polttoaineen

kattilateho

kasvoi

17

prosenttia,

kivuten

230

megawattiin.

Keskimääräinen kattilateho oli kuitenkin vain noin 0,50 megawattia.

Toteutuskelpoisia lämpöyrityskohteita arvioidaan olevan maassamme noin tuhat
kappaletta. (Alm, 2009) Kuvassa 6 on esitetty havainnollistavasti karttapohjalla
lämmöntuotannon sekä yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon lisääntymistä
Suomessa aikavälillä 2000–2009.
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Kuva 6.

Lämmöntuotannon sekä yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon
lisääntyminen 2000–2009 (Asikainen, 2009)

Osakeyhtiöiden tai osuuskuntien hoitamia lämpölaitoksia oli 217 eli 51 prosenttia
laitoksista. Osuuskunnat vastasivat lämmön tuotannosta 89 laitoksella ja osakeyhtiöt
128 laitoksessa. Puuenergian hyötykäyttö tarjoaa kunnille ja kaupungeille paikallisen
energiavaihtoehdon joka mahdollistaa lähialueen yrittäjien palvelujen käyttämisen.
Paikallisten yritysten ja palveluiden käyttäminen on myös haastattelujen perusteella
hyvin suosittua, joka osaltaan korostaa hajautetun lämmöntuotannon tärkeyttä ja
mahdollisuuksia

haja-asutusalueiden

toiminnan

vakauttamisessa

ja

edelleen

kehittämisessä. Näin ollen hajautetun lämpöliiketoiminnan aiheuttamat rahavirrat
tukevat

pienten

paikkakuntien

taloudellista

kehitystä.

Alm

(2009)

toteaa

toimialaraportissa Suomessa olevan noin 20 terawattitunnin lämmitysmarkkinat,
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joissa lämmönlähteenä on muu kuin kaukolämpö tai polttopuut, joka indikoi
merkittävää kasvupotentiaalia pienille ja keskisuurille lämpölaitoksille. Jos
lämmitysmarkkinoiden tämän osan kokoa arvioidaan vuoden 2009 kevyen polttoöljyn
hinnalla, potentiaalin rahallinen arvo on noin 1032 miljoonaa euroa vuodessa.
Laajentuneeseen uusiutuvien energialähteiden käyttöön siirtymiseksi tarvittaisiin niin
kannustimia kuin yhteiskunnallisia ohjaus- ja tukivälineitäkin. (Alm, 2009) Kuten jo
aiemmin todettua, ala tarvitsisi kehittämistä ja voimavaroja, jotta olemassa olevien
resurssien laajamittaisempi hyödyntäminen olisi mahdollista.
3.2

Lämpöyrittäjyyden kustannusrakenne

Lämpöyritystoimintaa kuvaa suuret investoinnit suhteutettuna toiminnan laajuteen,
toimintojen paikallisuus ja hajautuneisuus, sekä raaka-ainehintojen voimakas
vaikutus

kannattavuuteen.

Tässä

kappaleessa

tutkitaan

yleisellä

tasolla

lämpöyritystoiminnan kustannusrakennetta, jotta toiminnan tärkeimmistä osa-alueista
saataisiin parempaa käsitystä. Lämpöyritystoiminnassa aine- ja tarvikekäyttö,
ulkopuoliset palvelut sekä henkilöstökulut syövät noin 65–70 prosentin osuuden
liikevaihdosta, liiketulosprosentin vaihdellessa 5,4 prosentin ja 8,8 prosentin välillä
(tulostaso kohtuullinen). (Alm, 2009)

Lämpöyritystoiminnassa omavaraisuusaste on varsin alhainen ja velkaantumisaste
korkea, mutta velkaantumisasteessa on aistittavissa parannust, kuten on esitetty
kuvassa 7. Henkilöä kohden laskettu liikevaihto on kasvanut ripeästi viimeisten
vuosien aikana, mutta investointikustannusten noususta johtuen tulos ei kuitenkaan
ole parantunut, vaikka henkilöstökulut ovat säilyneet samalla tasolla. Syynä
kehitykseen

on

voimakas

toiminnan

laajentaminen

joka

näkyy

myös

velkaantuneisuusasteessa. Kuvassa 7 on esitetty taloudellisten tunnuslukujen
kehitystä lämpöyrittäjien mediaaniryhmässä vuosina 2004–2008.
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Kuva 7.

Lämpöyrittäjien
kannattavuus
ja
taloudellinen
(lämpöyrittäjäryhmä (1–9 henkilöä), mediaani (Alm, 2009)

asema

Pk-sektorilla toimivat bioenergiayritykset ovat keskimäärin muita pk-yrityksiä
optimistisempia tulevaisuuden suhdannenäkymistään (otos seuraavat kolme vuotta,
2007–2010). Kaikkiaan 65 prosenttia bioenergiayrityksistä odottaa suhdanteiden
paranevan ja vain 6 prosenttia heikkenevän lähimmän kolmen vuoden kuluttua. Pkbioenergiayritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden kuluttua eri osa-alueilla
koetaan vientiä lukuun ottamatta myönteisiksi. Liikevaihdon ja kannattavuuden
kehityksen suhteen pk-bioenergiayritykset ovat muita pk-yrityksiä optimistisempia.
(Alm, 2009) Positiiviset odotukset realisoituvatkin juuri toiminnan laajentamisena,
joka on hyvin selkeästi havaittava trendi. Alalle vaaditaan myös tuotteiden ja
teknologioiden kehitystä, jotta laajentaminen on edelleen mahdollista ja kannattavaa
ilman merkittävää henkilöstön lisäämistä.
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Raaka-aine- ja tarvikekäytön, ulkopuolisten palveluiden ja henkilökulujen suuren
osuuden vuoksi juuri näiden osa-alueiden tehostamiseen olisi syytä kiinnittää
huomiota. Henkilökulujen alentaminen tulee tulevaisuudessa tapahtumaan luultavasti
automaation ja etäseurannan tehostamisella, jolloin mahdollisuudet useamman
laitoksen hallinnoimiselle parantuvat. Raaka-ainekulujen ja ulkopuolisten palveluiden
osalta tulevaisuuden uudenlaiset tiivistyneet yhteistyömuodot sekä toimintatavat
saattavat alentaa myös kokonaiskustannuksia, mutta ennen kaikkea parantaa laitosten
toimintavarmuutta.

Operatiiviset toiminnot otetaan huomioon myös verkostojen kehityksen suhteen,
koska

juuri

resurssien

monitasoisissa
kohdistuukin

suppeus

verkostorakenteissa.
juuri

henkilökulujen

suorastaan
Pääpaino

pakottaa

toimimaan

taloudellisuuden

alentamiseen,

raaka-aine

erilaisissa

parantamisessa
toimitusketjujen

tehostamiseen ja investointikustannusten alentamiseen.
3.3

Lämpöyritysliiketoiminnan erityispiirteet

Lämpöyritysliiketoiminnan erityispiirteet -kappaleessa on tarkoitus tutkia alan
ominaispiirteitä käyttäen SWOT -analyysiä ja Porterin viiden voiman mallia. Apuna
liiketoiminnan hahmottamisessa ja sen erilaisuuden tunnistamisessa käytetään myös
edellisten kappaleiden johtopäätöksiä.

Lämpöyrittäjyyden osalta keskeinen ongelma on se, että alueellisten lämpölaitosten
toteuttamisen näkökulmasta kunnat eivät ole olleet aloitteellisia. Kuntien omistamat
suuret kiinteistöt muodostavat kriittisen massan, jolla alueellisista lämpölaitoksista
voidaan saada liiketaloudellisesti kannattavia yksikköjä. Tästä syystä aloitteen
lämpöliiketoiminnalle tulisi tulla juuri kunnilta. Aluetalouden ja työllisyyden
kannalta näillä hajautetusti sijoitetuilla laitoksilla on myös suuri merkitys. Yhden
keskikokoisen (1 MW) alueellisen lämpölaitoksen lasketaan työllistävän 4 henkilöä
yksistään

raaka-aineen

hankinnassa

ja

kuljetuksessa.

Lämpölaitosten

investointikustannukset ovat myös hyvin korkeat suhteessa toiminnan laajuuteen ja
merkittävä osuus näistä kustannuksista kohdistuu lämmönjakoverkostoihin. Tästä
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syystä investoinnin tekeminen soveltuu energiahuollon järjestämisen näkökulmasta
paremmin kunnalle kuin yksityiselle yrittäjälle. Samoin investoinnin pitkä
kuoletusaika (15–20 vuotta) sopii paremmin kunnallisen investoinnin kannattavuuden
arviointiin

kuin

yrittäjävetoisen

laitoksen

liiketaloudelliseen

kannattavuuden

arviointiin. (Alm, 2009)

Lämpöyrittäjyyteen tulee kehittää uusia liiketoimintakonsepteja niin energiaketjun
osiin (polttoaineen tuotanto ja myynti, lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja myynti
osana talotoimituksia, lämmitysjärjestelmien asennus, huolto ja kunnossapito) kuin
koko ketjun hallintaan pyrkiville yrityksille (energian tai polttoainejalosteen myynti
loppuasiakkaalle). Liiketoiminnan kehittäminen johtaa kysynnän lisääntymiseen ja
uusien

tuotteiden

tarpeeseen

koko

tuotantoketjussa

ja

siihen

liittyvässä

laitevalmistuksessa.

Alla

kuvassa

8

on

esitetty

SWOT-taulukko

perspektiivistä.

Kuva 8.

SWOT – Bioenergia-ala (Alm, 2009)

laajemman

bioenergia-alan
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Liiketoimintaympäristön
tarkastella

käyttäen

tunnusomaisia
Porterin

piirteitä

(1985)

esittämää

kilpailuympäristönä
viitekehystä

voidaan

vaikuttavista

kilpailuvoimista. Viitekehys on pääpiirteissään esitetty kuvassa 9.

Kuva 9.

Porterin viiden voiman malli (Porter, 1985), kuva VirtuaaliAMK
(2011).

Lämpöliiketoiminnan paikallisuus asettaa rajoitteita kilpailutukselle ja siten myös
muokkaa koko kilpailuympäristöä hieman poikkeavaksi. Korvaavia tuotteita
lämpöyrittäjän näkökulmasta ovat muut energiamuodot, joita on laajalti saatavissa.
Erityisesti maalämpö aiheuttaa kasvavan riskin alan ja teknologioiden kehittyessä
entisestään.

Myös

aurinkoenergian

ja

tuulivoiman

tuomat

tulevaisuuden

mahdollisuudet voidaan nähdä jonkinlaisena riskitekijänä, ja näin ollen myös
bioenergiateknologian
kustannustehokkaiden

tulisi
ratkaisujen

pyrkiä
avulla

kehittymään
alentaakseen

jatkuvasti,

etenkin

investointikustannuksia

(esimerkiksi modulaaristen laitosratkaisujen avulla). Myös muut mahdolliset
radikaalit innovaatiot energiantuotannon alalla voivat aiheuttaa uuden uhkan
kilpailukyvylle (Pelli, 2010). Ne toimivat jo osaltaan uhkana bioenergian tutkimus- ja
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kehitysrahojen osalta, kun potentiaaliset, mutta vielä melko kaukaiset energiamuodot
ja niiden kehittäminen kiinnostaa enemmän, jolloin niille myös allokoidaan enemmän
resursseja.

Johtuen useista mahdollisista energiamuodoista joita markkinoilla on jo tällä hetkellä
saatavailla, on ostajilla jo tänä päivänä laajalti valinnanvaraa ja siitä johtuen myös
neuvotteluvoimaa. Korkeat vaihtokustannukset eri energialähteiden välillä eivät
kuitenkaan houkuttele jatkuvaan vaihteluun/kilpailutukseen.

Pelli (2010) toteaa tutkimuksessaan alan sisäisen kilpailun olevan myös kovaa. Jo
liiketoiminnan aloitusvaiheessa käyttöpaikan kiinnityksellä saadaan usein monopolia
muistuttava asema. Näin ollen voidaankin katsoa kovimman kilpailun käytävän
nimenomaan käyttöpaikoista ja lämmityskohteista. Luonnollisesti myös polttoaineista
saatetaan käydä kovaa kilpailua, riippuen alueen toimijoiden lukumäärästä, raakaainemääristä ja toimijoiden asemista ja motiiveista. Tosiasia on metsähakkeen
kaukokuljetuksen asettamat rajat kannattavuudelle ja näin ollen laajemmalle
kilpailutukselle, joka osaltaan heikentää lämpöyrittäjien neuvotteluvoimaa (Ihalainen
& Niskanen, 2010). Alan kilpailua polttoainetoimitusten suhteen tulee varmasti
tulevaisuudessa

muokkaamaan

suhteiden

kehittyminen

kohti

strategisia

yhteistyösuhteita, jolloin synergiaeduilla voidaan saavuttaa kokonaiskannattavuuden
paranemista, eikä näin ollen partnereiden jatkuva vaihtaminen tai kilpailuttaminen ole
todennäköistä eikä kannattavaa. Energiayrittäjillä on tosin mahdollisuus vaihdella
polttoaineita

ja

käytettäviä

suhteita,

joskin

lupien

asettamissa

rajoissa.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttäminen ja itse haketus yms. voidaan nähdä
neuvotteluvalttina lämpöyrityksille.

Alan pirstaloituneisuus, etenkin laitosvalmistajien puolelta, pudottaa toimijoiden
kannattavuutta suuren kilpailutuksen myötä. Myös korkeat investointikustannukset ja
pitkät takaisinmaksuajat aiheuttavat suuren paineen hinnoille ja kannattavuudelle.
Yleisesti voidaan todeta kannattavan liiketoiminnan maksavan itsensä takaisin,
huolimatta hieman korkeista investointikuluista perustamisvaiheessa. Tosin pienten
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toimijoiden laajentumista rajoittaa juurikin alkupääoman suuri tarve ja sen saatavuus.
Alalla on laitostoimittajien muodossa hyvin monia pieniä toimijoita joista ilmeisesti
vain harvoilla on tavoitteena liiketoiminnan vahva kehittäminen tuotekehityksen
kautta.

Uusien tulokkaiden tulo alalle voidaan koeta uhkana, vaikka juuri em. mainitut
korkeat investointikustannukset rajoittavat alalle pyrkimistä. Myös melko spesifistä
osaamista vaativa ala karkottaa halukkaita liiketoimintaan pyrkiviä toimijoita.
Energiantuottamisen vastuu saattaa myös heikentää alalle tulijoiden innokkuutta.
Suurimpana uhkana toimii jo mukana lämpöliiketoiminnassa olevat innokkaat
toiminnan laajentajat, joilla on jo tarvittava tietotaito laitosten ylläpitämisestä ja
yleisestä alan toiminnasta. Kuten jo aiemmin todettua, tämänkaltainen toiminnan
laajentaminen onkin hyvin kuvaavaa tämänhetkiselle alan tilanteelle, ja tulevaisuuden
entistä

automatisoidummat

tehokkaammat

kokonaisratkaisut,

polttoratkaisut

varmasti

vain

modulaariset
lisäävät

tuoterakenteet

yritysten

ja

laajentamis-

halukkuuksia. Myös mahdolliset yhteisratkaisut verkostojen välillä voivat tulla entistä
tavanomaisemmiksi kuin verkostorakenteet ja epäsuorien kontaktien määrät kasvavat.
Näin ollen investointikustannuksia voitaisiin jakaa toimijoiden kesken, sekä myös
hyödyntää muita synergiavaikutuksia, esimerkiksi polttoaineketjujen, ostojen ja
huoltojen suhteen. Toiminta myös mahdollistaisi paremman oppimisen ja tiedon
liikkumisen liiketoimintaympäristön sisällä, joka voisi tulevaisuudessa konkretisoitua
uusina innovaatioina.
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4
Verkostot

VERKOSTOT JA VERKOSTOANALYYSI
ja

verkostoanalyysi

-kappaleessa

selvitetään

yleisellä

tasolla

yritysverkostoja, verkostoanalyysin käyttämistä tutkimusmetodina sekä lämpöyritystoiminnan verkostojen nykytilaa ja ominaisuuksia. Tavoitteena on tiivistetysti
ymmärtää verkostojen eri tarkastelutasoja sekä yritysten motiiveja erilaisten
verkostojen muodostamiselle. Bioenergiaverkostot (4.2) -kappaleessa esitellään
verkostojen pääpiirteitä osittain jo haastatteluiden (kappale 5) löydösten perusteella.
4.1

Verkostoanalyysi tutkimusmetodina

Verkostoanalyysejä käytetään jotta ymmärrettäisiin paremmin yrityksen sijoittuminen
omassa

verkostossaan

ja

liiketoimintaympäristössään.

Havainnollistavien

verkostokarttojen (Holomapping) avulla saadaan myös selkeä ja visuaalinen esitys
verkoston toimijoiden liittymäpinnoista, transaktioista ja niiden suunnista. Tässä
tutkimuksessa verkostoanalyysiä hyödynnetään verkostorakenteiden ja toimijoiden
tunnistamiseen, joten sosiologisten yms. vaikutusten arviointiin ei ole tässä
tutkimuksessa tarvetta.

Yritysverkostoista ja yritysten välisistä yhteistyösuhteista käytetään hyvin moninaisia
nimityksiä ja määritelmiä. Yleisesti puhutaan liiketoimintaverkoista, yritysverkoista,
arvoverkoista, strategisista verkoista ja yritysverkostoista. Verkostoja voidaan
jäsennellä esimerkiksi laajuuden, rakenteen tai tehtävän mukaan. Yhteistä näille on,
että jollain tapaa toisiinsa taloudellisesti liittyvät toimijat tuottavat resursseista
tuotteita. Verkostot pitävät myös sisällään hyvin epäformaaleja suhteita, joissa
transaktiot ovat lähinnä satunnaista tietojen ja kokemusten vaihtamista.
Jaotteluna voidaan käyttää yleisellä tasolla verkon ja verkoston erottelua. Möller et al.
(2004) määrittelee verkon seuraavalla tavalla:

”Tietyn yritys- tai organisaatiojoukon muodostama verkko-organisaatio,
joka

rakennetaan

tietoisesti

ja

tavoitehakuisesti.

Verkolla

on
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päämäärä(t), joka ohjaa sen kehittämistä ja toimintaa. Kullakin jäsenellä
on myös omat tavoitteensa. Verkon jäsenillä on sovitut roolit, joihin
liittyvät vastuut sovituista toiminnoista ja yleensä myös riskinotosta ja
ansaintalogiikasta”.

Verkosto -termin samainen tutkimus määrittelee seuraavasti:

”Yritysten ja muiden organisaatioiden välisten suhteiden muodostama,
toimialat ylittävä verkostokudos, joka on periaatteessa rajaton”. (Möller
et al., 2004)

Edellä mainitun määritelmän mukaan lämpöyritysten tapauksessa olisi osuvampaa
puhua verkoista kuin verkostoista. Tässä tutkimuksessa kuitenkin verkkoa ja
verkostoa käytetään synonyyminä erilaisten toimijoiden yhteenliittymistä, joissa
vaihdetaan

aineellisia

ja/tai

aineettomia

vaihdannan

välineitä

(transaktiot).

Yksittäinen yritys kuvataan yleensä ”nodena” ja transaktiot näiden välillä esitetään
viivoin tai nuolin. Myös transaktioiden suunnat, taajuudet ja voimakkuudet voidaan
havainnollistaa verkostorakennekarttoihin. Edellä mainitusta voidaan todeta jokaisen
yrityksen kuuluvan yhteen tai useampaan verkostoon, tavalla tai toisella. Yleinen
suuntaus onkin verkostojen systemaattiselle kehittämiselle ja johtamiselle.

Verkostoanalyysia voidaan myös suorittaa hyvin monilla eri tasoilla, kuten on esitetty
kuvassa 10. Tässä tutkimuksessa lämpöyritysten verkostoja tutkitaan ainoastaan
yritysten omista lähtökohdista ja heidän sidosryhmistään. Näin ollen tarkastelutasona
toimii kahdenvälisen yhteistyön ja strategisen verkon välimalli. Voidaan puhua myös
toimijakeskeisestä verkostotutkimuksesta. Lisätutkimusten aiheena voisikin olla
laajempi paikallisten verkkojen tutkiminen, jossa lämpöyritysten ja laitevalmistajien
yhteistyösuhteet ja liittymäpinnat voitaisiin kuvata laajemmin. Näin ollen voitaisiin
saada laajamittainen verkostokartta, josta voitaisiin tunnistaa vahvojen siteiden
solmukohtia. Myös paikallisia verkostoja yhdistävien tekijöiden tutkiminen voisi
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tuoda esiin mielenkiintoisia tekijöitä. Haastattelujen perusteella tietyt toimijat
yhdistävät paikallisia verkkoja toisiinsa.

Kuva 10.

Verkostotutkimuksen tasot (mukaillen Valkokari, 2010)

Lämpöliiketoiminnassa nähdään piirteitä molemmista Valkokarin (2010) esittämistä
verkostotyypeistä; vertikaalisista verkostoista ja horisontaalisista verkostoista (myös
osin innovaatioverkostoista). Vertikaaliset verkostot muodostuvat arvoketjun
mukaisiin kumppanuuksiin, kun taas horisontaaliset yhteistyöverkostot pitävät
sisällään saman toimialan kilpailijoita. Lämpöliiketoiminnan osalta horisontaalisten
verkostojen uhkina ei esiinny normaaleja kilpailutekijöitä, johtuen alan hyvin
paikallisesta ja pirstaloituneesta luonteesta. Näin ollen myös näiden horisontaalisten
toimijoiden välillä tiedon ja kokemusten liikkuminen on melko avointa. Liiallinen
kontrolli esimerkiksi vertikaalisissa verkostoissa vahvan kärkiyrityksen toimesta
voikin heikentää saavutettua kilpailuetua (Valkokari et al., 2008). Tosin on
muistettava myös se että monien erilaisten ja eritasoisten rinnakkaisuuden hallinta on
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usein yrityksille haasteellista (Valkokari, 2010). Näin ollen vaaditaan verkostojen
systemaattista hallintaa ja johtamista.

Verkostot kehittyvät ajan myötä itsenäisistä kilpailijoista ja toimijoista kilpaileviksi
koalitioiksi, kuten on esitetty Dozin & Hamelin (1998) esittämässä heikkojen ja
vahvojen siteiden aikamuutoskuvassa (kuva 11). Tämänkaltaista kehitystä on
selkeästi nähtävissä myös lämpöliiketoiminnan horisontaalisissa verkostosuhteissa.
Yritysten väliset heikot siteet ovat ajan saatossa muuttuneet kohti strategisempaa
toimintaa.

Strategisempi

toiminta

pitää

sisällään

jopa

yhteisprojekteja

ja

tulevaisuudessa varmasti myös yhä enemmän myös operatiivisia arvoketjujen
yhdistämisiä.

Kuva 11.

Verkostojen kehitys itsenäisistä kilpailijoista
koalitioiksi (mukaillen Doz & Hamel, 1998, s.246)

kilpaileviksi

Yhteyksien tasoissa voidaan myös nähdä eroavaisuuksia heikkojen ja vahvojen
signaalien välillä. Heikkojen allianssien sisäinen tiedonsiirto ja kommunikaatio
tapahtuvat ainoastaan yhdellä tasolla, kun taas vahvojen allianssien yhteydenpito
jakaantuu organisaatioiden eri tasoille, kuten on esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12.

Kommunikaatio ja allianssin vahvuus (mukaillen Doz & Hamel,
1998, s.190)

Tässä

verkostojen

työssä

rakenteita

selvitetään

ainoastaan

kuvaamaan

ja

selventämään toimijoiden rooleja sekä vaihdantojen suuntia ja taajuuksia. Tavoitteena
on liiketoiminnan parempi ymmärrys verkostojen näkökulmasta. Verkostot on
esitetty kokonaisuudessaan, koodatuin sidosryhmin liitteissä II–V. Verkostokarttojen
piirtämisen perustana on käytetty Verna Alleen (2002) Holomapping -tekniikkaa,
josta havainnekuva 13 esitetty alla:

Kuva 13.

Verna Allee – Holomapping (Allee, 2002)
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Verna Alleen (2002) Holomapping -tekniikassa keskitytään kuvaamaan toimijoiden
välisiä yhteyksiä, joita voidaan visuaalisuuden parantamiseksi merkitä erilaisin
viivatyypein

ja

värein.

Seuraavassa

kappaleessa

tutkitaan

tarkemmin

bioenergiaverkostojen ominaisuuksia ja niissä toimivia sidosryhmiä sekä tavoitteita
yhteistyön kehittämiselle.
4.2

Bioenergiaverkostot ja niiden ominaispiirteet

Yritykset toimivat moniverkostoympäristössä, jossa samat yritykset voivat olla
keskenään välillä yhteistyökumppaneita ja toisinaan jopa kilpailijoita. Osan kanssa
yhteistyö on löyhää ja satunnaista, osan kanssa yhteistyötä syvennetään
pitkäjänteisesti strategiseksi kumppanuudeksi. Yksittäisen yrityksen tulee pystyä
jäsentämään

omaa

verkostoitumisen

kenttäänsä

ja

arvioida,

millaisissa

verkostorooleissa se on vahvimmillaan, mihin verkostoyhteistyöhön kannattaa
erityisesti panostaa, millaista verkostoa se tarvitsisi ympärilleen omaa osaamista
täydentämään ja toisaalta, missä verkostoissa se voisi olla täydentämässä verkostoa
omalla osaamisellaan. Parhaiten verkostoitumisen hyödyt voidaan saavuttaa kun
yksittäisen yrityksen ja verkoston intressit kohtaavat mahdollisimman hyvin.
(Valkokari et al., 2007)

Lämpöliiketoiminta on hyvin erilaista verrattuna moniin muihin liiketoiminta-aloihin.
Paikallisuus ja yhteistyöverkoston jäsenten läheisyys asettaa tietyt rajat verkoston
kasvattamiselle, etenkin aineellisten vaihdannan välineiden muodossa. Paikallisuus
voidaan nähdä verkostoissa niin vahvuutena kuin heikkoutenakin. Liiketoiminnan
vaatiman spesifin ammattitaidon korvaaminen voi olla monimutkaista, mutta jo
muodostuneet yhteistyösuhteet ovat yleensä pitkäaikaisia. Suurimpana syynä ovat
henkilökohtaiset suhteet, jotka ovatkin usein verkottumisten taustalla. Myös Starr &
Macmillanin (1990) esittämää sosiaalista resurssikooptaatiota ilmenee verkostoissa.
Yksi resurssikooptaation muoto on vaihdannan välineiden muuntuminen fyysisistä tai
rahallisista ei-aineettomiksi, eli palveluiksi tai erilaisiksi vaihdannoiksi.
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Lämpöliiketoiminnan kehittämisessä tarvitaan alan pirstoutuneisuuden vuoksi eri
toimijoiden voimavaroja ja kyvykkyyksiä täydentämään yksittäisten toimijoiden
resursseja. Pienimuotoisen lämpöyrittäjyyden ja sen laitteistojen kehityksen suhteen
tulisi panostaa verkostomalleihin, joissa tutkimusta ja kehitystä voitaisiin entisestään
tehostaa, pitämällä kuitenkin riskitasot ja investointipanostukset tarpeeksi alhaisina.
Innovatiivisen kehitysverkoston johtoon tarvittaisiinkin todennäköisesti kahden
suuremman

toimijan

lämpöyrityksestä
verkostoistaan.

ja

muodostamaa
laitevalmistajasta

Näin

ollen

(yhteis-)
sekä

saavutettaisiin

verkostoveturia,

luonnollisesti
tarvittavat

koostuen

näiden

omista

kompetenssit

joita

kehitysprojekteissa vaaditaan, sekä myös taloudellista tukea projektien läpivientiin.
Kuitenkin on huomattavaa että molempien toimijoiden tulisi omata laajat omat
verkostonsa, jotka tukisivat verkostoveturin toimintaa ja olisivat aktiivisesti mukana
kehitystyössä. Lämpöyrittäjäverkostoista tällaista yhteishenkeä varmasti löytyisikin,
toinen kysymys on laitevalmistajien halukkuus laajamittaisempaan yhteistyöhön
keskenään.

Kilpailijat

lämpöyrittäjille

kun

ovatkin

lähinnä

vaihtoehtoisia

energiamuotoja (korvaavat tuotteet), kun taas laitosvalmistajien tulisi tehdä
kehitysyhteistyötä suoranaisten kilpailijoidensa kanssa saavuttaakseen kriittisen
massan

ja

tarvittavat

resurssit.

Yhteistoimintaa

lämpöyritysten

ja

lämpölaitostoimittajien kesken tapahtuu melko monissa verkostoissa, mutta aiemmin
mainitusta pirstaleituneisuudesta johtuen yksittäiset verkostot kärsivät resurssien
puutteesta, eikä näin ollen kehittämiputki uusille tuotteille ole tarpeeksi tehokas.
Myös

laitostoimittajien

rajalliset

resurssit

ovat

esteenä

paremmalle

ja

tehokkaammalle kehitykselle lämpöliiketoimialalla. Näiden toimijoiden tulisi
todennäköisesti yhdistää voimiaan tulevaisuudessa, ennenkuin ulkomaalaiset
kilpailukykyiset toimijat todella kiinnostuvat suomalaisista markkinoista.

Tässä

tutkimuksessa

keskityttiin

myös

yhteistyösuhteiden

ominaispiirteiden

arviointiin. Yleisesti lämpöliiketoiminnan verkostoitumisessa ollaan operatiivisista
yhteistyösuhteista siirtymässä kohti strategisia yhteistyösuhteita. Tosin vielä on
vahvasti nähtävissä operatiivisen yhteistyön merkkejä sekä taktisen yhteistyön
ominaisuuksia verkostorakenteissa, mutta suuntaus pitkäaikaiseen yhteistyöhön on
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selkeästi nähtävissä. Alan pienimuotoisuudesta johtuen yhteistyöaste voi tavoitteista
huolimatta jäädä taktiselle tasolle useiden verkostojen osalta myös tulevaisuudessa.
Eri yhteistyöasteiden eroavaisuuksia on esitelty taulukossa II.

Taulukko II.

Yhteistyösuhteiden eroavaisuudet (mukaillen Valkokari et al.,
2007)

Operationaalinen

Taktinen

Strateginen

yhteistyö

yhteistyö

yhteistyö

Tavoitteena

Tavoitteena

Tavoitteena merkittävät

kustannusten

synergiahyödyt

pitkän tähtäimen hyödyt

Ei suuria, pitkän

Yhdistetään kumppanien

Tuotto-odotukset viiden

aikavälin tuotto-

osaamista, resursseja ja

vuoden tähtäimellä

odotuksia

prosesseja

Hyödyt realisoitavissa

Asiakkaalle tarjotaan

Yhteistyösuhteet

lyhyellä tähtäimellä

yhdessä Avaimet käteen

intensiivisiä, luottamusta

-projekteja

vaativia

Yhteistyö ei näyttäydy

Tuotto-odotukset

Riskit suuria

ulospäin yhtenäisenä

muutaman vuoden

alentaminen

tähtäimellä
Yhteistyö näyttäytyy

Suurten panostusten vuoksi

projektikohtaisesti

voidaan perustaa erillinen

yhtenäiseltä ulospäin

yhteisyritys

Lämpöyritykset ovat tilassa jossa ne ovat jäsentäneet omia verkostosuhteitaan ja
hakevat aktiivisesti hyötyjä verkostoitumisesta. Yrityksissä on huomattu, että
panostaminen verkostoihin tai yhteistyösuhteisiin on kannattavaa ja pitkäaikaisen
yhteistyön tuomat mahdollisuudet kiinnostavat. Kuvassa 14 on esitetty Valkokarin
(2010) esittämät verkostoiden päätyypit. Lämpöyritysten verkostojen voidaan katsoa

36

kuuluvan keskimmäiseen verkostotyyppiin, jossa kehittäminen ja pienet muutokset
ovat pääosassa.

Kuva 14.

Erilaisten liiketoimintaverkostojen päätyypit (mukaillen Valkokari,
2010)

Hyvien

yhteistyökumppanien

kanssa

verkostoituminen

nähdään

lämpö-

yritystoiminnassa yhtenä yrityksen kilpailutekijänä – yksin tai epäsopivien
kumppanien kanssa yritys ei pystyisi olemaan niin kilpailukykyinen kuin näiden
tarkasti valittujen kumppanien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan avainkumppanien
lisäksi toimitaan kilpailuttamalla ja tekemällä satunnaista yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa

kustannustehokkuuden

ja

joustavuuden

lisäämiseksi.

Yritysten

yhteistyöverkostot ovatkin melko laajoja ja hyviä yhteistyökumppaneita etsitään
aktiivisesti.

Lämpöliiketoiminnassa verkostoitumisen tavoitteet liittyvät niin toiminnan ja
kannattavuuden kehittämiseen, kuin uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen.
Kyseistä jaottelua on käyttänyt Valkokari et al. (2007), josta esitetty yhteenveto
taulukossa

III

alla.

Yleisesti

pienillä

toimialoilla

ja

hajautuneissa

toimintaympäristöissä verkottuminen keskittyy yleensä operatiivisen toiminnan ja
kannattavuuden kehittämiseen, mutta tutkimuksessa haastateltujen yritysten tavoitteet
liittyivät myös uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Profiloinnin ulkopuolella

37

olevien lämpöyritysten motiivit ja tulevaisuuden tavoitteet olisivat todennäköisesti
poikenneet merkittävästi nyt saaduista vastauksista.

Taulukko III.

Verkostoitumisen tavoitteet (Valkokari et al., 2007)

Toiminnan ja kannattavuuden

Uusien mahdollisuuksien

kehittäminen

tunnistaminen

Keskittyminen ydinkyvykkyyksiin

Markkinavoima ja markkina-alueen
laajentaminen

Yhteisten tiedonkulun käytäntöjen
muodostaminen

Voimavarojen ja kyvykkyyksien
yhdistäminen

Kustannusten alentaminen

Laaja-alaisten tuote- ja palvelukonseptien
kehittäminen (elinkaaripalvelut)

Läpimeno- ja toimitusaikojen
lyhentäminen

Uudet liiketoimintamallit ja
ansaintalogiikat

Toiminnan joustavuuden lisääminen

Uusien teknologioiden verkottunut
kehittäminen (uudet toimialat)

Laajempien kokonaisuuksien hallinta
Tiiviimpi asiakasyhteistyö ja tuntuma
loppuasiakkaisiin

Toiminnan

ja

kannattavuuden

kehittämisen

kannalta

lämpöliiketoiminnassa

tärkeimmiksi tekijöiksi voidaan katsoa keskittymisen ydinkyvykkyyksiin sekä
kustannusten alentamiseen. Asiakasyhteistyön tiivistäminen etenkin arvoketjussa
taaksepäin on tärkeää jotta huolto- ja polttoaineketjut voisivat toimia tehokkaasti.
Uusien mahdollisuuksien tunnistamisen tavoitteina voimavarojen ja kyvykkyyksien
yhdistäminen ja uusien teknologioiden verkottunut kehittäminen korostuvat
lämpöliiketoiminnassa. Toki myös muut tekijät kyseisestä taulukosta ovat myös
lämpöliiketoiminnassa tavoittelemisen arvoisia verkostoitumisen osatavoitteita.

38

Hakanen (2007) on esitellyt artikkelissaan strategiapohjaisen jaottelun. Taulukossa IV
on

jaoteltu

hyötynäkökulmien

mukaan

verkostoissa

saavutetut

edut.

Mielenkiintoisimpina tämän tutkimuksen osalta ovat synergiaedut, toisiaan
täydentävät resurssit, kriittinen massa, riskin jakaminen, erilaisiin ydinosaamisiin
perustuvien innovaatioiden synnyttäminen, osaamisen hankkiminen kumppaneilta ja
yhdessä oppiminen.

Taulukko IV.

Verkostojen hyödyt (Hakanen, 2007)

Tehokkuuteen liittyvät hyödyt

Mittakaavaedut, rationalisointihyödyt,
kriittinen massa, kustannusten jakaminen,
toisiaan täydentävät resurssit,
synergiaedut, nopeus, pääoman kierto

Uuden liiketoiminnan syntymiseen,
volyymin kasvuun ja kilpailuaseman
parantumiseen liittyvät hyödyt

Uusille markkinoille pääsy, kumppanin
maineesta hyötyminen, laajemman
tuote/palvelupaketin tarjoaminen, riskin
jakaminen, erilaisiin ydinosaamisiin
perustuvien innovaatioiden
synnyttäminen, toimitusajan
lyhentäminen

Resurssien hankintaan ja osaamisen
kehittymiseen liittyvät hyödyt

Osaamisen hankkiminen kumppaneilta,
yhdessä oppiminen, kokemusten
jakaminen, positiiviset tiedon vuotamisen
vaikutukset, teknologian hankinta ja
siirto, rahoitus, henkilökunnan
vaihto/kierto

Seuraavassa kappaleessa esitellään lämpöyrityksistä laadittu yleistetty verkostokuva
sekä selitetään kuvissa (liitteet II–V) käytettyjen symbolien merkitykset.
4.3

Bioenergiaverkostot

Lämpöyritysten alustavat verkostot laadittiin aiemman haastattelututkimuksen
pohjalta joita tässä tutkimuksessa täydennettiin puolistrukturoidun haastattelun
avulla. Pohjana verkostoanalyysille on myös hyvä kiinnittää huomiota lämpöyritysten
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arvoketjuun, joka osaltaan määrittää verkoston muodostumisen tarpeen, etenkin
vertikaalisten toimijoiden kesken, ja näin ollen myös siitä saavutettavat
mahdollisuudet ja sen määrittämät lainalaisuudet. Kuvassa 15 on esitetty Pellin
(2010) tutkimuksessa esitelty yksinkertaistettu lämpöyritysten arvoketju.

Kuva 15.

Lämpöyrityksen arvoketju (Pelli, 2010)

Haastatteluiden perusteella arvoketjuissa on hyvin paljon erilaisia toimijoita ja
yhteistyökuvioita, joita arvoverkoin ja seuraavan kappaleen avulla on tarkoitus
selventää ja analysoida.

Tutkimuksessa laadituissa verkostoissa käytetyt merkit ja niiden selitykset on esitettu
kuvassa 16. Verkostot koostuvat toimijoista (nodet) ja heidän välisistä vaihdannoista
(transaktiot), jotka on eritelty värein, nuolin ja viivatyypein. Mikäli vaihdantaviiva on
esitetty ilman nuolta, tarkoittaa se molemminpuolista vaihdantaa, kuten on usein
tiedon ja kokemusten vaihdannan parissa. Toimijoita koskevat huomautukset ja
kommentit on esitetty alleviivatuilla merkinnöillä, kun taas sidosryhmien merkkinä
käytetään pyöreäkulmaista suorakaidetta. Ne sidosryhmät jotka on merkitty
nimikkeellä n. tarkoittaa ns. suurempaa lukumäärää, jota kuitenkaan anonymiteetin
säilyttämiseksi ei ole kartoissa esitelty (yleensä omien laitosten lukumäärä, josta
lämpöyritykset olisivat mahdollisesti tunnistettavissa).
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Kuva 16.

Verkostokuvissa käytetyt merkit ja selitykset

Yksinkertaisuudessaan kuvat koostuvat solmuista sekä niitä yhdistävistä yhteyksistä,
jotka ovat värein ja viivamuodoin eroteltu selkeyttämään tapahtumaa. Alla kuvassa
17 on esitetty aiemmassa tutkimuksessa (Vasama & Viitikko, 2010) laadittu yleistetty
kuva lämpöyrittäjäverkostoista ja tämän raportin haastattelujen pohjalta laadittu
verkostorakenne on esitetty kuvassa 18. Yleistyksen laatiminen oli hyvin erilaisista
verkostoratkaisuista

johtuen

melko

ongelmallista,

joten

myös

tarkemmat

yrityskohtaiset verkostokuvat esitetty liitteissä II–V.

Kuvan 17 ja aiemman tutkimuksen audio -haastatteluvastausten perusteella
hahmoteltiin uudet tarkemmat verkostorakenteet, joita käytettiin haastatteluissa
kysymysten tukena.
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Kuva 17.

Aiemman tutkimuksen yleistetty verkostorakennekuva (Vasama
& Viitikko, 2010)

Kuva 18.

Yleistetty lämpöyrityksen verkostorakenne
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Kuva 18, joka on laadittu jatkohaastatteluiden perusteella, antaa jo melko
kokonaisvaltaisen, mutta yleistetyn toimintaperiaatteen yksittäisen lämpöyrityksen
toiminnasta. Erilaisuuksia vertailtaessa, tai syvemmin rakenteita tutkittaessa on syytä
perehtyä liitteissä II–V esitettyihin verkostokarttoihin. Suhteellisen pienten ja
paikallisten yritysten verkostoista voidaan karttojen avulla tunnistaa yllättävänkin
monia sidosryhmiä, myös horisontaalisia yhteyksiä, sekä institutionaalisia suhteita.

Seuraavassa kappaleessa on selvitetty haastattelututkimuksen sisältöä, jonka avulla
edellä mainitut ja liitteessä esitellyt verkostorakenteet on laadittu. Yksityiskohtaiset
haastatteluvastaukset on esitetty liitteessä VI.
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5

PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELUTUTKIMUS

Haastattelututkimus suoritettiin tammi- ja helmikuun (2011) aikana pääosin
vierailemalla valituilla lämpölaitospaikkakunnilla. Haastattelututkimus toteutettiin
kaikille

osanottajille

(seitsemän

lämpöyritystä)

keskustelupohjaisena,

josta

haastattelun toteuttajan johdolla vedettiin yhteen tiivistetyt vastaukset. Näin ollen
liitteessä VI esitetyt vastaukset eivät esitä vastaajien suoria kommentteja, vaan
toimivat lähinnä yhteenvetona jokaisen kysymyksen aiheuttaman keskustelun
sisällöstä. Tällä pyrittiin vähentämään subjektiivisuutta tulkittaessa haastatteluja (vrt.
esim. audio -tiedostosta haastattelijan tekemät omat johtopäätökset), sekä esittämään
pääsisältö tiivistettynä. Yleisesti haastattelut kestivät 1,45–2,5 tuntia, joten
haastattelut olivat melko kattavat ja osasta kysymyksiä käytiin pitkiä keskusteluja.
Kokonaisen yhden yrityksen verkoston tutkiminen yhdellä haastattelukerralla oli
hieman ongelmallista ja haastavaa, koska todennäköisesti yhden alaryhmän (ylläpito,
polttoaine, asiakas, muut sidosryhmät) toiminnasta keskustelemiseen olisi voitu
käyttää edellä mainittu noin kahden tunnin haastatteluaika.

Haastattelujen sisältö on seuraavissa kappaleissa selvitetty ja analysoitu käyttäen
samaa jaottelua kuin haastatteluiden rakenteessa. Vastaukset on koodattu (liite VI),
jotta vastaajien anonymiteetti voidaan varmistaa. Näin ollen joidenkin vastausten
(esim. kysyttäessä toimijoita) sisältö on vaikeaselkoinen ilman koodiavainta.
Seuraavat kappaleet pitävät sisällään jokaisesta kysymyksestä ja haastatteluosiosta
yhteenvedon, jotka on analysoitu sanallisessa muodossa, analysoiden löydösten
taustoja sekä vaikutuksia niin operatiiviseen kuin strategisenkin liiketoiminnan
kannalta.

Ensimmäiseksi selvitetään laitoksen ylläpitoverkoston rakenteita ja niiden toimintaa
kappaleessa

5.1.

Tämän

jälkeen

avataan

polttoaineen

toimintaverkostojen

eroavaisuuksia ja ominaispiirteitä (kappale 5.2) ja lämpölaitosten verkottumista
muihin sidosryhmiin (kappale 5.3). Viimeinen osa 5.4 käsittelee lämpölaitosyrittäjien
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näkökulmia laitevalmistajien kyvykkyyksistä, modulaarisuuden tärkeyttä ja siitä
mahdollisesti saavutettavia hyötynäkökulmia, tulevaisuuden CHP -teknologian
mahdollisuuksia (ja oman verkoston kyvykkyyksiä sen käyttöönottoon) sekä erilaisia
laitevalmistajien kilpailukykyyn liittyviä asioita. Kappaleen tavoitteena on luoda
yksityiskohtainen

käsitys,

yhdessä

verkostokarttojen

avulla,

erilaisista

verkostorakenteista sekä operatiivisista toimista, joita lämpöliiketoiminnassa esiintyy.
5.1

Laitosten ylläpitoverkostot

Laitoksen ylläpitoverkosto huoltaa ja ylläpitää laitoksen toimintaa, mahdollistaen
nopean reagoinnin kohdattuihin ongelmatilanteisiin. Ylläpitoverkoston tärkein
tehtävä lämpölaitostoiminnassa on ennakoida huoltojen tarpeet ja mahdollistaa
ongelmatilanteiden korjaaminen tehokkaasti, koska laitoksen toimimattomuus
(lämmöntuoton katkeaminen primäärienergialla) on taloudellisesti hyvin raskasta.
Lämpölaitosyritykset pyrkivät tehokkaan ylläpitoverkoston muodostamiseen, jotta
asiantuntevuus, hinta ja saatavuus olisivat mahdollisimman korkealla tasolla. Pienten
paikkakuntien ongelmana on usein ammattitaitoisten toimijoiden vähäinen määrä ja
saatavuus, joka osaltaan kohottaa lämpölaitokseen kohdistuvia henkilöriskejä. Myös
kilpailuttaminen ja toimijoiden vaihto on melko ongelmallista edellä mainituista
syistä johtuen. Yleistäen voidaan todeta lämpölaitosten ylläpitoverkoston koostuvan
paikallisista huoltoyrityksistä sekä lämpölaitostoimittajasta.

Kuten liitteissä II–V on esitetty, lämpöyrityksillä on hyvin erilaisia verkostoja ja
toimijoita huoltoverkostossaan toimintansa ylläpitämiseen. Yleistäen voidaan todeta
yritysten panostavan paikalliseen osaamiseen ja strategisten yhteistyösuhteiden
muodostamiseen. Lämpölaitosyrittäjät myös osallistuvat itse aktiivisesti laitosten
huoltotoimenpiteisiin, joka taas osaltaan kasvattaa omaa osaamista ja ymmärrystä
laitoksen toiminnasta.

Yhteistyösuhteet ovat yleensä muodostuneet lämpöyrittäjien henkilökohtaisten
suhteiden kautta, johtuen osittain pienten paikkakuntien tarjoamista rajallisista
resursseista. Osaltaan läheinen yhteistyö ja tunnettavuus parantavat toiminnan
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vakautta

ja

luottamuksen

määrää,

mutta

myös

nostavat

henkilöriskien

todennäköisyyttä ja vakavuutta. Mahdollisen korvaavan yhteistyökumppanin
löytäminen voi olla ongelmallista ilman merkittävää taloudellista panostusta.
Suurempien kaupunkien läheisyydessä toimivien lämpöyritysten valinnanvara on
huomattavasti suurempi ja näiden yritysten verkostot ovatkin usein muodostuneet
useiden tarjousten ja kokemusten kautta.

Lämpöyritysten ja laitosten ylläpitoverkostojen yhteistyön luonne on yleisesti vielä
operatiivisella

tasolla,

jolloin

toimijoiden

välinen

yhteistyö

keskittyy

ja

konkretisoituu kohdattujen ongelmien korjaamisessa. Kuitenkin on nähtävissä selkeää
suuntausta ja halua kohti strategisia yhteistyösuhteita, johtuen juuri aiemmin
mainitusta saatavuuden, osaamisen ja hinnan muodostaman kolminaisuuden
tehostamisesta. Tehokkaan ja pitkäaikaisen yhteistyön yhtenä motiivina on myös
ennakkohuoltojen mahdollistaminen erilaisten huoltosopimusten ja suunnitelmien
pohjalta. Näin ollen monia ongelmia voitaisiin ehkäistä ennen niiden toteutumista ja
laitoksen toiminnallista aikaa voitaisiin tehostaa. Myös huolellisella suunnittelulla ja
raportoinnilla on mahdollista parantaa lämmöntoimituksen varmuutta ja entisestään
parantaa asiakkaiden luottamusta paikalliseen lämmöntuottoon sekä sen helppouteen
ja varmuuteen.

Yhteistyö lämpöyritysten ja ylläpitoverkoston toimijoiden välillä arvioidaan erittäin
hyvälle

tasolle.

Haastatteluiden

perusteella

eniten

ongelmia

koettiin

lämpölaitosvalmistajien palveluissa, kuten varaosien ja huoltojen saatavuudessa.
Paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä ei juurikaan nähdä puutteita, johtuen
todennäköisesti

juuri

henkilökohtaisista

taustoista

ja

yhteistyöverkon

muodostumisesta nykyiseen muotoon ajan saatossa. Näin ollen voidaan todeta
nykyisten

lämpöyritysverkostojen

hioutuvan

kohti

pysyvämpiä

muotojaan.

Aikaisemmat hyvät ja huonot kokemukset ovat jo osittain muokanneet verkostojen
rakentumista ja sidosryhmien valitsemista.
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Yhteydenpidossa ylläpitoverkostoon on suuria eroja lämpöyritysten kesken, johtuen
luonnollisesti erilaisista yhteistyösuhteista. Monissa verkostoissa yhteydenpidon
taajuuden määrittävät pääosin totetutusprojektien aikataulut sekä mahdolliset
kehitysprojektit laitevalmistajien kanssa yhteistyössä. Muutoin yhteydenpito on
luonnollisesti hyvin epäsäännöllistä, riippuen tarvittavien huoltojen ja korjausten
määrästä. Yleinen suuntaus kohti tehokkaampaa ja pitkäaikaista strategista
yhteistyötä

tulee

tulevaisuudessa

todennäköisesti

lisäämään

sidosryhmiin

kommunikointia yhteisen toiminnansuunnittelun johdosta. Todennäköisesti myös
sähköisten seurantajärjestelmien ja etäjärjestelmien laaja-alaisempi käyttö pienissä
lämpöyrityksissä tulee lisäämään yhteydenpitoa ja tiedon jatkuvaa vaihtumista, sekä
helpottamaan toimintojen laajentamista.

Kommunikointikanavina käytetään hyvin perinteisiä menetelmiä, pääsääntöisesti
puhelinta, e-mailia ja kasvotusten tapahtuvaa kommunikointia. Sähköisiä ja
automaattisia

järjestelmiä

laitosten

kunnonseuraamisessa

tai

huoltotarpeiden

ilmaisimia ei siis pienissä laitoksissa ole haastatteluiden mukaan käytössä. E-mailin
käyttö on yleistä ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman yhteydenpidon ja
tiedon sekä kokemusten vaihdon. Positiivisena puolena e-mailin laaja-alaiseen
käyttöön on myös dokumentaation parantuminen ja mahdollisuus tiedostojen
jakamiseen.

Yleisesti

lämpöyrityksen

ja

ylläpitoverkoston

välillä

liikkuu

luonnollisesti

maksuliikennettä, mutta myös tiedon ja kokemusten vaihdon lisääntyminen indikoi
strategiseen yhteistyöhön ajautumista/hakeutumista, mikä osaltaan ajan mittaan tulee
lisäämään molemminpuolista osaamisen kasvua ja yleistä alan kehittymistä.
Tutkimuksen mukaan yhteistyösuhteiden tiivistämisessä on edelleen paljon
potentiaalia niin operatiivisista kuin strategisistakin näkökulmista.

Toimijoiden korvattavuuden ei nähdä aiheuttavan kovin merkittäviä ongelmia
ylläpitoverkostoissa, mutta jotkin toimijat verkostoissa ovat vähitellen kehittyneet
entistä tärkeämmiksi ja tulevaisuudessa niiden korvaaminen voikin olla hankalampaa.
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Pienien paikkakuntien toimijoiden korvaaminen voi aiheuttaa kustannusten
kohoamista, joka nähdään mahdollisena taloudellisena riskinä. Myös henkilöriskit
ovat korkeahkot, mikäli yritys on tukeutunut yksittäisten henkilöiden osaamisen
varaan, kuten on hyvin tyypillistä pienillä paikkakunnilla. Luonnollisesti nähdään
suuria eroja pienillä paikkakunnilla sijaitsevien lämpölaitosten ja suurempien
kaupunkien läheisyydessa sijaitsevien laitosten välillä.

Tärkeimpinä kehittämisen kohteina haastattelun perusteella nähdään raportoinnin
parantamisen ja huoltopalveluiden saatavuuden varmistamisen. Myös tietoliikenneosaamisen kehittäminen etenkin lämpölaitoksien osalta, sekä etäyhteyksien ja
ennakoinnin parantaminen esitettiin kehittämisideoina. Yhteistyön toimivuuden
todettiin olevan todella hyvällä tasolla ja tästä syystä suurempia kehitysideoita
(puutteita toiminnoissa) ei noussut keskusteluissa esiin.

Haastatteluun osallistuneet yritykset olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä
tämänhetkisiin

yhteistyösuhteisiin

ja

niiden

toimivuuteen.

Osittain

korkea

tyytyväisyys voi olla seurausta niin vähitellen vakiintuneista kumppanuussuhteista,
mutta myös vaikeudesta nähdä oman toiminnan kehityskohteita tai toiminnan
puutteita. Positiivista on ajautuminen kohti strategisia yhteistyösuhteita, joka
mahdollistaa tulevaisuudessa pitkäjänteisen kehittämisen ja jopa arvoketjujen
osittaisen yhdistämisen.
5.2

Polttoaineen toimitusverkosto

Polttoaineen toimitusverkosto ja sen sen tehokas toiminta on lämpöyrityksen yksi
tärkeimpiä taloudellisen toiminnan edellytyksiä. Pääosin metsänhoitoyhdistykset
(MHY) ovat kriittinen osa verkoston toiminnassa ja poltettavan aineksen
toimituksessa. Yleensäkin paikallisuus koetaan erittäin tärkeäksi tekijäksi valittaessa
verkoston

toimijoita,

kuljetuskustannuksista.
huomattavan

paljon

arvoketjunkin suhteen.

johtuen

luonnollisesti

Haastateltujen
toisistaan,

niin

korkeista

lämpöyritysten
poltettavan

raaka-aineen

verkostot

aineksen

kuin

poikkeavat
puuaineen
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Useimpien lämpöyritysten polttoaineen toimituksesta vastaa laaja joukko pieniä
paikallisia metsäyrittäjiä ja -omistajia. Kuljetuksesta vastaa yleisesti ulkopuolinen
kuljetusyritys, ja haketuksesta haketusyritys. Toiminnan hajautuneisuudessa ja
polttoaineen varastoinnissa on suuria eroavaisuuksia. Karkeasti voidaan myös todeta
yritysten jakautuvan polttoaineen suhteen kahteen eri koulukuntaan, joista toinen
keskittyy polttoaineen laadun optimointiin ja toinen polttoaineen hinnan optimointiin.
Näin ollen myös itse poltossa voidaan nähdä melko fundamentaalisia eroavaisuuksia.
Hieman yllättävää on vähäinen yhteistyö muiden läheisten lämpöyritysten kanssa,
esimerkiksi yhteisten terminaalien tai kuljetusjärjestelyjen suhteen. Polttoaineen
arvoketjun ja sen muodostaman kokonaishinnan vaikutus yritysten kannattavuuteen
on huomattava, joten arvoketjun optimoinnissa ja vakiinnuttamisessa voisi olla
suurtakin kehityspotentiaalia.

Maantieteellinen sijainti sanelee hyvin pitkälti mahdollisten toimijoiden valinnan,
johtuen jo aiemmin mainituista korkeista kuljetuskustannuksista. Myös monien,
varsinkin pienillä paikkakunnilla toimivien, lämpöyrittäjien perusperiaatteena on
suosia läheisiä metsänomistajia ja luonnollisesti usein myös omia metsiä. Myös
polttoaineverkostossa nähdään eroavaisuuksia pienten ja suurempien kaupunkien
läheisyyden vaikutuksesta. Verkostojen moninaisuudesta johtuen yhteistyösuhteet
ovat varmasti ajan saatossa muokkautuneet kyseisiin muotoihinsa myös pienemmillä
paikkakunnilla. Valinnanvaraa on vain huomattavasti vähemmän, mutta samalla
luotto eri toimijoihin henkilökohtaisen suhteen vuoksi on vahvempi. Luottamus ja
joustavuus ovatkin pitkäaikaisen yhteistyösuhteen positiivisia puolia.

Polttoaineverkostossa nähdään jo sen tärkeydestä (korkeat kulut ja hakkeen laadun
tärkeys)

johtuen

tarkasteltuun

huomattavasti

ylläpitoverkostoon.

strategisempia
Osittain

piirteitä

kehitys

on

verrattuna

aiemmin

luonnollinen

johtuen

suunnittelun ja järjestelyjen pakonomaisesta kehittämisestä verrattuna operatiivisesti
tapahtuvaan korjaus- ja huoltotoimintaan. Tulevaisuudessa strateginen yhteistyö
saattaa mahdollistaa toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen ja sen kautta
toiminnan

edelleen

tehostumisen. Myös

helpommin

mitattavissa

oleva

ja
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läpinäkyvämpi ekonominen vaikutus ajaa eri toimijoita kehittämään toimintaansa
yhdessä.

Yhteistyön koetaan olevan polttoaineketjussa erittäin hyvällä tasolla. Vastaukset ovat
hyvin linjassa strategisen kehittämisen suhteen, jolloin voidaan todeta toimijoiden
valikoituneen jo suuremmasta mahdollisesta joukosta. Näin ollen toimintaan ollaan jo
alun perin oltu jollain tasolla tyytyväisiä, jotta yhteistyötä on yleensä haluttu jatkaa ja
kehittää eteenpäin.

Yhteydenpito on yleisesti lähestulkoon jatkuvaa, johtuen laitosten rajallisista
varastoresursseista. On huomioitava myös että itse polttoaineketjussa, joka koostuu
usein useammista toimijoista, toimivat sidosryhmät ovat keskenään jatkuvasti
yhteydessä. Tutkimuksessa on keskitytty ainoastaan lämpöyrityksen yhteydenpitoon
omiin sidosryhmiinsä. Mielenkiintoista voisi olla perehtyä myös syvällisemmin
esimerkiksi juuri polttoaineen jakeluverkostoon, ja sen sisällä tapahtuviin
alatoimintoihin.

Kommunikointikanavina käytetään samoja hyvin perinteisiä menetelmiä kuin
ylläpitoverkoston kanssa kommunikoinnissa, eli pääsääntöisesti puhelinta, e-mailia ja
kasvotusten tapahtuvaa kommunikointia. Sähköisiä ja automaattisia järjestelmiä
laitosten polttoaineketjussa ei siis pienissä laitoksissa ole haastatteluiden perusteella
käytössä. Tulevaisuudessa kehityskohteina voisi olla esimerkiksi yksinkertaisten
etäseurantasysteemien kehittämisen, jolloin lämpöyritysten varastonhallinta olisi
täysin kuljettavan yrityksen vastuulla. Näin ollen voisi olla mahdollista laajentaa
edelleen

toimintaa,

operatiivisten

toimien

vaatiessa

vähemmän

huomiota.

Yksinkertaisuudessaan seurantajärjestelmä voisi pitää sisällään internet yhteyden
kautta seurattavan kameran, jolla varastotilannetta voitaisiin etäseurata.

Yleisesti lämpöyrityksen ja polttoainetoimittajien välillä liikkuu luonnollisesti
maksuliikennettä, kuljetusta, haketusta, polttoainetta (pääsääntöisesti haketta), mutta
myös tietoa ja kokemuksia. Osassa verkostoissa polttoaineketjussa hyödynnetään
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hyvin itsenäisiä metsäyrityksiä, jotka vastaavat kokonaisvaltaisesti polttoaineen
toimituksesta metsästä lämpölaitoksille.

Toimijoiden osaamisten ja resurssien arviointi osoittaa polttoaineketjun olevan
kriittinen osa lämpölaitosten toimintaa, korostuen luonnollisesti etenkin pienemmillä
paikkakunnilla. Yleisesti osaamisen koettiin olevan korkealla tasolla, ja eritoten
maantieteellisen sijainnin johdosta toimijoiden korvaaminen olisi usein vaikeahkoa,
johtuen kasvavista kuljetuskustannuksista mikäli haketta kuljetettaisiin kauempaa.

Yhteistyön kehittämisessä nähtiin selkeästi tärkeimpinä yhteistyön tehostamisen
läheisten

lämpölaitosten

kanssa,

sekä

kaukovalvonnan

ja

sähköisten

varastointijärjestelmien käyttöönoton. Raportoinnissa ja dokumentoinnissa nähdään
myös parantamisen varaa, kuten todettiin myös ylläpitoverkoston toimintaa
pohdittaessa. Myös johtuen hyvin erilaisista ratkaisuista koko polttoaineen
arvoketjussa, voitaisiin todennäköisesti myös kokonaisprosessia tehostaa ja
yhtenäistää.

Myös Kiema et al. (2005) toteuttama tutkimus bioenergia-alan logistiikkaan liittyen
toteaa

että

bioenergia-ala

hallintajärjestelmiä.

tarvitsee

Tutkimuksen

mukaan

kehittyäkseen

tehokkaita

tietojärjestelmäpohjaista

tiedonlogistiikan

reaaliaikaista hallintaa on sovellettu puunhankinnassa jo 90 -luvun puolivälistä
saakka, mutta kyseiset järjestelmät eivät kuitenkaan sovellu sellaisinaan bioenergian
osa-alueelle, missä tarvitaan uusia rajapintoja niin raaka-aineen jalostajiin, kuljettajiin
kuin polttolaitoksiinkin. Samaten liiketoiminnan alueellisuus, verkostomaisuus ja
toimijoiden moninaisuus voi aiheuttaa järjestelmille uusia vaatimuksia.

Mittaukseen liittyvät ongelmat ovat myös monimutkaisia, johtuen energiapuun arvon
määräytymisestä kuorman energiasisällön mukaan, eikä niinkään massan tai
tilavuuden (Hakkila, 2006). Näin ollen sään ja varasto-olosuhteiden vaikutus
loppukäytön tehokkuuteen on merkittävä. Etenkään alhaisen tiheyden ja korkean
kosteusprosentin haketta ei kannata kaukokuljettaa (Ihalainen & Niskanen, 2010).
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Pitkäaikainen ja strateginen yhteistyö mahdollistaisi luottamuksen kasvun kautta
mahdollisuuden parantaa myös haketoimittajan osaamista ja vastuuta polltoaineen
laatuun liittyen.

Haastatteluvastausten perusteella näyttäisi että vielä ei ole kehittynyt toimintatapaa,
joka olisi yleisesti koettu tehokkaimmaksi. Nyt eroavaisuutena toimijoiden kesken on
kuljetusjärjestelyiden, haketuksen ja varastoinnin suuretkin poikkeamat.

Haastatteluun osallistuneet yritykset olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä
tämänhetkiseen yhteistyöhön ja sen toimivuuteen. Osittain korkea tyytyväisyys voi
olla seurausta niin vähitellen vakiintuneista kumppanuussuhteista, mutta myös
vaikeudesta nähdä mahdollisia kehityskohteita tai toiminnan puutteita, kuten todettiin
myös ylläpitoverkoston kohdalla.
5.3

Muut sidosryhmät

Muiden sidosryhmien tutkimisella on tarkoitus perehtyä etenkin lämpölaitosten
tietojen ja kokemusten (aineettomia) liikkumiseen verkostoissa. Yleisesti voidaan
todeta haastatteluun osallistuneiden yritysten omaavan melko kattavan verkoston
muita sidosryhmiä. Todennäköisesti kaikki yritysten sidosryhmät ja toimijat eivät
myöskään haastattelutilanteessa nousseet keskustelun aiheiksi. Raportin alussa
todetun Kokkonen et al. (2011) tekemän profiloinnin voidaan todeta pitävän hyvin
paikkaansa, koska kyseiset yritykset pyrkivät selkeästi myös muiden sidosryhmien
kautta kehittämään kokonaisvaltaisesti toimintaansa. Tämänsuuntainen tiedon
jakamisen tehostuminen kehittää koko kansallista lämmöntuotannon osaamista.
Kuten jo aiemmissa alaverkostoissa (ylläpito, polttoaine) todettiin, myös muissa
sidosryhmissä nähdään hyvin suuria vaihteluita eri lämpöyritysten kesken.
Mielenkiintoinen tutkimusalue voisikin olla selvittää verkostorakenteita astetta
korkemmalla tasolla2. Näin ollen voitaisiin tutkia kuinka paljon esimerkiksi

2

Kuva 10, sivu 30; paikallinen verkko, makroverkostot, klusteri
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haastatteluun osallistuneet yritykset ovat suoranaisesti tai epäsuorasti tekemisissä
keskenään, vaikka maantieteellisesti sijaitsevatkin eri alueilla.

Yhteistyösuhteet ovat muodostuneet luonnollisesti samalla alueella toimivien
yritysten ja tahojen kanssa, sekä henkilökohtaisten ja oman verkoston jäsenten kautta
uusiin toimijoihin. Myös erilaisten yhdistysten sekä laitevalmistajien kontaktien
kautta on muodostunut uusia yhteistyösuhteita, varsinkin muihin lämpöyrittäjiin.
Yhteistyön

luonne

on

myös

muiden

sidosryhmien

osalta

siirtynyt

kohti

strategisempaa yhteistyösuhdetta. Vastauksissa on suuria eroavaisuuksia, johtuen
hyvin erilaisista toimijoista joita muihin sidosryhmiin kuuluu. Yleisesti voidaan
todeta lämpöyrityksillä olevan kahdenlaisia kontakteja muihin lämpölaitoksiin;
strategisia ja satunnaisia. Muutamat lämpölaitokset muodostavat usein strategisia
yhteistyösuhteita, joissa kehitetään liiketoimintaa pidemmällä tähtäimellä. Kuitenkin
koko verkosto pitää sisällään myös satunnaisia suhteita muihin lämpöyrityksiin.
Oletettavasti strategiset suhteet lähimpien toimijoiden suhteen konkretisoituvat
tulevaisuudessa vielä entistä integroituneempina toimintoina, esimerkiksi yhteisten
projektien ja operatiivisten toimintojen suhteen.

Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa toimii pääsääntöisesti hyvin ja niihin ollaan
kohtalaisen tyytyväisiä. Erityisesti lämpöyrittäjien kesken yhteistyön koetaan olevan
tärkeää ja toimivaa, mutta joidenkin muiden sidosryhmien kanssa olisi toiminnassa
kehitettävää.

Muiden

toimijoiden

(pl.

lämpöyrittäjät)

yhteistyösuhteissa

konkreettisuus on yleensä puutteellista eivätkä saavutetut hyödyt ole tasapuolisia.

Yhteydenpitotaajuus vaihtelee luonnollisesti hyvin paljon. Muihin lämpöyrityksiin
pidetään

huomattavasti

enemmän

yhteyttä

kuin

muihin

toimijoihin.

Kommunikointikanavina käytetään samoja hyvin perinteisiä menetelmiä kuin
ylläpitoverkoston ja polttoaineketjun kanssa kommunikoinnissa, eli pääsääntöisesti
puhelinta, e-mailia ja kasvotusten tapahtuvaa kommunikointia. Selkeästi enemmän
muiden sidosryhmien kanssa, verrattuna muihin sidosryhmiin, tapahtuu kasvokkain
tapahtuvaa kommunikointia tapaamisten ja palaverien yhteydessä.
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Yleisesti lämpöyrityksen ja muiden toimijoiden välillä vaihdetaan lähinnä tietoa ja
kokemuksia. Osassa verkostoissa muilta toimijoilta saadaan myös maksusuoritteita
koulutuksista ja muista järjestetyistä tilaisuuksista. Myös erilaisten koulujen
(yliopistot ja ammattikorkeakoulut) opinnäytetöitä ja harjoitustöitä teetetään
lämpöyritysten toimesta.

Toimijoiden korvattavuudessa on suuria eroja, johtuen hyvin erilaisista rooleista ja
yhteistyösuhteista. Muiden sidosryhmien tutkimiseen voisikin keskittää enemmän
aikaa ja resursseja, jotta niiden kokonaisvaltainen luonne voitaisiin selvittää.
Kuitenkin useassa verkostossa on myös muissa toimijoissa lähes korvaamattomia tai
ainakin vaikeasti korvattavia toimijoita. Tärkeimmät toimijat ovat yleisesti
pitkäaikaisen yhteistyön jalostamia yhteistyösuhteita, joiden korvaaminen on pitkästä
historiasta ja luottamuksesta johtuen hankalaa. Useimmat muiden sidosryhmien
toimijoista on helpohkosti korvattavissa, johtuen yksipuolisista suhteista, joissa
lämpöyritysten osaamista ja kokemuksia hyödynnetään esimerkiksi tutkimuslaitosten
ja yliopistojen toimesta. Näistä saatava konkreettinen hyöty lämpöyrityksille koetaan
melko rajalliseksi.

Suurimpana kehityskohteena nähdään yleisellä tasolla yhteistyösuhteiden edelleen
kehittämisen ja paremman hyödyntämisen, joka konkretisoituisi käytännön toiminnan
kehittämisenä. Suurempana kokonaisuutena voidaan nähdä konkreettisten hyötyjen
kehittämisen yhteistyösuhteiden kautta, esimerkiksi kuljetusjärjestelyin. Kuten jo
aiempien sidosryhmien kohdalla todettiin, myös muiden sidosryhmien kesken
kehitettävän

tietokantojen

kehittäminen

nähdään

yhdeksi

tärkeimmistä

kehittämiskohteista. Myös lämpöyrittäjien toiminnan keskittäminen esimerkiksi
yhdistyksen toimesta koetaan tärkeäksi.

Tyytyväisyyskyselyn perusteella yhteistyösuhteissa on edelleen hieman kehittämisen
varaa. Yleisesti tarvittava kehittäminen konkretisoituu tiiviimmän yhteistyön ja
konkreettisten hyötyjen kautta.
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5.4
CHP

CHP laitevalmistajat
laitevalmistajat

-kappaleen

tarkoituksena

on

selvittää

lämpölaitosten

laitevalmistajien kyvykkyyksiä, modulaarisuuden vaikutuksia sekä laitosvalmistajatietoutta lämpölaitosyritysten näkökulmasta. Näin ollen konkreettisen esimerkin
avulla

selvitetään

tuotekehitysputken

myös

yleistä

toimivuutta.

innovaatiokyvykkyyttä

Aiemmassa

Vasaman

ja

&

tutkimus-

Viitikon

ja

(2010)

suorittamassa tutkimuksessa pääpaino olikin juuri laitevalmistajien haastatteluissa,
nyt tutkimuskohteena on toiminta heidän asiakkaiden näkökulmasta. Näin ollen
saavutetaan kokonaisvaltaisempi käsitys todellisista kyvykkyyksistä sekä alan
tilanteesta tulevien innovaatioiden suhteen. Yleisesti voidaan todeta laitosvalmistajien
toimialan olevan hyvin pirstaloitunut, eivätkä toiminnot ole vielä kovinkaan
järjestelmällisiä. Suurin osa valmistajista on ilmeisesti jäänyt resursseiltaan jälkeen
tarvittavasta eikä tuotekehitykseen ole pystytty panostamaan riittävästi resursseja.
Näin

ollen

ulkomaiset

laitosvalmistajien

laitevalmistajat

kilpailukyvylle,

jollei

aiheuttavat

uhan

suomalaisten

kehitykseen

aleta

panostamaan

määrätietoisemmin. Huomattavaa, ja hieman yllättävää, on lämpölaitosten tuntemien
valmistajien jakaantuminen hyvin monien pienten toimijoiden kesken, joka osoittaa
edelleen edellä mainittua alan ja sen toimijoiden pirstaloituneisuutta.

Kysyttäessä kilpailukykyisimpiä laitostoimittajia ja heidän verkostojaan ei yhtenäistä
johtopäätöstä voida vetää, johtuen vastausten suuresta jakaantumisesta. Ainostaan
Tulostekniikka Oy (kolme vastausta), Vaasan Kuljetuskanavat Oy ja Ariterm Oy
saivat maininnan useamman lämpölaitoksen toimesta. Kysymyksen asettelussa
pyrittiin selvittämään kilpailukykyisyyttä myös omien mielikuvien mukaan, ei
ainoastaan aikaisempien kokemusten.

Asiakassuuntautuneisuutta

arvioitaessa

vastaukset

keskittyivät

hyvin

pitkälti

samoihin laitostoimittajiin kuin kilpailukykyisyyttä selvitettäessä. Syynä vastauksiin
on todennäköisesti omien kokemusten suppeus. Asiakassuuntautuneisuudessa nähtiin
yleisesti kehittämisen varaa, johtuen lähinnä laitosvalmistajien resurssipulasta, ei
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niinkään asenteista. Vastaukset myös osaltaan korostavat asiakassuuntautuneisuuden
tärkeyttä arvioitaessa laitosvalmistajien kilpailukykyisyyttä.

Modulaarisuuden merkityksen laitostoimittajan valintaan koetaan erittäin tärkeänä,
etenkin tulevaisuudessa. Vielä laitostoimittajien tuottamat ratkaisut modulaarisuuden
suhteen ovat riittämättömiä tehokkaiden kokonaisratkaisujen ja standardoinnin
suhteen.

Parantuneen

toiminnallisuuden

ja

osien

korvattavuuden

lisäksi

modulaarisuuden tuomiksi eduiksi nähdään aikataulujen pitävyyden parantuminen
uusia laitoksia perustettaessa. Laitosvalmistajat pyrkivät selvästi modulaarisiin
ratkaisuihin, joissa ei kuitenkaan täysin ole vielä onnistuttu. Lämpölaitostoiminnan
korkeiden investointikustannusten johdosta myös modulaarisuuden mahdollisesti
tuomat taloudelliset hyödyt voisivat lyhentää takaisinmaksuaikoja ja näin ollen
yleistä kannattavuutta. Laitoksen osien korvattavuus uudemmilla osakomponenteilla
voi myös elinkaarikustannusten alenemisen kautta parantaa kokonaiskannattavuutta ja
laitosten käyttöikää voitaisiin pidentää uusimalla kriittisiä osaprosesseja. Myös
uusien ratkaisujen käyttäminen mahdollistuisi kesken laitoksen pitkähköä käyttöikää.
Jo edellä mainittu lämpölaitostoimittajien rajallinen panostaminen tuotekehitykseen
hidastaa osaltaan ratkaisujen markkinoille tulon aikataulua. Kuten tuloksista nähdään,
toimivan modulaarisen

tuoteratkaisun kehittäjä voisi saavuttaa laaja-alaista

kilpailuetua bioenergiasektorilla.

Seuraavaksi selvitettiin nykyisiä modulaarisuutta hyödyntäviä laitostoimittajia/
verkostoja.

Selkeästi

modulaarisuutta,

ja

nähdään

monien

jonkinasteisia

laitosvalmistajien
ratkaisuja

onkin

pyrkivän
jo

kohti

saatavilla.

Haastattelututkimuksen perusteella modulaarisuudessa on vielä kuitenkin paljon
kehitettävää, eikä sitä vielä näin ollen nähdä kilpailuvalttina nykyisillä ratkaisuilla.

Ulkomaisista laitosvalmistajista on melko vähänlaisesti tietoja ja kokemuksia
haastatteluihin

osallistuneiden

lämpölaitosten

keskuudessa.

Itävaltalaisten

laitostoimittajien kilpailukyky tai esimerkiksi Baltian maiden alhaisempi hintataso
saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa uhan suomalaisille laitevalmistajille. Yleisesti
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suomalaisten yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn koetaan olevan hyvällä tasolla,
mutta uhkakuvana on etumatkan kaventuminen ja jopa menettäminen ulkomaisille
valmistajille. Tosin vastauksia arvioitaessa on huomioitava melko alhainen kokemus
ja tietopohja ulkomaisista laitevalmistajista. Ulkomaisista kilpailukykyisimmistä
toimittajista ei haastatelluilla yrityksillä ollut kovinkaan laajalti tietoutta. Reka oli
ainoa joka mainittiin enemmän kuin kerran, johtuen todennäköisesti Suomen
edustuksen tuomasta näkyväisyydestä toimialalla.

Suurimpina

kehityskohteina

lämpölaitosyrittäjät

näkivät

ennen

kaikkea

jälkipalveluiden ja automaation kehittämisen. Suurempana taustatekijänä edellä
mainittuihin kehityskohteisiin on selkeästi yleisen seurattavuuden, kontrolloinnin ja
huoltovapauden tarve. Usein pienillä henkilöresursseilla toimivien lämpöyritysten
taloudellisuuden perusta on usean laitoksen ylläpito jonka automaation edelleen
kehittäminen mahdollistaisi. Myös monet vikailmoitukset voitaisiin kuitata ja korjata
hyväksikäyttäen automaation tarjoamia mahdollisuuksia. Jo aiempien kohtien esille
tuomia tärkeitä tekijöitä ovat myös laitostoimittajien huolto- ja varaosapalveluiden
kehittäminen, jotka ilmeisesti osaltaan kärsivät rajallisten resurssien johdosta.

Paljon

myös

mediassa

puhetta

herättävä

aihe

valtiovallan

toimenpiteiden

vaikutuksista, etenkin eri energiamuotojen tukemisessa, aiheutti myös haastatteluissa
hyvin monimuotoisen keskustelun. Kysymyksen taustalla oli selvittää eritoten
erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia lämpöyrittäjyyteen ja laitosvalmistajien
kansainväliseen kilpailukykyyn. Yhtenäinen mielipide oli että toimenpiteillä on
merkittävä

vaikutus

investointikustannusten

toimintaan
näytellessä

ja

sen
suurta

kannattavuuteen.
roolia

pienten

Erittäin

suurten

lämpölaitosten

kannattavuudessa, on luonnollista että investointituet koetaan tärkeiksi. Vaikutus
heijastuu osaltaan myös lämpölaitosvalmistajien menestykseen ja laajenemismahdollisuuksiin.

Pienten

lämpölaitosten

yleistyminen

edelleen

vaikuttaisi

merkittävästi myös laitevalmistajien toimintaan, kasvattaen kohdemarkkinoita.
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Myös puunhankinnan ja hiilidioksidikaupan todettiin yksittäisissä vastauksissa olevan
tärkeitä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on Itävallan esimerkki jossa suurin
valtiollisin ponnistuksin on kehitetty alaa todella onnistuneesti. Ennen Itävallasta
vierailtiin Suomessa hakemassa oppia lämpölaitostoimintaan, mutta nykyään tilanne
alkaa olla päinvastainen. Laitevalmistajat ovat panostaneet saamiaan preemioita
tehokkaasti takaisin T&K toimintaan, jolloin kehitys on ruokkinut itseään. Ilmiö on
hieman huolestuttava, koska epävarmuutta tulevaisuuden kilpailukyvystä lisää
yleinen

epävarmuus

suomalaisten

laite-

ja

laitosvalmistajien

panostuksesta

kehittämiseen.

Mielenkiintoa viime vuosina herättänyt yhdistetyn lämmön ja sähkön yhteistuotanto
(CHP) ei ole vielä lunastanut sille asetettuja tavoitteitaan. Yleisesti haastatteluissa
todetaan

teknologian

olevan

vielä

kehittymätöntä

palvellakseen

pienten

lämpölaitosten tarpeita. Laiteinvestoinnit ovat vielä aivan liian korkeat verrattuna
saavutettuihin hyötyihin ja näin ollen takaisinmaksuajat venyvät liian pitkiksi.
Teknologia nähdään erittäin mielenkiintoisena ja sen kehitystä seurataan aktiivisesti.
Osassa vastauksissa omien verkostojen kyvykkyyksien riittävyydestä nousee esiin
mahdollisesti kasvava työpanos, mikäli yhdistettyä lämmön- ja sähköntuotantoa
otettaisiin

käyttöön.

Kuitenkin

jokainen

haastateltu

koki

oman

verkoston

kyvykkyyksien riittävän CHP -laitosten ylläpitoon. Tämä yhdistettynä yleiseen
kiinnostukseen sähköntuotantoa kohtaan takaa varmasti tulevaisuudessa alalle
merkittävää kasvupotentiaalia. Ensiksi vain tulisi löytää taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja, joilla voitaisiin taata sähkönsaanti edes omien laitosten ylläpitämiseen.
Kannattavuuden parantamiseksi tulisi myös pohtia syöttötariffin määrittämistä
toimintaa tukemaan. Haastatteluvastausten perusteella yksittäisten yritysten tuote- ja
teknologioiden kehittämisresurssit ovat hyvin rajalliset. Toiminta on vielä
pienimuotoista eikä näin ollen järjestelmällistä kehitystyötä ole nähtävissä. Sen
mahdollistamiseksi tarvitaan useiden toimijoiden resurssien, niin taloudellisten kuin
teknisten, yhdistämistä. Seuraavassa kappaleessa esitellään kirjallisuuden löydösten
avulla mahdollisia verkosto-ominaisuuksia lämpöliiketoiminnan kehityksen tueksi.
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6

TOIMIVIEN VERKOSTOJEN OMINAISUUDET

Nykypäivän suuntaus on yhä kasvavissa määrin kohti tehokkaita, resursseja jakavia
verkostorakenteita. Niiden merkityksellä on myös yritysten kannattavuudelle ja
kasvulle yhä suurempi merkitys. Kuitenkaan onnistuminen ei taattua, ja puhutaankin
jopa 60–70 % epäonnistumisasteesta (Hakanen, 2008). Yritysten verkostoitumisen
menestystekijöitä on viimeisten 15–20 vuoden aikana tutkittu melko laaja-alaisesti.
Ongelmana on verkostojen erilaisuus ja olosuhteiden vaikuttavuus erilaisilla
pelikentillä. Yleispäteviä parhaita käytäntöjä ei ole (Hakanen, 2006). Erilaisten
yleismaailmallisten verkosto-ominaisuuksien avulla voidaan verkostokohtaisesti
analysoida tarvittavia muutoksia ja toimenpiteitä toiminnan tehostamiseen. Juuri tästä
verkostojen monimuotoisuuden ja olosuhteiden erilaisuuksien vaikutuksesta työn
tarkoituksena ei ole luoda absoluuttista mallia verkostojen paremmuuden
mittaukselle, vaan enemmänkin avata keskustelua kehittämisen tueksi.

Toimivien verkostojen ominaisuudet -kappaleen tarkoituksena on kirjallisuuden
antamien verkostojen ominaisuuksien avulla tarkentaa myös lämpöyrittäjyydessä
hyödyllisiä ominaisuuksia, joita verkostorakenteet tarjoavat. Tavoitteena on tunnistaa
ja analysoida kirjallisuudesta yleisesti löydettyjä onnistuneiden ja tehokkaiden
yhteistyöverkostojen ominaispiirteitä, joita kohti verkostot lähes alasta riippumatta
voisivat pyrkiä. Kuten esimerkiksi Goyal & Joshi (2003) toteaa oletuksena
tutkimuksessaan että yrityksen suorien yhteistyösuhteiden määrällä on positiivinen
korrelaatio sen taloudelliseen menestykseen. Olettamus on tosin saanut myös
kritiikkiä, esimerkiksi Henning & Saggaun (2009) tutkimuksessa, jossa suoranaista
yhteyttä

ei

kuitenkaan

lämpöliiketoiminnan

löydetty.

kannalta

Pyrkimyksenä

kriittisiä

kappaleessa

ominaispiirteitä,

on

tunnistaa

yhdistäen

edellisten

kappaleiden tuomaa tietoutta alan vaatimuksista ja kehityssuuntauksista. Alana
lämpöyrittäjyys on asiakaspalvelua, mutta oman vaativan puolen tuo vahva
teknologiapohjaisuus. Nopea reagointi ja palvelun tasalaatuisuuden ja varmuuden
maksimointi vaatii yrityksiltä huomattavia resursseja ja joustavuutta.
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6.1

Verkosto-ominaisuuksien käyttö tutkimuksessa

Bioenergia-alan, ja etenkin lämpöyrittäjyyden liiketoiminnallinen erilaisuus asettaa
omat rajansa kirjallisuuden antamien viitekehysten hyödyntämiselle. Tässä työssä
verkostojen

muodostamien

yhteistyösuhteiden

toimivuutta

tulevaisuuden

kilpailukyvyn suhteen analysoidaan pääasiassa Dozin & Hamelin (1998) teoksessa
esitettyjen

olettamusten

avulla.

Kirjoittajat

ovat

tutkineet

menestyvien

yritysverkostojen ja yrityssuhteiden fundamentaalisia eroja, lähtien kohdeyritysten
kulttuurisista eroista aina kilpailullisiin tekijöihin. Merkitsevien tekijöiden avulla
rakennetaan HOQ -matriisi jossa erilaisten yritysverkostojen ja taustatutkimuksen
tulosten avulla pohditaan verkostojen kehittämisen suuntausta ja sen mahdollisia
puutteita ja lisämahdollisuuksia. Lähtökohtana yritysverkostoille on yleinen
pienimuotoisen lämpöliiketoiminnan kehittäminen kustannustehokkaasti sekä myös
arkkitehtuurisen innovaation, sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehittäminen
erilaisten yritysten verkostoratkaisuna. Vaikkakin erilaiset tavoitteet asettavat omat
vaatimuksensa näille em. kahdelle verkostotarpeelle, on niiden taustalla samat
peruselementit joiden varaan yhteistyösuhteet on rakennettava jotta saavutettaisiin
pitkäaikaista kilpailuetua (operatiivista ja strategista) verkoston kokonaisuuden
kannalta. Verkostojen arvioimisessa on taloudellinen vertailu tutkimukseen
osallistuneiden

yritysten

osalta

rajattu

pois,

johtuen

yritysten

erilaisista

yritysmuodoista, lähtökohdista sekä tavoitteista, josta seuraisi harhaanjohtavia
tuloksia ja johtopäätöksiä.

Aluksi kirjallisuudesta etsitään onnistuneiden verkostojen ominaisuuksia, joiden
pohjalta

rajataan

lämpöliiketoiminnan

kannalta

merkittäviä

tekijöitä,

mahdollisuuksien rajoissa. Verkostorakenteiden ominaisuuksia vertaillaan QFD
(Quality Function Deployment) -menetelmällä, jolla pyritään löytämään erilaisten
tekijöiden vaikutuksia tarvittaviin resursseihin ja kompetensseihin jotka realisoituvat
asiakastyytyväisyytenä ja liiketoiminnan tehostumisena niin operatiivisella kuin
strategisellakin tasolla. Näin ollen yritysten verkostorakentamisesta etsitään
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kriittisimmät

tekijät

niin

liiketoiminnan

yleisen

kehittämisen

kuin

innovaatioverkoston kehittämisenkin suhteen.
6.2

Verkosto-ominaisuudet yleisesti kirjallisuuden mukaan

Erilaiset verkostosuhteet ja niiden rakentaminen ja johtaminen ovat kasvattaneet
suosiotaan 2000-luvun alusta (Dyer et al., 2001), jolloin niistä on tullut lähes
kaikkialla liike-elämässä läsnä oleva ilmiö (Gulati, 1998). Kuitenkin vallankumous
kohti verkostorakenteita koettiin jo 1980-luvulla (Hakanen, 2005). Nykyään kilpailu
käydään erilaisten verkostorakenteiden välillä, ennemmin kuin yksittäisten yritysten.
On muistettava että suosiosta huolimatta hyvin monet strategiset yhteistyösuhteet
epäonnistuvat (mm. Reuer, 1999; Young-Ybarra & Wiersema, 1999). Näin ollen
verkostorakenteiden ja kumppanuussuhteiden luomiseen ja kehittämiseen tulisikin
yrityksissä panostaa uudentyyppisin menetelmin ja toimintatavoin (Hakanen, 2008),
koska synergiaeduista huolimatta menestys on vaikeasti saavutettavissa. Joustavuus
ja alhaisempi riski tekevät alliansseista houkuttavan vaihtoehdon kasvulle, jopa
yritysostojen sijaan. Seuraavissa kappaleissa on esitetty kirjallisuustutkimuksen
avulla löydettyjä onnistuneiden verkostojen ominaisuuksia ja vaatimuksia.
6.2.1

Oppiminen ja resurssit

Strategiset verkostot ja yhteistyösuhteet ovat tärkeä resurssien, oppimisen ja
kilpailuedun lähde. Vain muutamilla yrityksillä on kaikki tarvittavat resurssit
tehokkaaseen kilpailuun nykypäivän dynaamisissa ja globaaleissa liiketoimintaympäristöissä. Juuri tästä syystä yritykset hakeutuvat alliansseihin saavuttaakseen
tarvittavia resursseja ja kompetensseja (Ireland et al., 2002; Hakanen, 2006).
Strategiset allianssit ovat yhteistyöjärjestelyjä kahden tai useamman yrityksen välillä,
joiden tarkoituksena on parantaa kilpailullista asettumista ja suorituskykyä jakamalla
resursseja kumppaneiden kesken (Hitt et al., 2000). Tehokkaat yhteistyösuhteet,
allianssit ja verkostot voivat parhaimmillaan toimia tehokkaina kasvun ja
kannattavuuden moottoreina niin paikallisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla
(Ernst et al., 2001). Verkostojen kehittyminen ja niistä taloudellisesti hyötyminen
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vaatii yleensä aikaa, eivätkä muutokset tapahdu hetkessä. Verkostojen tulisi varsinkin
alkuvaiheessa mitata toiminnan kehittymistä ”pehmeiden mittareiden” kautta,
seuraamalla verkoston toimivuutta, vuorovaikutuksen laatua, luottamuksen tasoa, jne.
Taloudellinen suorituskyky ja mahdollinen kilpailuetu rakentuu juuri edellä
mainittujen verkosto-ominaisuuksien luomalla pohjalle (Hakanen, 2008). Osittain
samaa ajattelutapaa suosii Kaplan & Norton (1992) suositussa tasapainotetun
mittariston (Balanced Scorecard) viitekehyksessä.

Menestyvien ja onnistuneiden allianssien taustalla on vahvuus arvonluontilogiikassa
ja suhteiden eheydessä, sekä myös tehokkuudessa jolla verkostossa toimijat oppivat
toisiltaan ja ympäristöstään. Toimijoiden tulee tietoisesti pyrkiä oppimaan toisensa,
toisen yrityksen toimintatavat, sekä luomaan toimintamallit yhteistyölle ja
tutustumiselle (Hakanen, 2008). Tärkeää on myös oppiminen verkoston toimista ja
yhteistyöprosessista. Tärkeää Dozin ja Hamelin (1998, s.193) tutkimuksen mukaan
on juuri edellä esitetyn oppimisprosessin ensimmäisten kierrosten onnistunut
loppuunsaattaminen. Oppimisen ympyrä on esitetty kuvassa 19. Oppimisen ympyrän
mukaan suosiollinen alkutilanne helpottaa oppimista, rakentaen luottamusta ja uskoa.
Tämä

taas

edesauttaa

ja

mahdollistaa

positiivisen

uudelleenarvioinnin,

konkretisoituen yhteistyön laajuuden kasvattamiselle ja muutoksille. Positiivinen
asenne ja kokemukset johtavat rakentaviin muutoksiin, jolloin yhteistyösuhteista
muodostuu jo strategisia ja määrätietoisia verkostosuhteita. Ympyrä sulkeutuu
rakentavien muutosten rohkaistessa tulokselliseen ja onnistuneeseen oppimiseen. Doz
& Hamel (1998, s.193) ovat onnistuneet kiteyttämään oppimisen, luottamuksen ja
tuloksellisuuden yksinkertaiseen ja helposti ymmärrettävään muotoon.
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Kuva 19.

Tyypillinen onnistuneen oppimisen ympyrä (mukaillen Doz ja
Hamel, 1998, s.192)

Yleisesti kehitystä voidaan kuvata vuorikiipeilyesimerkillä, jossa jokainen osallistuja
oppii ajan myötä paremmin ja paremmin luottamaan omiin välineisiinä ja
kiipeilyporukkaansa. Näin ollen ryhmädynamiikka kehittyy ja saavuttaa entistä
parempia kokemuksia vaativammissa maastoissa. Kuitenkin jokainen tarkkailee
muiden osapanosta yhteisen tavoitteen saavuttamisen suhteen, arvioiden panostusta,
luottamusta ja sitoutumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (Doz ja Hamel, 1998,
193). Yhteistyösuhteen perustan luo luottamus, viestintä ja vuorovaikutus, toimiva
yhteisten päätösten tekemisen prosessi ja ristiriitojen ratkaisukyvykkyys (Hakanen,
2008)

Seuraavassa taulukossa V on esitetty oppimisen ongelmien aikaisia varoitusmerkkejä
sekä vakavia oireita.

63

Taulukko V.

Huonon oppimistilanteen merkit ja oireet (mukaillen Doz & Hamel,
1998, s.187)

Aikaiset varoitusmerkit

Vakavat oireet

Kasvava turhautuminen

Sijaiskärsijät

Vähentyvä yhteydenpito

Kommunikaation tyrehtyminen

Aleneva henkilökohtainen

Eroamiset

tyytyväisyys

Jatkuvat selvittämättömät asiat

Kestävät konfliktit

Sosiaalistumisen puutos

Erottelu

Henkilöstön suuri vaihtuvuus

Pyynnöt muutosta aiempiin
organisaatiorakenteisiin

Käyttäytymisoppimisen teorian mukaan oppiminen tapahtuu miellyttävien ja
epämiellyttävien kokemusten avulla joita ihminen kohtaa elämässään (Bailey, 2010).
Ongelmia oppimisen suhteen saattaa vaikeuttaa myös onnistuneen oppimisen jälkeen
tehtävä negatiivinen uudelleenarviointi (Doz, 1996). Näin ollen voidaan em.
tutkimuksen mukaan myös korostaa mahdollisuutta oppimisen kautta saatavien
konkreettisten hyötyjen saavuttamiselle. Kuten myös Peter M. Senge (2006) korostaa
kirjassaan oppivan organisaation tärkeyttä yrityksen kehittämisessä ja kilpailukyvyn
saavuttamisessa. Suurena osa-alueena oppimisen ja luottamuksen kasvattamisessa
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toimii varmasti dokumentaation parantaminen joka osaltaan edesauttaa niin
oppimisprosessia kuin tiedon jakamista ja jatkojalostamistakin.
6.2.2

Verkostojen johtaminen

Verkostojen johtaminen on erittäin tärkeää, vaikka se on akateemisissa tutkimuksissa
jäänyt hieman pienemmällä huomiolle (Ireland et al., 2002). Johtaminen on tärkeä osa
kokonaisprosessia jotta mahdolliset edut allianssista saadaan realisoitua käytännön
tasolla

kilpailueduiksi.

Tehokas

johtaminen

alkaa

oikeiden

liiketoiminta-

kumppaneiden valinnalla. Yrityksen tulee tuntea omat vahvuudet ja heikkoudet, sekä
markkinoiden vaatimukset ja rakenteen. Yritysten tulisi kasvattaa kriittisesti myös
omaa tietouttaan omista kyvykkyyksistä ja niistä resursseista joita sen on hankittava
ulkopuolelta. Usein oman toiminnan objektiivinen arviointi on jo itsessään hyvin
haastavaa.

Verkostojen

johtaminen

mahdollistaa

sosiaalisen

pääoman

ja

tietämyksen

kasvattamisen. Jotta verkoston välisten toimijoiden yhteistyöstä saadaan kaikki
mahdollinen hyöty irti, on luottamuksen kasvattaminen ja kehittäminen ensiarvoisen
tärkeää (Ireland et al., 2002). Edellä mainittujen syiden vuoksi Ireland et al. (2002)
korostaakin johtamisen olevan elintärkeää yrityksille saavuttaakseen kilpailuetua ja
luodakseen arvoa omissa verkostoissaan. Verkostoissa toiminta ja sen ylläpitäminen
vaatii systemaattista johtamista. Oikeiden partnereiden valinnan lisäksi on
ensiarvoisen tärkeää sopia avoimesti pelisäännöistä, tavoitteista ja toimintatavoista.
Nämä tekijät luovat jo edellisessä kappaleessa mainitulle oppimisen ympyrän
ensimmäiselle osalle, suosiolliselle alkutilanteelle, lähtökohdan. Kuvassa 20 on
esitetty verkoston johtamisen ja ohjaamisen tärkeimmät askeleet.
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Kuva 20.

6.2.3

Verkostojohtamisen ja ohjauksen tärkeimmät askeleet
(Verkostoveturi.fi)
Tietojohtaminen ja tiedon liikkuminen

Verkostot ja yhteistyösuhteet toimivat ikäänkuin putkena jonka läpi tieto virtaa
yritysten välillä, joka helpottaa tietointegraatiota. Ahuja (2000a) taas toteaa yrityksen
teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen pääoman sanelevan yhdessä innovatiivisuuden
kanssa sen kuinka paljon ulkopuolisia yhteyksiä se muodostaa. Voidaan myös
varmasti ajatella prosessin olevan kaksisuuntainen, jolloin em. asiat tehostuvat
yrityksen

kehittäessä

kontaktiverkostoaan.

Innovatiivisuuden

ja

yleisestikin

tehokkaan operatiivisen toiminnan mahdollistaminen verkostorakenteissa vaatii myös
saumatonta tiedonkulkua sekä siihen sopivia menetelmiä. Kuten myös Foster
Wheeler Energian johtaja Kari Asikainen toteaa Summasen (2011) artikkelissa
verkostojen kilpailukyvystä ja tiedonkulun merkityksestä:

”Saumatonta tiedonkulkua kehittämällä parannamme koko verkoston
kilpailukykyä

ja

tulevaisuudessakin.”

takaamme

suomalaisille

osaajille

töitä
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Verkosto, jossa on hyvin erilaisen tietopohjan omaavia partnereita, on yleisesti
tehokkaampi tuottamaan, vaihtamaan ja yhdistelemään tietoa. Olemassa olevan
tiedon diffuusion kannalta hyvin vahvojen sidosten muodostamat verkostot ovat
vahvempia, kun taas heikkojen verkostojen vahvuus on taas uuden tiedon
muodostamisessa ja innovoimisessa. (Dyer & Nobeoka, 2000) Liiketoiminnan
operatiivisen tehokkuuden kannalta vahvojen sidosten merkitys on merkittävä, koska
ensiarvoisena

tarkoituksena

on

olemassaolevan

tiedon

ja

toimintatapojen

tehokkaampi hyödyntäminen yhdistelemällä arvoketjuja ja tiedon liikkumista, joka
taas konkretisoituu parantuneena kilpailukykynä ja ammattitaidon kehittymisenä.
6.2.4

Innovaatiokyvykkyys

Innovaatiokyvykkyyteen Ahujan (2000b) tutkimuksen mukaan vaikuttaa suorien ja
epäsuorien yhteyksien määrän. Näin ollen myös yhteyksien lukumäärä ja taajuus
otetaan viitekehyksen yhdeksi osa-alueeksi.

Lämpöyritysten kannalta tärkeimpinä voidaan pitää vahvoja sidoksia, mutta uusien
innovaatioiden ja täysin uusien toimintatapojen kehityksen kannalta myös heikot ja
satunnaiset sidokset ovat tärkeitä, kunhan etäisyydet eivät kasva liian suuriksi.
Parjanen & Melkas (2008, s.59–61) toteaa artikkelissaan ongelmanratkaisuissa ja
muissa luovaa ideointia vaativissa tehtävissä heterogeeninen, sopivasti eri taustaisista
ihmisistä

koostettu

ryhmä

toimii

keskimäärin

tehokkaammin

kuin

täysin

homogeeninen ryhmä. Tämä johtuu erilaisten ihmisten ja heidän taustojensa tuomasta
ajatteluerosta, täydentävistä osaamisalueista ja tiedon ja voimavarojen yhdistämisistä.
Näiden tekijöiden merkitystä ja käytettävyyttä voidaan parantaa huomioimalla
ihmisten välisten tietojen ja taitojen etäisyyksiä, joiden luomia välimaastoja
yhteistoiminnalla

voidaan

täyttää.

Juuri

näissä

rajapinnoissa

piilee

suuri

ideapotentiaali, mutta on muistettava että ryhmätyöskentelyyn osallistuvien ihmisten
eroavaisuuden ei tule olla liian kaukana toisistaan, jolloin erilaisuuksia ei enää
onnistuta hyödyntämään. Verkostoissa usein eroavaisuuden voima unohdetaan ja
yritetään vaikuttaa partnereiden toimintaan muuttamalla niiden toimintatapoja
vastaamaan toiminnan tunnusmerkkejä. Erilaisuus on verkostojen voima ja menestys
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(Hakanen, 2008), joka luo hedelmällisen maaperän innovaatioiden synnylle (Ollus et
al., 1998, s.59). Näitä erilaisia osaamisen ja taustatekijöiden luomia etäisyyksiä
voidaan lajitella esimerkiksi seuraavasti:

-

Kognitiivinen etäisyys – toimijoiden erilaiset ajattelutavat ja tietopohjat

-

Kommunikatiivinen etäisyys – toimijoiden välisten kielten erot

-

Organisatorinen etäisyys – organisaation vuorovaikutussuhteet

-

Funktionaalinen etäisyys – asiantuntemuksen etääntyneisyys eri toimialojen
välillä

-

Sosiaalinen läheisyys – ihmisten väliset suhteet

-

Kulttuurinen etäisyys – organisaatioiden kulttuurien erot

-

Maantieteellinen etäisyys – toimijoiden välinen fyysinen etäisyys. (Parjanen
& Melkas 2008, s.64)

Osaamista

vaaditaan

läpiviennistä.

Yleensä

myös

innovaatioprosessien

innovaatiot

vaativat

ja

tuotekehitysprojektien

systemaattisia

toimintatapoja

ja

johtamista, kuten sarjakuvataiteilija Gary Larson toteaa Koski et al. (2007, s.192)
kirjassa:

”…Ideat tulevat hyvin harvoin spontaanisti”

Innovaatiokyvykkyyteen ja tuotekehityksen tehokkuuteen vaikuttaa erilaisten
tietopohjien ja siteiden lisäksi myös luonnollisesti resurssien laajuus. Pienellä
toimialalla juuri resurssien laajuus onkin kriittinen, jolloin panostusta vaadittaisiin
koalitiotasolla. Pienet yritykset eivät yksistään pysty tehokkaasti muuttamaan
ideoitaan innovaatioiksi.
6.2.5

Verkostotyypit ja oppiminen

Anand & Khanna (2000) korostavat erilaisten verkostojen ja yhteistyösuhteiden
tyypin vaikutusta erityisesti oppimiskäyrään, jonka yritys yhteistyösuhteestaan
hyötyy. Voidaan luonnollisesti olettaa läheisempien yhteistyösuhteiden vaikuttavan
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merkittävämmin yhteistyöstä saavutettaviin hyötyihin, etenkin operatiivisella tasolla.
Absorptiivisen kapasiteetin voidaan katsoa myös vaikuttavan suuresti niin
oppimiseen kuin tiedon liikkumiseenkin (Cohen & Levinthal, 1990). Yrityksillä on
hyvin erilaiset kyvykkyydet oppimiseen, joka osaltaan aiheuttaa neuvotteluvoimien
epätasapainoa yhteistyösuhteessa. Yritysten yhteistyösuhteessa oppimisprosessi voi
olla rakennetta tärkeämpi arvo mitattaessa oppimisen lopputulosta (Hamel, 1991).
Oppimisprosessi mahdollistaa liiketoiminnan ja sen hyödyn ymmärtäminen samalla
tavalla. Kuitenkin yhteisen päämäärän, vision, tulisi ohjailla koko verkostoitumisen
etenemistä (Hakanen, 2008). Kuten Hakanen et al. (2007) toteaa:

”Verkostosuhteen

osapuolten

arvojen

ja

kulttuurin

riittävä

yhteensopivuus on yksi verkostoitumisen menestystekijöistä”

Erityisesti aloittavien yritysten start-up vaiheessa laajan sosiaalisen verkoston tärkeys
korostuu. Näin toteaa myös esimerkiksi Baum et al. (2000) tutkimuksessaan, jossa
tutkittiin erityisesti yritysten alkuvaiheen suorituskykyä ja sen yhteyttä sosiaalisen
verkoston laajuuteen. Etenkin potentiaalisten kilpailijoiden kanssa yhteistyöstä
voidaan saavuttaa parempaa suorituskykyä. Näin etenkin paikallisessa ja hajautetussa
lämmöntuotannossa, jonka melko erityinen osaamisala asettaa suuret vaatimukset
alkuvaiheen onnistumiselle. Alan ammattilaisten tuoma tuki helpottaa huomattavasti
niin investointivaiheen aikana kuin myös liiketoiminnan alkuvaiheen ja omien
verkostojen luonninkin suhteen. Institutionaaliset yhteydet nostetaan myös Baum &
Oliver (1991) tutkimuksessa tärkeäksi osaksi parantamaan yritysten menestymistä
pienten, uusien ja erikoistuneiden organisaatioiden liiketoiminnoissa.

Myös yrityksen roolilla verkoston sisällä on merkitystä sen saamaan hyötyyn.
Verkostoissa saavutettavan hyödyn tasapaino on hyvin vaikeasti saavutettavissa, ja
näin ollen yleisesti toiset yritykset hyötyvät yhteistyöstä toisia enemmän. Yritysten,
jotka osallistuvat interaktiivisiin verkostoihin ja yhteistyösuhteisiin, tulee Boddy et al.
(2000) tutkimuksen mukaan olla erittäin joustavia, koska ne toimivat usein hyvin
ristiriitaisissa konteksteissa. Joustavuuden mittaaminen taas sinällään on hyvin
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hankala määre, joten tutkimuksen viitekehyksessä arvioidaan joustavuutta hyvin
subjektiivisesti. Lämpöliiketoiminta itsessään luo tietyt realiteetit joiden puitteissa on
toimittava, mutta taas yritysten pieni koko parantaa joustavuutta niin lämpöyrittäjien
kuin verkostojäsentenkin suhteen. Antonelli (1996) toteaa artikkelissaan että
erilaisten teollisuudenalojen tiedon kehittyminen on vahvasti riippuvainen yritysten
välisten verkostojen rakenteista. Myös useat muut tutkimukset korostavat
yritysverkkojen rakenteiden tärkeyttä yritysten välisten tiedon ja osaamisen
kehittymiseen teollisuusalojen sisällä (Antonelli, 1996; Sako, 1999; Paci & Usai,
1997).

Sosiaalisen pääoman määrä on myös riippuvainen verkostotyypistä. Sen merkitys,
niin luottamuksen, käsitysten ja rakenteiden avulla on esillä useissa tutkimuksissa
(mm. Malinen & Haahtelo, 2007), kuten on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21.

Sosiaalisen pääoman yhteys arvonluontiin (Malinen & Haahtelo,
2007, s.36)
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6.2.6

Yritysten kokema hyöty ja strateginen sopivuus

Yritykset joilla on täydentäviä resursseja sekä samankaltaiset asemat ajautuvat
useimmin yhteistyösuhteisiin (Chung et al., 2000). Viitekehykseen arvioitaviksi
asetetaan strateginen yhteensopivuus (esim. noudattaen Porterin päästrategioita), sekä
täydentävät resurssit (aineettomat ja aineelliset). Yritysten jotka toimivat täysin eri
strategisissa ryhmissä voi olla hankalampi tehdä yhteistyötä, johtuen erilaisista
tavoitteista ja näkemyseroista. Toisaalta se taas mahdollistaa toimimisen samalla
liiketoiminta-alueella ilman merkittävää kilpailua.

Yrityksillä tulee olla selkeä liiketoiminnallinen hyöty verkostosta, selkeät
toimintatavat ja yhteinen visio. Nämä tekijät yhdessä avoimen kommunikaation ja
ilmapiirin kanssa luovat mahdollisuuden luottamuksen jatkuvalle kasvulle. Erittäin
tärkeää on omaksua oikeudenmukainen toimintatapa, jossa yhteistyössä olevat
yritykset kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä ns. win-win -tilanteena, jossa harjoitetaan
koko verkoston osalta toiminnan ja tulosten seuraamista (Hakanen, 2006). Kuten
merenkulkijoiden vanha viisaus sanoo: ”Jos ei tiedä mihin olet menossa, sillä ei ole
paljon väliä, missä olet nyt” (Valtonen et al., 2008).
6.2.7
Doz

Alkuvaiheen olosuhteet ja onnistuminen
(1996)

toteaa

tutkimuksessaan

allianssien

epäonnistuvan

alkuvaiheen

olosuhteiden (initial conditions) johdosta, mikäli olosuhteet estävät tai viivyttävät
oppimista verkostossa, joka taas osaltaan edesauttaa tuskastumista yhteistyöhön.
Vaikka kognitiivinen oppiminen (cognitive learning theory) olisikin mahdollista,
saattaa alkuperäiset olosuhteet yrityksissä aiheuttaa sen että partnerit tiedostavat ns.
käyttäytymisoppimisen (behavioral learning theory) vaikeuden. Pelkkä luottamus ei
täten riitä jos verkoston alkuvaihe on jo liikeideatasolla kestämätön (Hakanen, 2006).
Alkuvaiheen olosuhteiden tärkeyttä pohdittiin jo kappaleessa 6.2.1 oppimisen
ympyrän yhteydessä.
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6.2.8

Kokemus verkostoista ja partnereiden valinta

Yritykset jotka ovat tottuneet toimimaan erilaisissa verkostoissa, niiden tuottamat
resurssit sekä yrityksen omat kyvykkyydet allianssien muodostamiseen, korreloivat
yrityksen mahdollisien uusien verkostojen synnyn suhteen (Gulati, 1990). Näin ollen
karttunut kokemus aiemmista yhteistyökuvioista, ja niiden tuottamat lisäresurssit
ajavat yrityksiä myös uusiin yhteistyösuhteisiin. Lämpöliiketoiminnassa on selvästi
nähtävissä vahva suuntaus kohti strategisia yhteistyösuhteita, ja näin ollen voidaan
arvioida

kyseisten

yritysten

olevan

aktiivisia

verkoston

kehittäjiä

myös

tulevaisuudessa.

Tärkeimpiä valintakriteerejä verkoston partnereiden valinnalle on toimialasta ja
kilpailutilanteesta johtuen varmasti useita, riippuen valitusta näkökulmasta. Hitt et al.
(2000) tutkimuksen mukaan, jossa vertailtiin erityisesti kehittyneiden ja kehittyvien
maiden

johtajien

näkemyksiä

partnereiden

valinnan

kriteereistä,

erityisesti

kehittyneiden maiden johtajat arvostavat partnereiden valinnassa markkinatietoutta ja
jakelukanavia, kuten myös luonnollisesti täydentäviä kyvykkyyksiä.

Yhteistyöverkostojen

laajentuessa

arvonmuodostukselle

pysyvät.

asetetut

Ajureina

yleistavoitteet
toimivat

edelleen

ja

motiivit
kooptaatio,

yhteiserikoistuminen (co-specialization) ja oppiminen, mutta strategisten ja
johtamispohjaisten asioiden tullessa yhä haastavammiksi, arvonluonnin ja siitä
saatavan hyödyn on saavutettava yhteistyökuvion kaikki osalliset. Myös strateginen
yhteisyhteensopivuus on myös entistä vaikeampi saavuttaa ja ylläpitää. Näin ollen
yhteistyön tarpeellisuus ja järkevyys voidaan kokea erilaisiksi, joka taas vaatii
toiminnon jatkumiseksi entistä harkitumpia aktiviteetteja. Huolimatta edellä
mainituista vaikeuksista Doz & Hamel (1998) toteavat laajan verkostoitumisen
tuovan kilpailuetua, johon yritykset eivät yksinään kykenisi. Myös verkoston muut
toimijat kuin verkostoveturi hyötyvät, oppiessaan uutta ja hyödyntäessään
kollektiivista verkoston voimaa omassa toiminnassaan. (Doz & Hamel, 1998, s.250)
Tulee kuitenkin pitää mielessä ettei menestyksellinen yhteistyö synny ainoastaan
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sopimusten

ja

hallintorakenteiden

kautta,

vaan

myös

epämuodollisten

yhteistyösuhteiden ja laajemman kontaktiverkoston kautta (ei pelkästään ylimmän
johdon kautta). Myös verkostoinnin tavoitteet ja merkitys on sisäistettävä koko
henkilöstön sisällä (Hakanen, 2008).
6.2.9

Verkostosuhteiden paradoksit

Verkostoissa tapahtuvia ongelmia voidaan havainnollistaa myös tutkimalla yleisiä
verkostojen ristiriitoja ja paradokseja. Kuten Hakanen (2005) purkaa oivallisesti
verkostoitumisen paradokseja seuraavalla jaottelulla:

-

Sisäinen liikeidea – ulkoinen liikeidea: Miten yhdistetään toisistaan
poikkeavat liikeideat, sisäiset tarpeet, sisäisen ja ulkoisen liikeidean
laatiminen niin että se tyydyttää sisäisesti yrityksen sisäistä toimintaa kuin
myös verkoston toimintaa kokonaisuudessaan?

-

Työnjako – yhteistyö: Tehokas työnjako ja yhteistyö, miten saavutetaan?

-

Erikoistuminen – laaja-alaisuus: Miten saadaan aikaan erikoistuminen
verkostossa,

joka

mahdollistaa

kilpailukyvyn,

mutta

samalla

vastaa

asiakkaiden tarvitsemaan laaja-alaisuuteen toiminnassa?
-

Itsenäisyys ja vapaus – riippuvuus: Riippuvuus rajaa vapautta, kuitenkin tulisi
taata myös jäsenten itsenäisyys ja vapaus.

-

Yksilölliset arvot (visiot ja strategiat) – yhteiset arvot (visiot ja strategiat):
Miten arvot, visiot ja strategiat saadaan yhdistettyä verkostossa?

-

Löyhä sidonnaisuus – tiukka tuloksellisuus: Miten asiantuntijaverkoston
erityispiirteisiin kuuluva löyhästi sidonnainen organisaatio voidaan saada
tuottamaan tehokkaasti asiakkaiden tarpeita tyydyttäviä palveluita? (Hakanen,
2005)

Edellä esitettyjen paradoksien perusteella verkostosuhteissa ja yhteistyökuvioissa
joudutaan jatkuvasti arvioimaan erilaisten tekijöiden tärkeyksiä ja tekemään
kompromisseja.
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7

VERKOSTOKEHITTÄMISEN VIITEKEHYS

Erilaisten verkostojen arvottaminen on hyvin tapauskohtaista. Viitekehystä jolla
yritysverkostoja ja niiden ”paremmuutta” verkostojen johtamisen ja kehittämisen
näkökulmasta esitetään, tuleekin ennen kaikkea käyttää oman toiminnan kehittämisen
tukena sekä kehittymisen mittarina. Verkostojen vertaileminen keskenään pienten
yritysten kesken on hyvin epäluotettavaa, mutta samoja oletuksia voidaan käyttää
niidenkin kehittämisessä.

Quality Function Deployment (QFD) -menetelmää käytetään kirjallisuudessa
esitettyjen verkostojen ominaispiirteiden suhteuttamisesta lämpöliiketoiminnan
asiakastarpeiden täyttämiseen, operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja innovaatiokyvykkyyteen. Tavoitteena on tunnistaa ja arvottaa erilaiset verkosto-ominaisuudet
juuri lämpöliiketoimintaan, sekä muodostaa kokonaisvaltainen kuva verkostojen
ominaisuuksien tärkeyksistä ja suhteista toisiinsa. Mukaan haluttiin ottaa erilaisia
toiminnan kannalta vaikuttavia tekijöitä, vaikka näiden suhdetta toisiinsa onkin
hankala arvioida (operatiivinen toiminta, asiakastarpeet ja innovaatiopotentiaali).

Tärkein tavoite on tunnistaa QFD:llä erilaisten verkostojen ominaispiirteiden
ristikkäisvaikutuksia,

jolloin

tunnistetaan

kriittisimmät

tekijät

verkostojen

rakentamisen kannalta. Tässä työssä QFD:n ns. ydintä, eli laadun taloa (The House of
Quality, HOQ) käytetään hyvin muunnellusti havainnollistamaan, asemoimaan ja
määrittelemään

erilaisten

verkosto-ominaisuuksien

vaikutuksia

yritysten

operatiiviseen toimintaan, sekä innovaatiokyvykkyyteen ja sen potentiaaliin.
Menetelmää onkin käytetty hyvin erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten asiayhteyksien
tutkimiseen (ReVelle et al., 1988). Näin ollen QFD menetelmä käsitellään
perusteellisemmin ainoastaan laadun talon osalta.
7.1

Yleistä – QFD

Quality Function Deployment (QFD) on Japanissa 1960-luvulla kehitetty menetelmä
jota on perinteisesti käytetty asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun toimintoprosessina
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(Akao 1997, s.1). QFD:n käyttö luo nimenomaan paremmat edellytykset
asiakastarpeiden huomioimiseen tuotekehitys- ja tuotantoprosesseissa (Cohen 1995,
s.11; Griffin & Hauser, 1993). Asiakastarpeilla ja teknisillä korrelaatioilla on jopa
ohjaava vaikutus tuotekehitysprojektien toteutumaan. Periaatteessa se muuntaa
subjektiiviset käsitteet objektiivisiksi, eli asiakkaan ääni muunnetaan menetelmällä
insinöörin ääneksi.

QFD:tä hyödynnetään perinteisesti osana tuotekehitysprosesseja, joissa osallistuvina
tahoina toimivat yritysten eri osastot, jotta asiakkaiden toiveet ja vaatimukset saadaan
koottua monialaisesti, ohjaillen näin lopputuotetta kohti parempaa strategista
sopivuutta. Usein suunnittelijoilla on tuotekehityksessä tapana keskittyä ns.
teknologian työntö (technology push) -tyyppisiin teknisiin ominaisuuksiin, jotka eivät
kuitenkaan välttämättä ole ensiarvoisen tärkeitä loppukäyttäjän kannalta, ja näin ollen
saatetaan jopa keskittää energiaa ja resursseja markkinoiden suhteen epäolennaisiin
tuoteominaisuuksiin. Teoriana QFD:n taustalla onkin yritysten asiakastarvelähtöinen
ajattelutapa (market pull) jolloin kehitettävät tuotteet vastaavat paremmin asiakkaiden
todellisia tarpeita ja vaatimuksia (Norman & Ulwick, 2011).

Menetelmä on hyvin joustava ja sitä muokkaamalla sitä voidaan hyödyntää myös
muiden ominaisuuksien tai korrelaatioiden tutkimiseen, lisäämään ymmärrystä
erilaisten tekijöiden tärkeyksistä ja suhteista toisiinsa. Nykyisten toimintoprosessien
monimutkaisuus luo uusia vaatimuksia myös perinteisemmille menetelmille, joita
muokkaamalla ne voidaan valjastaa vastaamaan myös nykyajan vaatimuksia (Norman
& Ulwick, 2011).
7.2

Laadun talo (HOQ) – QFD:n ydin

Quality Function Deployment -menetelmän pääasiallisena ytimenä toimii ns. laadun
talo (HOQ), joka lisättiin QFD matriisiksi vuonna 1972 (Norman & Ulwick, 2011).
Työkalulla luodun mallin tavoitteena on rakentaa erilaisten ominaisuuksien tai
vaikuttavuuksien matriisi, jolla kyseisten tekijöiden korrelaatioita ja voimakkuuksia
voidaan muuntaa kvalitatiivisesta kvantitatiiviseen muotoon. Näin ollen tekijöiden
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tärkeyksille ja suhteille saadaan käsiteltävät arvot ja erityisesti monimutkaisissa ja
useista

tekijöistä

koostuvista

päätäntävaihtoehdoista

koostuvissa

tapauksissa

pystytään resursseja allokoimaan kriittisimpiin toimintoihin ja kehityskohteisiin.
Yleisesti laadun talo voidaan jakaa kahteen eri pääosa-alueeseen; asiakkailta
saatavaan informaatioon (asiakastarpeet), ja tekniseen informaatioon. Koko jaottelu
mukaan lukien voidaan matriisi jakaa myös useampiin osiin jotka on esitetty kuvassa
22 (Cohen, 1995, s.12, 70; Day, 1993, s.49–50, Kokkonen, 2006). Tässä
tutkimuksessa tekninen informaatio (”Miten” -kolumni) korvataan verkoston
ominaispiirteillä, joita kirjallisuuden mukaan tehokkailla ja hyvin toimivilla
verkostoilla on (kappale 6). Asiakastarpeisiin (”Mitä” -kolumni) listataan
lämpöliiketoiminnan kannalta tärkeitä yrityksen ominaisuuksia niin operatiivisen
toiminnan tehostamiseen kuin innovaatiokyvykkyyden parantamisenkin suhteen.
Näiden tekijöiden yhteyksiä on tarkoitus tutkia laadun talon avulla.

Kuva 22.

Laadun talo (mukaillen Kokkonen, 2006)
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Matriisin vasemmanpuoleinen osa, jota perinteisesti on käytetty yksinomaan
asiakastarpeiden

esittämiseen,

kootaan

lämpöliiketoiminnan

operatiivisia

avaintoimintoja, innovaatiokyvykkyyden mahdollistavia ja parantavia tekijöitä sekä
myös asiakastarpeita. Näillä tekijöillä voidaan kattaa toiminnan kannalta tärkeitä
ominaisuuksia, joihin erilaisilla verkostorakenteilla ja yhteistyösuhteilla voidaan
vaikuttaa. Tekijät on matriisissa esitetty jaoteltuna helpottamaan hahmottamista,
mutta matriisia ja sen tuloksia käsitellään kokonaisuutena, priorisoiden tekijöitä
suhteessa toisiinsa. Tarkoituksena on käsitellä verkosto-ominaisuuksien vaikutuksia
juuri kokonaisuuden suhteen, eikä eritellä eri toimintojen mukaan. Edellä esitetyn
perinteisen rakennemallin matriisin muutokset on esitetty kuvassa 23 alla.

Kuva 23.

Muokattu laadun talo (mukaillen Kokkonen, 2006)

Kehitys/vertailu matriisia ei luonnollisesti täytetä, koska matriisia ei tässä
tutkimuksessa käytetä yksittäisten yritysten arvioimiseen, vaan ennemmin tekijöiden
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ja ominaisuuksien tärkeyksien tutkimiseen. Kuitenkin kehitys/vertailu matriisia
voidaan yksittäisten yritysten osalta käyttää oman toiminnan seuraamiseen verkoston
kehittämisessä ajan funktiona.

Matriisin suhdetaulukon täytössä käytetään esimerkiksi Turusen (1990) käyttämää
kolmiportaista numeerista arviointia, seuraavilla perusteilla:

Voimakas riippuvuus

9

Keskinkertainen riippuvuus

3

Heikko riippuvuus

1

Riippuvuuksien vahvuudet määritetään numeerisesti edellä mainitulla asteikolla,
mutta merkitään matriisiin symboleilla, jotta erilaiset suhteet voidaan visuaalisesti
hahmotella paremmin. Clausingin et al. (1988) sekä Cohenin et al. (1995) mukaan
QFD -menetelmän suurin oivallus on matriisimuodon hyödyntäminen jo prosessien
alkuvaiheessa,

jolloin

esimerkiksi

juuri

asiakastarpeiden

ja

teknisten

tuoteominaisuuksien riippuvuudet ovat helpommin havaittavissa, numeerisesti sekä
eritoten visuaalisesti.

Yleisesti on todettu että ainoastaan numeroiden käyttäminen ei havainnollista
riittävästi riippuvuuksia, jonka vuoksi myös tässä työssä käytetään värillisiä
symboleja. Symbolien käyttö ei kuitenkaan poista numeeristen arvojen käyttöä, joilla
voidaan laskea muun muassa prioriteetteja erilaisille tekijöille. Myös mahdolliset
negatiiviset korrelaatiot pyritään tunnistamaan, jotta kokonaisuudesta saataisiin
mahdollisimman realistinen ja kokonaisvaltainen kuva. Kuten jo aiemmin todettua,
laadun talon matriisi ja siihen kerätyt tekijät ja arvotukset toimivat erinomaisena
kommunikaation välineenä sekä keskustelun avaajana.

Menetelmän avulla myös vaikeammin havaittavissa olevat korrelaatiot ja yhteydet
ovat systemaattisesti löydettävissä. (Clausing & Hauser, 1988; Cohen, 1995, s.138).
Verkosto-ominaisuuksien vaikuttavuus toisiinsa on myös huomioitu matriisissa,
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koska joidenkin tekijöiden parantaminen voi merkittävästi heikentää toista
ominaisuutta. HOQ -matriisissa käytetyt symbolit selitteineen esitetty kuvassa 24.

Kuva 24.

Laadun talon symbolit ja selitteet (mukaillen QFDOnline)

Lopulta tietojen syöttämisen jälkeen on tarkoituksena saada suhteellinen tärkeysaste
jokaiselle

verkosto-ominaisuudelle.

Ideointi

ja

järjestelmällinen

erilaisten

ominaisuuksien suhteiden analysointi saattaa jo sellaisenaan selventää tilannetta,
mutta myös avata uusia ideoita ja lähtökohtia vaatimuksille (Shillito, 1994). Suuri
hyöty menetelmän käytössä onkin juuri kommunikoinnin välineenä toimiminen
vertikaalisesti ja horisontaalisesti.
7.3

Modifioitu HOQ -malli

Modifioidun laadun talon rakentaminen aloitettiin tutkimalla kirjallisuuden sekä
omien kokemusten avulla tekijöitä jotka lämpöliiketoiminnan operatiivisen
toiminnan, innovaatiopotentiaalin ja asiakastarpeiden kannalta ovat merkittäviä.
Valittuja tekijöitä ja niiden valintaa on selvitetty tässä kappaleessa.
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Analysoinnissa hyödynnettiin Excel -pohjaista House of Quality -matriisipohjaa
(QFDOnline), joka koettiin käytettävyydeltään erinomaiseksi. Modifioidun HOQ:n
”asiakastarve” moduulissa käytetään niin operatiivisen toiminnan kannalta tärkeitä
tekijöitä, lämpöliiketoiminnan asiakastarpeita sekä innovaatioiden mahdollistajia.
Näiden

tekijöiden

määrittelyssä

käytetään

hyväksi

lämpöliiketoiminnan

asiakastarpeiden ja operatiivisen toiminnan osalta lähinnä haastattelututkimuksen
tulosten johtopäätöksiä, kun taas innovaatioiden mahdollistajien määrittelyssä
lähtökohtana

käytetään

kirjallisuuden

määritelmiä

yritysten

innovaatioiden

mahdollistavista ominaisuuksista, resursseista, ja kompetensseista. Löydökset ja
johtopäätökset matriisin inputeiksi avataan lyhyesti seuraavissa kappaleissa joista
luodaan taulukkoesitykset (taulukot VI ja VII). Samankaltainen taulukkoesitys
luodaan myös aiemmin tutkituista verkostorakenteiden ominaisuuksista, jotka
edelleen syötetään HOQ -matriisin, seuraavalla tavalla (kuva 25).

TAULUKKO VI

Kuva 25.

Laadun talon matriisiarvot

TAULUKKO VII
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Lämpöliiketoiminnan
kilpailukykyisestä

asiakastarpeet

hinnasta.

koostuvat

Normaalisti

lähinnä

loppukäyttäjälle

luotettavuudesta

ja

lämmöntuottaja

on

melkoisen etäinen toimija, jonka toiminta on onnistunutta, mikäli sen toimintaan ei
tarvitse erityisemmin kiinnittää huomiota. Ihmisten vaatimustaso kasvaa ja myös
lämpöliiketoiminnalta vaaditaan tulevaisuudessa enemmän palvelulähtöisyyttä, joka
taas osaltaan parantaa turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta loppuasiakkaassa.
Ihmisten tiedottaminen mahdollisista haasteista tai muutoksista on myös kehitettävä
toiminto, joka selkeästi tuli esiin myös haastatteluissa. Pääasiallisesti voidaan todeta
lämpöliikelaitoksen

operatiivisen

toiminnan

olevan

melko

eristäytynyttä

loppuasiakkaasta, aina siihen asti kun ongelmia ilmenee. Tähän voisikin
vertauskuvana esittää hyvän jääkiekkotuomarin, jonka olemassaoloa ei hyvin
tuomitun pelin jälkeen ole juuri noteerattu, mutta huonosti menneessä pelissä tuomari
kuulee kunniansa välittömästi.

Operatiivisessa toiminnassa tekijöiksi tunnistetaan tehokas materiaalivirtojen
arvoketju, sekä sen kehittäminen pitäen sisällään mahdolliset vertikaaliset ja
horisontaaliset integraatiot. Kuitenkin jo asiakastarpeet määrittävät luotettavuuden
olevan kriittinen toiminto kilpailukyvyn kentässä, jolloin erilaisten yhteistyösuhteiden
tulee toimia saumattomasti mahdollistaen nopean reagoinnin. Myös taloudellisuus
tulee erilaisten toimintojen yhdistämisestä tehokkailla tavoilla, hyödyttäen kaikkia
osapuolia. Materiaalivirtojen kehittäminen edelleen on monissa yrityksissä varmasti
suoraviivaisin tie parempiin tuloksiin niin taloudellisesti kuin teknisestikin.
Arvoketjujen yhteensovittaminen sanelee myös poltettavan materiaalin laadun, tai
jopa erilaisten laatujen suhteen. Polttoaineen laadun ollessa etenkin tietyille
lämpölaitoksille kriittinen tekijä, on se myös moninaisuudessaan vaikeahko
optimoida. Kuitenkin nähdään että yhteistyösuhteet ja verkostot voivat tarjota
merkittäviä mahdollisuuksia näihin toimintoihin.

Nopea ja tehokas reagointi tuo toimintaan tiettyä ryhdikkyyttä ja parantaa laitoksen
käyttöaikaa, jolloin primääripolttoaineen käyttösuhde paranee, mahdollistaen
laitoksen tehokkaan toiminnan. Sitoutuminen ja luottamus ovat varsinkin pienillä
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paikkakunnilla toimiville yrityksille lähes elinehto, jotta toimintaa voidaan harjoittaa
pitkäaikaisen kilpailukyvyn mahdollisuuksien rajoissa. Kilpailutettavia yrityksiä on
rajallisesti kuten myös osaamista, jolloin riskitekijät kasvavat koko toimintaa
kohtaan. Näin ollen pitkäaikaiset yhteistyösuhteet luovat vankan pohjan yhteistyön
kehitykselle sekä myös luottamukselle. Myös osaamispääoman kasvusta seuraa
operatiivisen toiminnan kehittymistä. Polton optimointi liittyy lähinnä hyvään raakaaineeseen ja oikeisiin prosessiolosuhteisiin. Nämä tekijät ovatkin suomalaisessa
lämpöliiketoiminnassa selkeä vahvuus.

Turvallisuusasioita ei toki sovi myöskään operatiivisen toiminnan kohdalla unohtaa,
ja sen rooli onkin noussut entistä tärkeämmäksi viime vuosina, konkretisoituen
erilaisina turvallisuusnalyyseinä (mm. Hazop ja HEA).

Polttoaineen saanti on eriytetty materiaalivirroista vielä omaksi osa-alueeksi, johtuen
sen tärkeydestä ja kompleksisuudesta. Erilaisten toimintojen mahdollisuuden voi
huomata liitteenä olevista verkostokartoista, joissa polttoaineverkostot ovat hyvin
moninaisia. Lait ja säädökset ohjaavat myös toimintaa. Verkostosuhteilla ei
suoranaisesti

voi

näihin

välittömästi

vaikuttaa

mutta

yhteistyösuhteet

ja

kommunikaatiokanavat auttavat ymmärtämään paremmin liiketoimintaympäristössä
tapahtuvia mahdollisia muutoksia sekä auttaa reagoimaan oikealla tavalla tuleviin
tapahtumiin.

Innovaatioiden mahdollistajiin kirjallisuuden mukaan voidaan löytää paljon erilaisia
tekijöitä. Lähtökohtana pienehköllä alalla, jossa yksikkökoot ovat pieniä, on
kehityksen ja innovoinnin pohjana ja vaikeutena riittävät taloudelliset resurssit, joilla
ideat muutetaan innovaatioksi. Myös kehitysprojektien läpivieminen ja nimenomaan
innovaatioiden kaupallistaminen ja sen vaatima osaaminen on yksi kompastuskivistä.
Pienillä resursseilla toimiessa keskitytään luonnollisesti operatiivisen toiminnan
kehittämiseen, eikä aika riitä systemaattiseen tuotekehitykseen. Yhteistyössä
erilaisten verkostojen avulla osa ongelmaa voidaan eliminoida. Älyllisellä
ristipölytyksellä tarkoitetaan erilaisten ihmisten ja erilaisista taustoista olevien
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ihmisten täydentäviä osaamisalueita, sekä tietopohjien väliin jääviä välialueita, joissa
innovaatiot usein syntyvätkin (Harmaakorpi, 2008). Myös Chesbrough (2007) on
tutkinut aihetta ja pitää innovaatiopotentiaalin tärkeänä tekijänä ulkoiset resurssit,
osaamispääomat, avoimuuden sekä niiden valjastamisen. Sosiaalisella koheesiolla
tarkoitetaan luottamuksen luontia (Niemi, 2004), joka edelleen auttaa ideoiden
esittämisessä ja yhteisen hyvän tavoittelussa, joka konkretisoituu arvonluontina.
Luottamuksen ja kontrolloinnin suhteella on myös suuri merkitys siihen miten
verkostosuhteet toimivat ja kuinka hedelmälliseksi niiden yhteistoiminta muodostuu
(Das & Teng, 1998).

Useissa tutkimuksissa korostetaan vahvojen vuorovaikutusten ja laajan verkoston
arvoa innovaatioprosesseissa (Tidd, 2006; Lindman & Heikura, 2011). Myös
oppimisen merkitystä korostetaan useissa tutkimuksissa (Henderson & Cockburn,
1996; Yam et al., 2004). Oppimisen kääntöpuolena tulee muistaa myös
poisoppimisen vaikeus, joka usein jarruttaa uuden omaksumista ja vaikeuttaa
ajattelua laatikon ulkopuolelta. Tuoreita ideoita ja kyseenalaistamista voidaan
parantaa jo edellä mainitulla älyllisellä ristipölytyksellä. Luonnollisesti kehittäminen
ja tekniset innovaatiot vaativat markkinatietoutta (Yam et al., 2004) sekä tiettyä
systematiikkaa (Chiesa et al., 1996; Baark et al., 2011; Peuhkurinen, 2009).
Strateginen

ketteryys

taas

mahdollistaa

juuri

esimerkiksi

edellä

mainitun

poisoppimisen, sekä toiminnan mukauttamisen tilanteen mukaan. Verkosto ja sen
antamat yhteiset resurssit ja osaamiset auttavat yrityksiä olemaan ketteriä
toiminnassaan, mutta ketteryys tuo juuri lämpöliiketoiminnassa omat riskinsä kun
osaaminen saattaa olla hyvinkin pitkälti ulkoistettua.

Eriarvioisia yhteistyösuhteita (vertikaalinen ja horisontaalinen) josta seuraa
oppiminen ja tehokkuus. Uuteen teknologiaan sijoitetut resurssit voivat vaikuttaa
yrityksen kilpailukykyyn pitkälti tulevaisuuteen, ja huonosti valitun teknologian
kehittämiseen resurssien allokoiminen voi johtaa tuhlaamisen lisäksi vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien menettämiseen, liiketoiminnan joustavuuden vähenemiseen ja
ydinosaamisten hyödyntämismahdollisuuksien menettämiseen. Yleisesti voidaankin

83

sanoa että teknologiainvestoinneissa väärässä oleminen on entistä kalliimpaa kuin
aikaisemmin. Lisäksi vaihtoehtoisten teknologioiden määrä on kasvanut, ne ovat
monimutkaistuneet ja teknologian kehittämisajat ovat pidentyneet ja tuotteiden
elinkaaret taas lyhentyneet. (Thamhain, 2005) Samaa voidaan varmasti sanoa myös
yhteistyöpartnereiden valinnasta. Tyypillistä on että uusi teknologia tai oivallus voi
viedä nopeasti pohjan aiemmilta tuotteilta, palveluilta tai liiketoimintamalleilta. Myös
väärän tuotestrategian valinta voi koitua kohtalokkaaksi jopa isolle ja pitkään
markkinoilla toimineelle yritykselle. Näiden syiden johdosta myös päätöksenteolle ja
sen tehokkuudelle luodaan aivan uudenlaisia vaatimuksia.

Haasteina teknologian valinnassa voi lisäksi olla se, että siitä aiheutuvat vaikutukset
voivat tulla esiin vasta pitkän ajan kuluttua, valintaan liittyy monia osittain
ristiriitaisia ja vaatimuksia sekä valintaprosessiin vaaditaan laaja joukko erilaisen
taustan omaavia ihmisiä.

Seuraavaan taulukkoon on koottu koostettu esitys löydöksistä, jaoteltuna edellä
mainittujen kokonaisuuksien mukaan (taulukko VI):
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Taulukko VI.
Lämpöliiketoiminnan
asiakastarpeet

Tavoitetasot laadun talo -matriisiin – ”Mitä” -arvot
Luotettava lämmönsaanti
Kilpailukykyinen hinta
Ajankohtainen tiedottaminen
Nopea reagointi mahdollisiin ongelmiin
Pitkäaikainen toiminta
Turvallisuus

Operatiivinen
toiminta

Tehokas materiaalivirtojen arvoketju
Hyvälaatuinen hake/poltettava aine
Nopea reagointi mahdollisiin ongelmiin
Laadukas huolto- ja ylläpito
Sitoutuminen ja luottamus
Polton optimointi
Turvallisuus
Polttoaineen saanti
Lait ja säädökset

Innovaatioiden
mahdollistajat

Riittävät taloudelliset resurssit
Osaaminen innovaatio- ja kehityskentässä
Tekninen osaaminen (Malinen & Haahtela, 2007)
Älyllinen ristipölytys, erilaiset taustat ja täydentävä tietotaito, osaamisten
rajapinnat (Melkas & Harmaakorpi, 2008; Miettinen et al., 1999)
Ulkoiset osaamispääomat, täydentävät resurssit (Chesborough, 2007)
Sosiaalinen koheesio, luottamus (Niemi, 2004)
Avoimuus (Chesbrough, 2007)
Vahva vuorovaikutus ja laaja verkosto (Tidd, 2006; Lindman & Heikura,
2011)
Kansainvälisyys (Poulsen, 2011)
Oppimiskäyrä ja poisoppiminen (Henderson & Cockburn, 1996; Yam et
al, 2004)
Luottamus (Das & Teng, 1998, Malinen & Haahtelo, 2007, s.36)
Markkinatietous (Yam et al., 2004)
Systematiikka (Chiesa at al., 1996; Baark et al., 2011; Peuhkurinen, 2009)
Strateginen ketteryys (Doz & Kosonen, 2011)
Poliittiset päätökset
Ulkoisen tiedon löytäminen ja hyväksikäyttäminen (Lin et al., 2002)
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Seuraavaksi kerätään edellisessä kappaleessa 6 tutkittuja kirjallisuuden määrittelyjä
hyvin toimiville verkostorakenteille ja yhteistyösuhteille, joista saadaan matriisin
ylätason ”tekniset ominaisuudet”, kuten perinteisesti matriisin osiota on nimitetty.
Tulokset kirjallisuustutkimuksesta on kerätty seuraavan sivun (86) taulukkoon.

Tavoitteena on hyödyntää löydöksiä HOQ:n ylämatriisin arvoina joiden korrelaatioita
operatiiviseen ja strategiseen kehittämiseen ja toimintaan tutkitaan seuraavassa
kappaleessa. Verkostorakenteiden tärkeitä ominaisuuksia onnistuneen yhteistyön
mahdollistamiseksi on esitetty taulukossa VII. Taulukkoon kerätyt verkostoominaisuudet on jaoteltu pääryhmiin, poiketen hieman kappaleessa 6 esitetystä
jaottelusta. Pääryhmiksi on valittu verkoston rakenne, resurssit, kommunikaatio ja
tiedon siirtyminen, oppiminen, strateginen sopivuus ja yrityksen ominaisuudet.
Ominaisuuksissa, joita analyysin ”Miten” -sarakkeeseen on valittu, on huomattavissa
päällekkäisyyksiä ja samankaltaisuuksia. Esimerkiksi resursseja on käsitelty useista
eri näkökulmista ja lähtökohdista, jotta sen moniulotteisuus voitaisiin esittää
realistisemmin.
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Taulukko VII.

Verkostorakenteiden ominaisuuksia

Verkoston rakenne

Resurssit

Kommunikaatio ja tiedon
siirtyminen

Oppiminen

Strateginen sopivuus

Yrityksen ominaisuudet

Yhteistyösuhteiden laajuus ja määrä (Goyal & Joshi,
2003; Baum et al., 2000)
Resurssien ja tietotaidon tehokas jakaminen (Hitt et al.,
2000)
Verkostopartnereiden erilaisuus (Dyer & Nobeoka, 2000)
Hyvä luottamus
Yhteistyön pituus
Hyvät institutionaaliset yhteydet (Baum & Olivar, 1991)
Yhteistyösuhteiden tyyppi (Anand & Khanna, 2000
Epäsuorien yhteyksien määrä (Ahuja, 2000b)
Täydentävät resurssit ja osaamisalueet
Resurssien laajuus (Ireland et al., 2002)
Kokemus verkostoista (Gulati, 1990)
Systemaattinen dokumentointi
Tiedon tehokas ja systemaattinen virtaus verkoston sisällä
(Summanen, 2011)
Kommunikaation taajuus (Doz & Hamel, 1998)
Hyvä absorptiivinen kapasiteetti, kyky oppia (Cohen &
Levinthal, 1990; Hamel, 1991). Toimiva oppimisen
ympyrä (Doz & Hamel, 1998)
Ongelmien tehokas ratkaiseminen (Doz & Hamel, 1998)
Koetaan kehitys yhteisenä hyvänä (Doz & Hamel, 1998)
Yhtenevät visiot ja tavoitetasot
Hyvät synergiaedut (Alvarez & Barney, 2001; Kogut,
1988)
Yhtenevät kulttuurit ja arvot (Hakanen, 2007)
Strateginen yhteensopivuus
Tyytyväisyys yhteistyöhön
Toimiva päätöksentekoprosessi (Hakanen, 2008)
Henkilöstön pysyvyys (Doz & Hamel, 1998)
Yritysten joustavuus (Boddy et al., 2000)
Verkostosuhteiden järjestelmällinen johtaminen (Ireland et
al., 2002)
Transaktiokulujen aleneminen ((Das & Teng, 1996; Porter
& Fuller, 1986; Spekman et al., 1998)

Yllä olevien taulukoiden tiedot syötetään QFD -matriisin, jonka avulla saavutetaan
syvempi tietämys erilaisten tekijöiden korrelaatioista ja tärkeysasteita. Näin ollen
yritykset voivat pohtia omia verkostojaan ja niiden ominaisuuksia löydösten
perusteella. Näin ollen voidaan tunnistaa mahdollisia kehityskohteita, sekä myös
avata keskustelua omien verkostojen sisällä.
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7.4

Verkostokehityksen kohteet

Laadun

talon

”Mitä”

-sarakkeeseen

listatut

teijät

on

arvotettu

painoarvoilla/tärkeydellä, antamalla kullekin tekijälle lukuarvo 1–10. Arvottaminen
on tehty subjektiivisesti arvioiden erilaisten tekijöiden suhdetta toisiinsa niin
operatiiviselta kuin strategiseltakin näkökulmalta. Laadun talosta kerätyt ”Mitä” tekijöiden painoarvot on esitetty taulukossa VIII.

Taulukko VIII.

”Mitä” -tekijöiden painoarvot

”Mitä” – operatiiviset

Painoarvo

”Mitä” – operatiiviset

Painoarvo/

tekijät, asiakastarpeet ja

/tärkeys

tekijät, asiakastarpeet ja

tärkeys

innovaatioiden

innovattioiden

mahdollistajat

mahdollistajat

Luotettava lämmönsaanti

10

Tekninen osaaminen

8

Kilpailukykyinen hinta

9

Älyllinen ristipölytys

4

Ajankohtainen tiedottaminen

3

Ulkoiset osaamispääomat,

8

täydentävät resurssit,
avoimuus
Nopea reagointi mahdollisiin

7

Sosiaalinen koheesio

8

6

Vahva vuorovaikutus ja laaja

7

ongelmiin
Pitkäaikainen ja luotettava
toiminta

verkosto

Turvallisuus

9

Kansainvälisyys

4

Tehokas materiaalivirtojen

8

Oppimiskäyrä ja

7

arvoketju
Hyvälaatuinen hake/poltettava

poisoppiminen
8

Luottamus

8

Laadukas huolto- ja ylläpito

8

Markkinatietous

4

Sitoutuminen ja luottamus

7

Systematikka

6

Polton optimointi

5

Strateginen ketteryys

7

Lait, säädökset ja poliittiset

5

Osaaminen innovaatio- ja

6

aines

päätökset
Riittävät taloudelliset resurssit

kehityskentässä
7
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Laadun talon matriisiosaan täydennettiin korrelaatiot verkosto-ominaisuuksiin, jolloin
saatiin ”Mitä” -sarakkeen suhteelliset painoarvot ja myös verkosto-ominaisuuksien
tärkeydet/painoarvot. Matriisin sisällytettiin myös ristikkäiset korrelaatiot verkostoominaisuuksien välillä, jotka ovat nähtävissä kuvassa 26. Korrelaatioissa käytettiin
neliportaista asteikkoa, joka on esitetty kuvassa 24 sinisillä symboleilla; Vahva
positiivinen korrelaatio, positiivinen korrelaatio, negatiivinen korrelaatio ja vahva
negatiivinen korrelaatio.

Kuva 26.

Verkosto-ominaisuuksien vaikuttavuudet toisiinsa

Tärkeimpänä ulostulona HOQ -matriisista on verkosto-ominaisuuksien tärkeyksien
suhteelliset

eroavaisuudet.

Verkosto-ominaisuuksien,

eli

”Miten”

-sarakkeen

tärkeydet on esitetty taulukossa IX, josta tärkeimmät kehityskohteet on poimittu
taulukon jälkeiseen listaukseen.
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Taulukko IX.

”Miten” – verkosto-ominaisuuksien suhteelliset tärkeydet

”Miten” – verkosto-

Suhteellinen

”Miten” – verkosto-

Suhteellinen

ominaisuudet

painoarvo

ominaisuudet

painoarvo

/tärkeys
Yhteistyösuhteiden laajuus ja

6,1

määrä

/tärkeys
Hyvä absorptiivinen

4,5

kapasiteetti, kyky oppia

Resurssien ja tietotaidon

9,4

tehokas jakaminen

Ongelmien tehokas

3,0

ratkaiseminen

Verkostopartnereiden erilaisuus

2,5

Yhtenevät visiot ja tavoitteet

2,8

Hyvä luottamus

5,3

Hyvät synergiaedut

3,7

Yhteistyön pituus

6,1

Yhtenevät kulttuurit ja arvot

1,9

Hyvät institutionaaliset yhteydet

2,5

Strateginen yhteensopivuus

1,7

Epäsuorien yhteyksien määrä

2,0

Toimiva

1,7

päätöksentekoprosessi
Täydentävät resurssit ja

5,8

Henkilöstön pysyvyys

4,6

Resurssien laajuus

5,9

Yritysten joustavuus

2,1

Kokemus verkostoista

4,5

Järjestelmällinen johtaminen

3,6

Systemaattinen dokumentaatio

3,1

Transaktiokulujen aleneminen

2,4

Tiedon tehokas ja

5,2

Tyytyväisyys yhteistyöhön

4,6

osaamisalueet

systemaattinen virtaus
verkoston sisällä
Kommunikaation taajuus

5,1

Analyysin perusteella tärkeimmät kehityskohteet joihin yritysten tulisi keskittyä,
perustuen

kirjallisuuden

verkosto-ominaisuuksiin

ja

niiden

lämpöliiketoiminnan operatiiviseen ja strategiseen kehitykseen ovat:

-

Resurssien ja tietotaidon tehokas jakaminen

-

Yhteistyösuhteiden laajuus ja määrä

-

Yhteistyön pituus

-

Resurssien laajuus

-

Täydentävät resurssit ja osaamisalueet

suhteeseen
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-

Hyvä luottamus

-

Tiedon tehokas ja systemaattinen virtaus verkoston sisällä

-

Kommunikaation taajuus

Lämpöliiketoiminnan

pienimuotoisuus

asettaa

juuri

tarpeet

laajoille

yhteistyöverkostoille, koska omat resurssit ovat rajalliset. Resurssit saattavat myös
pienillä paikkakunnilla olla vaikeasti saatavilla, tai vaihtaminen ja lisäresurssien
saaminen voi olla lähes mahdotonta. Näin ollen pitkät yhteistyösuhteet joiden
pohjalta luottamus kehittyy, ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kuitenkin osaamisen ja
tietotaidon avoin jakaminen verkoston sisällä mahdollistavat jatkuvan kehittymisen ja
operatiivisen

toiminnan

tehostamisen.

Kommunikaation

ja

dokumentaation

järjestelmällisyydessä on varmasti parannettavaa haastattelututkimuksen perusteella,
ja analyysin mukaan sillä onkin vaikutus moniin asioihin. Etenkin innovaatioiden
mahdollistamiseksi laajat verkostot joissa kommunikaatio on tiivistä ja avointa,
asettavat hyvät lähtökohdat uusille innovaatioille. Tarve korostuu myös resurssien
laajuuden korkeana suhteellisena tärkeytenä. Tarkempi erittely eri toimintojen ja
verkosto-ominaisuuksien suhteista ja tärkeyksistä on esitetty liitteessä VII.

Yritykset voivat edellä esitettyjen tekijöiden avulla pohtia omien verkostojen
ominaisuuksia ja niistä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä. Erilaiset ympäristöt ja
yritysten ominaisuudet asettavat monimuotoisia vaatimuksia ja motiiveja verkostoille,
joten

absoluuttisen

yleistyökalun

laatimiseen

ei

tutkimuksessa

jatkettu.

Tulevaisuuden tutkimuskohteita on pohdittu seuraavassa kappaleessa, myös
verkoston suorituskyvyn mittaamisen suhteen.
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA

Viitekehyksen tarkoitus on ajatusten herättäjänä ja verkostokehityksen lähtökohtana
yrityksille jotka haluavat kehittää omaa verkostoaan operatiivisten ja strategisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Viitekehyksen toimivuus erilaisissa ympäristöissä ja
liiketoiminta-alueilla on luonnollisesti epävarmaa, eikä sen tarkoituksena olekaan
vastata

absoluttisiin

kysymyksiin,

vaan

osoittaa

mahdollisia

puutos-

ja

kehittymiskohteita yrityksen verkostorakenteessa. Yritykset voivat myös hyödyntää
löydöksiä vertaillessaan oman toiminnan kehittymistä vuosien varrella, ja tutkia
vaikutuksia myös talouden kannalta. Tärkeää on myös herättää ajatuksia
mahdollisista muutoksista, ja tuoda esiin rakenteita joita muissa yrityksissä
hyödynnetään. Pelkästään asian esille nostaminen asettaa yritykset tilanteeseen jossa
myös omien verkostojen miettiminen ja havainnollistaminen saa uuden merkityksen.
Kuten jo verkostokarttoja laatiessa huomattiin keskusteltaessa lämpöyrittäjien kanssa,
kuvasta ja jäsennellystä tiedosta voidaan keskustella huomattavasti laaja-alaisemmin,
kuin ilman auki kirjoitettua ja näkyvää keskustelun aihetta.

Huomionarvoista tutkimuksen löydöksissä on verkostorakenteiden monimuotoisuus
joka osaltaan kuvastaa vakiintuneiden toimintatapojen puuttumista tällä verrattain
nuorella alalla. Tätä faktaa tukee myös yleisilmeenä verkostojen toiminnan
operatiivisuus, josta ollaan vähitellen siirtymässä kohti strategisempia toimintatapoja.
Haastatteluihin osallistuneet yritykset ovat vahvasti kasvuhaluisia ja innokkaita
kehittämään toimintaansa sekä liiketoiminnan kannattavuutta innovaatioiden avulla.
Juuri tämä verkostojen muodostumisvaihe yhdistettynä liiketoiminnan kehittämiseen
on osaltaan ajanut yritykset erilaisten verkostojen kasaamiseen. Haastateltujen
yritysten

kehittymishalukkuus

konkretisoituu

systemaattisena

verkostojen

kehittämisenä ja toiminnan laajentamisena.

Ala on luonnollisesti hyvin paikalliskeskittynyt, jossa palveluiden läheinen sijainti
korostuu pienillä paikkakunnilla, syynä enemmänkin hinta kuin osaaminen. Muihin
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lämpöyrittäjiin, horisontaalisiin verkoston osiin, pidetään yhteyttä melko aktiivisesti,
vaikka yleisesti todettiin yhteydenpidossa olevan vielä paljon kehitettävää (esim.
järjestöjen yms. kautta). Nämä yhteistyösuhteet tuovat yrittäjille varmasti merkittävän
turvarenkaan, johon voi vaikeuksien kohdatessa tukeutua. Tietojen ja kokemusten
vaihtoa pyritään myös muuten lisäämään verkostojen keskuudessa, mutta
raportoinnissa on yleisesti puutteita koska toimintaperiaatteet eivät ole kovin
vakiintuneita. Positiivista on juuri tärkeisiin verkostorakenteiden ominaisuuksiin
panostaminen jo luonnostaan.

Lämpölaitostoimittajat ovat Suomessa pieniä toimijoita, joiden panostuksen T&K
toimintaan lämpöyrittäjät näkevät riittämättömiksi. Tästä johtuen alalla ei tapahdu
merkittävää kehitystä verrattuna ulkomaalaisiin suurempiin valmistajiin. Kehitykseen
heikko panostaminen ei niinkään johdu asenteista vaan pienuuden tuomasta
resurssipulasta.

Lämpölaitokset

näkevät

modulaaristen

tuotteiden

tuomat

mahdollisuudet merkittävinä. Tärkeimpinä parannuksina, joita modulaarisuudella
voitaisiin

parantaa,

koetaan

aikataulujen

parantuminen

uusia

laitoksia

käyttöönotettaessa sekä luonnollisesti kustannusten alenemisen. Yleisesti laitteiden
koetaan toimivan jo nyt luotettavalla tasolla, joten suurimmat kehityskohteet
laitosvalmistajilla

ovatkin

modulaaristen

ratkaisujen

kehittämisessä

ja

kokonaisvaltaisissa ”avaimet käteen” -toimituksissa. Varaosien saatavuudessa ja
jälkipalveluissa nähtiin myös puutteita, joten kokonaivaltaiset palveluratkaisut
olisivat varmasti kehittämisen arvoisia.

Innovaatioiden suhteen pienet lämpöyritykset tarvitsevat suurempia toimijoita
johtamaan

kehitysprojekteja.

Aloitteellisuus

ja

vetovastuu

tulisi

olla

laitosvalmistajille ja heidän omilla verkostoillaan, mutta kuten jo aiemmin todettua,
tulisi läheistä kehitysyhteistyötä tehdä lämpöyritysverkostojen kanssa. Näin ollen
olisi mahdollisuus hyödyntää molempien verkostojen ydinosaamisalueita, ja uusien
teknologioiden mahdolliselle testaamiselle löytyisi luonnollisia kohderyhmiä.
Innovoinnin kautta pienten lämpölaitokset voisivat kyetä rakentamaan hieman
kilpailijoitaan (muut lämpöyrittäjät/muut lämmöntuottajat) erilaisen strategiaprofiilin
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ja verkostorakenteen. Etenkin modulaarisen tuotteistuksen kautta sekä arvoketjujen
tehokkaalla yhdistelemisellä voitaisiin erottautua muista toimijoista. Erilaisuuden
nimeen kilpailuedun ja kehittymisen saavuttamisessa vannoo etenkin Kim ja
Mauborgne (2005).

Lämpöliiketoiminnan innovaatioprosessissa, jossa ideat voitaisiin tuotekehitysprosessin avulla muuntaa innovaatioiksi, tarvittaisiin verkoston veturiksi toimijaa
jolla on hallussaan liiketoiminnan kokonaisnäkemystä, mutta myös kokemusta
kehitysprojektien strukturoidusta johtamisesta. Liiketoiminnan toimijoiden joukossa
tällaisten toimijoiden puuttuessa on tarvittavia kompetensseja etsittävä erilaisten
toimijoiden

joukosta

ja

näin

ollen

yhdistää

vahvuudet

yhteiseksi

osaamiskeskittymäksi. Vain tällä tavoin kehitys voi ottaa suunnan kohti tehokkaita
kehitysprojekteja jotka edesauttavat alan yleistä kehitystä tulevaisuudessa. Veturina
tulisi

toimia

jokin

suurimmista

laitosvalmistajista,

jolle

tukea

antaisi

lämpöliiketoimintaa pyörittäviä kehityshaluisia yrityksiä, sekä myös institutionaalisia
rakenteita esimerkiksi yliopistojen muodossa. Myös lakien säätäjien tulisi tukea
kehitystä, sekä rahoittajien arvostaa pienen alan potentiaalia tulevaisuuden lämmönja sähköntuotannon mahdollistajana. Toki myös pienten yritysten on haluttava
kehittyä ja tunnistettava omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Näin ollen puuttuvia
resursseja ja kompetensseja voidaan tehokkaasti hyödyntää verkostojen avulla.

Myös lämpöliiketoimialalla tulisi pystyä ajattelemaan laatikon ulkopuolelle, ja
tunnistaa mahdolliset uudet liiketoimintamuodot ja mahdollisuudet joihin omilla
resursseilla ja kompetensseilla olisi mahdollisuuksia siirtyä. Alalla on suurta
potentiaalia myös kansainvälisillä markkinoilla, jos moniraaka-ainepohjaiset CHPratkaisut saataisiin kehitettyä kannattaviksi. Esimerkiksi Kiinan suurilla ja
hajautetuilla

alueille

liiketoimintapotentiaalia.

voisi
Myös

energiantuotannolla
jätteiden

käyttäminen

olla

suurtakin

energianlähteenä

on

varteenotettava tulevaisuuden vaihtoehto, esimerkiksi kotitalousjätteestä tehty
polttoaine.
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Itse operatiivisen toiminnan parantamiseen dokumentoinnin parantuminen on yksi
tärkeimmistä tehostettavista asioista, joka ei tällä hetkellä ole tarvittavalla tasolla
pienimuotoisessa lämpöliiketoiminnassa. Dokumentointi mahdollistaa paremman
oppimisen ja tiedon siirtymisen sekä myös verkostotasolla parantaa luottamusta ja
toiminnan läpinäkyvyyttä. Parantunut dokumentointi luo kehittymisen pohjan
asioiden järjestelmällisen tuottamisen ja hyödyntämisen avulla. Dokumentaatio toimii
usein myös tehokkaasti keskustelun herättäjänä ja kehityksen katalyyttinä.

Tulevaisuuden laajemmaksi tutkimuskohteeksi voisi ottaa kokonaisvaltaiseen
suorituskyvyn mittaamisen ja tehostamisen nimenomaan yritysverkon näkökulmasta.
Perinteisesti mittaristoja on rakennettu ja implementoitu menestyksekkäästi
yksittäisiin yrityksiin ja vertikaalisiin ketjuihin. Ideana voisi olla käsitellyn
verkostoanalyysin (esim. Holomapping) yhdistäminen tasapainotettuun mittaristoon
(Balanced Scorecard). AHP-mallin avulla voitaisiin kehittää yrityskohtaisia työkaluja
kokonaisvaltaisen mittauksen avuksi. Tavoitteena olisi parantaa tehokkuutta ja lisätä
ymmärrystä yritysverkoston kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Myös perinteisempää
suorituskyvyn mittausta voitaisiin hyödyntää yritysten kehittymisen seuraamiseen.
Näin ollen esitellyn verkostokehityksen viitekehystä voitaisiin arvioida useamman
vuoden otannalla. Suorituskyvyn mittauksella voidaan parantaa kommunikaatiota
verkoston keskuudessa, strategista yhteensopivuutta, tavoitteiden läpinäkyvyyttä sekä
myös seurata yhteistyön yleistä kehittymistä.

Yhtenä

tutkimuskohteena

tulevaisuudessa

verkostotutkimus,

jossa

tarkoituksena

lämpöyrittäjien

ja

laitevalmistajien

havainnollistaminen.

Näin

ollen

olisi

voisi

olla

myös

yksinomaan

keskittyä

yritysverkkojen

hahmotettaisiin

kenttää

laaja-alaisempi
Suomen

nivoutumisen
kokonaisvaltaisesti

tärkeimpien toimijoiden keskinäisistä verkostorakenteista bioenergiakentässä.
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9

TIIVISTELMÄ

Bioenergia-ala on yksi kuumimmista trendeistä ja sen tuotanto nousee Pellin (2010)
mukaan

uusissa

maakuntaohjelmissa

yhdeksi

tulevaisuuden

merkittävistä

kehittämiskohteista ja elinkeinoista, ja tavoitteena kansallisella tasolla on
metsähakkeen 2–3 -kertainen käytön lisääminen sekä saavuttaa uusiutuvan energian
osuudeksi loppukulutuksesta 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (Saarinen, 2011).
Tarve kehittyä ja laajentua on siis merkittävä. Kasvava energiantarve johtaa
lisääntyviin

ympäristöpaineisiin,

joita

tulevaisuudessa

on

erilaisilla

uusilla

innovaatioilla ratkaistava.

Muuttuva liiketoimintaympäristö on tuonut tullessaan uusia tarpeita ja tapoja kehittää
liiketoimintaa ja yritysten erikoisosaamisia. Nykyisessä teknologian kehitysvauhdissa
ja myös monilla muilla aloilla vallitsevassa globaalissa kilpailutilanteessa harva
yritys pystyy toimimaan omillaan kannattavasti. Suurtenkaan yritysten resurssit eivät
enää nykypäivänä riitä suurien T&K tai kansainvälisten operaatioiden toteuttamiseen
(Järvenpää et al., 2001). Monilla aloilla suuntaus on kohti kilpailuedun saavuttamista
perustuen tietotaitoon ja erikoisosaamiseen, jonka vuoksi menestyäkseen yrityksen on
tärkeää keskittyä pääliiketoiminta-alueelleen, joka ei usein ole riittävä tuottamaan
asiakkaalle tarpeeksi lisäarvoa ja siten yritykselle kilpailuetua. Tällöin puuttuvia
resursseja pyritään täydentämään ulkoistamalla toimintoja, joka johtaa yritysten
väliseen yhteistyöhön ja alliansseihin.

Lämpöliiketoiminnassa yritykset toimivat moniverkostoympäristössä, jossa samat
yritykset voivat olla keskenään välillä yhteistyökumppaneita ja toisinaan jopa
kilpailijoita. Osan kanssa yhteistyö on löyhää ja satunnaista, osan kanssa yhteistyötä
syvennetään pitkäjänteisesti strategiseksi kumppanuudeksi. Lämpöliiketoiminnassa
yleinen suuntaus on kohti strategisia ja pitkäaikaisia suhteita, vaikka vielä
operatiiviset suhteet ovatkin pääosissa. Pienten paikkakuntien rajoitteet ja
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lämpöliiketoiminnan

erityispiirteet

luovat

myös

verkostojen

kehitykselle

omanlaisensa haasteet.

Tärkeimmät verkostokehityksen kohteet joihin yritysten lämpöliiketoiminnassa tulisi
keskittyä, perustuen kirjallisuudesta löydettyihin verkosto-ominaisuuksiin ja niiden
suhteeseen lämpöliiketoiminnan operatiiviseen ja strategiseen kehitykseen ovat:
Resurssien ja tietotaidon tehokkaampi jakaminen, yhteistyösuhteiden laajuuden ja
määrän kasvattaminen, yhteistyösuhteiden pidentäminen, resurssien laajentaminen,
resurssien ja osaamisalueiden täydentäminen, luottamuksen kasvattaminen, tiedon
tehokkaampi ja systemaattisempi virtaus verkoston sisällä sekä kommunikaation
taajuuden lisääminen.
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Laitoksen ylläpitoverkosto

Lämpöyritys 7

Toimija(t)
Huolto 1.2 (automaatio ja sähkö), Huolto 1.3 (paikallinen toimija, mekaaninen
kunnossapito)
Lämpöyritys hoitaa pääosin itse, Huolto 2.1 (sähköhuolto ostotoimintana yhdeltä
toimijalta)
Huolto 3.1, Huolto 3.2 (hitsaus), Huolto 3.3 (tietoliikenne)
Huolto 4.1 - pienet korjaukset, Laitostoimittaja 4.1 - lämpölaitoshuollot (verkosto,
lämpölaitos, huolto)
Putkityöt – Huolto 5.2, Mekaaninen – Huolto 5.3, Varaosat – Laitostoimittaja 5.1,
Sähkötyöt – Huolto 5.4
Lämpöyritys 6 hoitaa osan huolloista itse, laitostoimittaja 6.1 huoltaa
lämpölaitoksen laitteet, lisäksi hyödynnetään monia paikallisia pieniä toimijoita
(Huolto 6.1)
Sidosryhmä 7.8, Laitostoimittaja 7.1 - lämpölaitoshuollot

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Miten yhteistyösuhde on muodostunut?
Henkilökohtaiset suhteet
Paikallisuus ja asiantuntevuus vaikuttaneet toimijan valintaan
Henkilökohtainen - käyttöhenkilöt, muut tarjouskilpailun kautta muodostuneita
Paikallinen yhteistyösuhde joka tiivistynyt ajan myötä
Useista yrityksistä valikoitunut verkosto
Henkilökohtaiset suhteet
Perustajien henkilökohtaiset suhteet

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6

Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Yhteistyön luonne? (oper./strat.)
Huolto 1.2 – strateginen; Huolto 1.3- operatiivinen
Operatiivinen
Huolto 3.1 - strateginen, muut operatiivinen
Suuntaus operatiivisesta kohti strategista yhteistyötä. Ennen käytettiin useita
toimijoita, nyt vain Laitostoimittaja 4.1
Pääosin operatiivista, pyrkimys strategiseen yhteistyöhön
Pääsääntöisesti operatiivista, Laitostoimittaja 6.1:n kanssa strategista yhteistyötä
Strateginen

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Yhteistyön toimivuus?
5 - Läheinen pitkäaikainen yhteistyö jossa ei puutteita
4
5 – Huolto 3.1, muut 2-3. Ongelmana palveluiden saatavuus, ei osaaminen
4 - Työnteko, kommunikointi ja avoimuus hyvää. Raportoinnissa parannettavaa
Laitostoimittaja 5.1 - 2, muut 4
5
5, Laitostoimittaja 7.1 - 4

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4

Lämpöyritys 7

Kuinka usein yhteydessä?
Jaksoittaista riippuen projekteista (jolloin Huolto 1.2 päivittäin) tai muulloin n. 1
krt/kk
0 - 1 krt/kk
Päivittäin Huolto 3.1 kesken, muiden toimijoiden n. 2 krt/vuosi
Huolto 4.1 päivittäin, Laitostoimittaja 4.1 1-2 krt/viikko
Osaan päivittäin (putkityöt), riippuen projekteista. Muut 1 krt/kk
Laitostoimittaja 6.1 - 1 krt/viikossa, paikallisiin pieniin toimijoihin jatkuvaa
yhteydenpitoa
Päivittäin, Laitostoimittaja 7.1 n. 3 krt/viikko

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4

Kommunikointikanavat?
Pääsääntöisesti puhelin
Puhelin, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6

Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4

Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Puhelin (tärkein), e-mail, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten
Vaihdanta?
Tieto/kokemukset, maksut, palvelut
Maksu, huoltopalvelu
Maksu, palvelut, tieto/kokemukset
Maksu, palvelut (korjaukset, ylläpito), tieto/kokemukset
Maksu, palvelu/korjaus, varaosat, tieto/kokemus (tarkoitus parantaa tiedon ja
kokemusten liikkuvuutta verkostossa)
Maksu, korjaus, tieto/kokemukset
Maksu, laitosten ylläpito, tieto/kokemukset
Toimijan osaaminen ja resurssit?
Huolto 1.2 melko korvaamaton. Vielä kyseessä melko suppea ala - ei osaamista
kovin laajasti tarjolla. Paikallisuus asettaa rajoituksia pienellä paikkakunnalla
Ei korvaamaton, mutta kustannusten johdosta vaikea korvata (paikallisuus)
Osaavaa tietoliikenneosaamista ei ole kunnolla saatavilla. Luottamuksen vuoksi
Huolto 3.1:n korvaaminen vaikeaa
Kukaan toimijoista ei korvaamaton mutta Laitostoimittaja 4.1 koko ajan tärkeämpi
yhteistyön tiivistyessä. Osaamista tosin saatavilla muualtakin. Huolto 4.1 tärkeä
etenkin polton osaamisen osalta
Ei korvaamattomia, suuren kaupungin läheisyys tuo vaihtoehtoja
Laitostoimittaja 6.1 vaikeasti korvattavissa, muut korvattavissa
Laitostoimittaja 7.1 korvattavissa, muttei helposti. Sidosryhmä 7.8 ei sinänsä
vaikeasti korvattavissa.

Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Miten yhteistyötä voitaisiin kehittää?
Etäyhteydet ja seurattavuus. Päätavoitteena verkostolla on estää laitteiston
vanheneminen ennakkohuoltojen yms. tomien avulla.
Ei tarvetta kehittää
Tietoliikenneosaamisen kehittäminen, jotta olisi paremmin saatavilla. Huolto 3.1
parempaa kommunikointia esim häiriötilanteista ja säädöistä - tieto ei aina liiku voi tulla vaaratilanteita
Raportointi - seuranta – analysointi -> toiminnan kehittäminen
Tavoitteena saavutettavuus 365, kohti strategista yhteistyötä. Tärkeää tavoittaa
huolto silloin kun sitä tarvitsee
Ei merkittävää kehittämisen tarvetta
Projektitoiminnan parantaminen, aikataulujen tehostaminen

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Olen tyytyväinen tämänhetkiseen yhteistyöhön
Täysin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä/jonkin verran eri mieltä
Hieman eri mieltä
Hieman eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä/hieman eri mieltä

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3

Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
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Polttoaineen toimitusverkosto
Lämpöyritys 1

Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4

Lämpöyritys 5

Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5

Toimija(t)
Polttoainetoimittaja 1.1, Polttoainetoimittaja 1.2, Polttoainetoimittaja 1.3 (briketin
toimitus), Oma vastaanottopiste (lavat yms), 2 kuljetusyritystä,
Polttoainetoimittaja 1.4, ulkopuolinen murskaaja, oma hakkuri ja auto, oma
varasto ja seulonta
Polttoainetoimittaja 2.1 (98 % laitoksen polttoaineesta haketta), Muut toimijat 2 %
(jyvät, laudat yms.)
Polttoainetoimittaja 3.1, Polttoainetoimittaja 3.2 – hakeurakoitsija (hakesiilojen
varastotilanne Polttoainetoimittaja 3.2:n vastuulla)
Polttoainetoimittaja 4.1, Polttoainetoimittaja 4.2, haketusyrittäjä,
Polttoainetoimittaja 4.3, kuljetuksen hoitaa Polttoainetoimittaja 4.1 sekä Huolto
4.1
Polttoainetoimittaja 5.1 (50 %), Polttoainetoimittaja 5.2, Polttoainetoimittaja 5.6
ja Polttoainetoimittaja 5.5 (n. 20 %), Oma kuorma-auto, Kuljetusurakoitsija,
Haketusyrittäjä
Polttoainetoimittaja 6.2, Polttoainetoimittaja 6.3, Polttoainetoimittaja 6.5,
Polttoainetoimittaja 6.6, Polttoainetoimittaja 6.1
Paikalliset toimijat (n. 10 kpl), Polttoainetoimittaja 7.1 (n. 80 %)
Miten yhteistyösuhde on muodostunut?
Maantieteellinen sijainti määrittänyt hyvin pitkälti kyseisen verkoston
muodostumisen
Henkilökohtainen suhde
Henkilökohtainen tausta josta yhteistyösuhde muodostunut
Muodostunut yrityksen halusta kyseiseen verkostorakenteeseen ja toimijoihin.
Periaatteena käyttää paikallisia toimjijoita
Kokeilemalla eri toimijoita, samalla tavalla kuin huoltoverkostossa.
Polttoaineketjussa ei ole koettu yhtä huonoja kokemuksia
Yhteistyöverkosto muodostunut ajan mittaan kyseiseen muotoon
Paikallisten toimijoiden omien verkostojen kautta paikkakunnillaan.
Polttoainetoimittaja -> Sidosryhmä 7.7 hoitaa asiakkassuhdetta (suunnittelu)
Yhteistyön luonne? (oper./strat.)
Pitkäaikaista yhteistyötä, mutta ennemmin operatiivisen tason toimintaa kuin
strategista
50 % operatiivinen, 50 % strateginen
Strateginen/operatiivinen, molempia piirteitä yhteistyössä
Polttoainetoimittaja 4.3 - strategista kehittämistä, Muidenkin toimijoiden kanssa
strategisia piirteitä toiminnan kehittämisen johdosta
Strateginen (haketusyrittäjä), muut operatiivista
Operatiivinen ja strateginen (erityisesti Polttoainetoimittaja 6.5, Polttoainetoimittaja
6.1 ja Polttoainetoimittaja 6.6)
Polttoainetoimittaja 7.1 strateginen suhde, paikalliset toimijat operatiivinen
Yhteistyön toimivuus?
4
4
5 - yhteistyö toimii erinomaisesti
4 - ennakoinnissa osittain puutteita
5
5
4 - ainoastaan pieniä puutteita
Kuinka usein yhteydessä?
Päivittäistä yhteydenpitoa (mm. kartat haketukseen ja puunhakupaikoille)
1-2 krt/viikko
Vaihtelee vahvasti; päivittäin - 1 krt/kk. Päivittäin tapahtuva kommunikaatio
verkoston sisällä
1 krt/viikko
1 krt/viikko - haketus, 2-3 krt/vuosi – Polttoainetoimittaja 5.1, Polttoainetoimittaja

Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

5.5 ja Polttoainetoimittaja 5.6 muutama kerta viikossa
Jatkuvaa päivittäistä yhteydenpitoa, Polttoainetoimittaja 6.6 kuukausitasolla
1 krt/kk (Polttoainetoimittaja 7.1), Sidosryhmä 7.8 jatkuvasti

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Kommunikointikanavat?
Puhelin ja e-mail
Puhelin/e-mail/kasvotusten toimistolla
Puhelin, e-mail, kasvotusten
Puhelin, e-mail
Puhelin, e-mail
Puhelin, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1

Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Vaihdanta?
Hake, maksut, kuljetuspalvelut
Maksu, tieto, hake
Maksu, hake, (tieto/kokemukset) - nykyään vähemmän, johtuen pitkäaikaisesta
yhteistyöstä jossa toimintatavat rutinoituneet
Maksu, palvelut, puu, haketus
Maksu, puu, haketus, kuljetus, tieto/kokemukset molempiin suuntiin
(Polttoainetoimittaja 5.1)
Maksut molempiin suuntiin, tieto, hake
Maksu, puu, Polttoainetoimittaja 7.1 (tieto ja kokemukset)
Toimijan osaaminen ja resurssit?
Pienellä paikkakunnalla toimivalle yritykselle paikallisten toimijoiden
korvaaminen vaikeaa – hintakysymys, jos polttoainetta joudutaan toimittamaan
kauempaa
Polttoainetoimittaja 2.1 vaikeasti korvattavissa johtuen läheisestä ja strategisesta
yhteistyöstä
Hyvin vaikeasti korvattavissa, osaaminen korkeatasoista. Ei toimijoita lähialueilla
Polttoainetoimittaja 4.3 vaikea korvata, - raaka-ainehankinnassa tulisi vaikeuksia
Ei korvaamattomia, saatavilla alueella useita
Ei korvaamattomia
Polttoainetoimittaja 7.1 vaikeasti korvattavissa – strateginen yhteistyö.
Paikallisuus aiheuttaa korvaavuusongelman pienille toimijoille, muuten olisi
korvattavissa

Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Miten yhteistyötä voitaisiin kehittää?
Ottaa käyttöön sähköinen varastointijärjestelmä kuten isommilla alan toimijoilla
Kaukovalvonnan ja logistiikan tehostaminen - esim. hakesiilojen varastotilanteen
mukaan. Näin ollen voitaisiin muuttaa onlinena tomitettavien kuormien määrää
Naapurilämpöyritysten välillä voisi yhteistyötä kehittää juuri polttoaineasioissa,
muuten ei tarvita "hienouksia" - yhteistyö toimii
Ennakointia voitaisiin parantaa
Laatuketjua kehittämällä, oikea tavara oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.
Mittaustiedon kehittäminen ja raportoinnin kehittäminen polttoaineketjussa
Yksinkertaistaa polttoaineketjua
Parantaa puun mittausta, oikeanlaisen laadun varmistaminen, varastointi

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Olen tyytyväinen tämänhetkiseen yhteistyöhön
Hieman eri mieltä
Hieman eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Hieman eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Hieman eri mieltä
Hieman eri mieltä

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
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Muut sidosryhmät
Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1

Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Toimija(t)
Kirjanpito, Sidosryhmä 1.1 (asiakas ja yhteistyökumppani), 4-5 lämpöyrittäjää
(yhteistyö melko vähäistä ja satunnaista)
3-5 Lämpöyrittäjää, Sidosryhmä 2.1, Laitostoimittaja 2.1, Sidosryhmä 2.4,
Sidosryhmä 2.3
Sidosryhmä 3.2, - kansainvälinen yhteistyö, Sidosryhmä 3.3, Sidosryhmä 3.4,
Lämpöyritykset LY1 – LY3
LY 1 (tiivistä yhteistyötä, tieto & raaka-aine), muita lämpöyrittäjiä 5 kpl.
Sidosryhmä 4.2, Sidosryhmä 4.3, Sidosryhmä 4.4, Sidosryhmä 4.5
Sidosryhmä 5.2, Sidosryhmä 5.1, 4 lämpöyrittäjää + 4 + 3 (yht. 11 kts. alla),
Sidosryhmä 5.3, Sidosryhmä 5.4, Sidosryhmä 5.5
Lämpöyrittäjät x 2 (+ paljon epäsäännöllisiä n.20), Sidosryhmä 6.2,
Laitostoimittaja 6.1, Sidosryhmä 6.3, Sidosryhmä 6.4, Sidosryhmä 6.5
Lämpöyrittäjät (kolme ryhmittymää), Sidosryhmä 7.1, Sidosryhmä 7.2,
Sidosryhmä 7.3, Sidosryhmä 7.4, Sidosryhmä 7.5
Miten yhteistyösuhde on muodostunut?
Kirjanpito paikallinen, luonnollinen valinta, ei oikeastaan vaihtoehtoja pienestä
paikkakunnasta johtuen. Lämpöyrittäjien kanssa vuosien varrella kehittyneitä
henkilökohtaisia suhteita
Oman verkoston kautta saatujen kontaktien avulla
Henkilökohtaisen verkoston kautta, paikallisia toimijoita - luonnollinen yhteistyö
Samalla alueella toimivia yrittäjiä samaan aikaan. Metsäkeskus yhdisti aloittavia
yrittäjiä
Entinen työ taustalla sekä henkilökohtaiset suhteet
Laitevalmistajan kautta lämpöyrittäjiin, lämpöyrittäjätapaamiset. Aktiivisesti
kasvatettu verkostoa ihmisistä jotka voivat vaikuttaa asioihin
Rakennetaan verkostoa liiketoiminnan kehittämisen pohjalta. Lämpöyrittäjiin
suhde muodostunut projektien ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Yhteistyön luonne? (oper./strat.)
Sidosryhmä 1.1 – strateginen; Muut - operatiivinen
Hyvin pitkälti operatiivinen, poislukien Sidosryhmä 2.1
Strateginen/operatiivinen
LY 1 kanssa strateginen, muiden operatiivista luonteeltaan
Strategisia piirteitä joidenkin lämpöyrittäjien kanssa, muuten operatiivista
Strateginen yhteistyö - lähinnä kokonaiskuvan kannalta
Yksi lämpöyritysryhmä – strateginen, muut toimijat operatiivisia yhteistyösuhteita

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Yhteistyön toimivuus?
5
4
4
4 LY 1, muut 3 - konkreettisuus puutteellista
Lämpöyrittäjät 5, muut 4
Lämpöyrittäjät 2-3, muut 4 (lähinnä riippuen omista toiminnoista)

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Kuinka usein yhteydessä?
Kuljetusyrityksiin viikoittain. Huolehtivat omatoimisesti hakkeen riittävyydestä
lämpölaitoksilla. Muihin toimijoihin harvemmin
noin 5-10 krt/kk -> viikottaista yhteydenpitoa
Joka toinen viikko Sidosryhmä 3.2, Sidosryhmä 3.3 ja Sidosryhmä 3.4. LY:t
muutaman kerran vuodessa
1 krt/kk
Sidosryhmä 5.2 (päivittäin, viikoittain), 4 lämpöyrittäjää viikoittain, 4
kuukausittain
Lämpöyrittäjät x 2 viikoittain, Laitostoimittaja 6.1 ja Sidosryhmä 6.2 viikoittain,
muut epäsäännöllisiä
Lämpöyrittäjät 3-4 krt/vuosi

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Kommunikointikanavat?
Puhelin, e-mail (käyttö vähäistä)
Puhelin, e-mail, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten (kokoukset)
Puhelin, e-mail (tärkein), kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten
Puhelin, e-mail, kasvotusten

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Vaihdanta?
Koulutus (Sidosryhmä 1.1), maksut, tieto/kokemukset
Tieto, maksut palveluista
Tieto/kokemukset, maksu
Maksu, tieto, hake
Tieto/kokemukset, koulutusmaksut laitoksilta, maksut lämpöyrittäjiltä 3 kpl
Tieto/kokemukset/osaaminen
Tieto/kokemukset (vaihdanta avointa)

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4

Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Toimijan osaaminen ja resurssit?
Pieni paikkakunta rajoittaa palvelujen saatavuutta, muuten helpommin korvattavissa
Parhaat ja kokonaistaloudellisesti kannattavimmat löytyneet verkoston kautta. Osa
vaikeasti korvattavissa, johtuen paikkakunnan pienuudesta ja erikoisosaamisista
Ei korvaamattomia
Ei korvaamattomia
4 lämpöyrittäjää tärkeitä, tiivistä yhteistyötä
Laitostoimittaja 6.1 korvaamaton, muut korvattavissa
Strategiset suhteet vaikeasti korvattavia, Sidosryhmä 7.1 ja Sidosryhmä 7.2
korvaamattomia
Miten yhteistyötä voitaisiin kehittää?
Lämpöyrittäjäyhteistyötä voisi edelleen lisätä. Myös kuljetusjärjestelyissä on
tehostamisen varaa
Tietokannan kehittäminen, henkilöriskien minimoiminen
Opinnäytetöitä AMK:lle, syvempää yhteistyötä osuuskuntien välille - yhteisiä
palveluita/toimia
Muut toimijat - konkreettisuus. Osittain ongelmana se, että ei osata kertoa mitä
toiminnassa tarvittaisiin ja näin ollen voitaisiin tutkia. Voisi olla enemmän
yhteistyötä muiden lämpöyrittäjien kanssa
Lämpöyrittäjät RY:n toiminnan käynnistäminen, tiedon jakaminen sisäisesti
Sidosryhmä 6.2:n resursseissa ja palveluissa kehitettävää
Lämpöyrittäjien järjestyneisyys joka mahdollistaisi tiedon ja kokemusten
paremman liikkumisen, nyt enemmänkin jutustelupohjalla. Paikallisuus
vaikeuttaa, koska toimijoilla omat projektinsa ja kuvionsa
Olen tyytyväinen tämänhetkiseen yhteistyöhön
Hieman eri mieltä
Hieman eri mieltä
Hieman eri mieltä
Hieman eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Hieman eri mieltä/en osaa sanoa (3)
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CHP laitevalmistajat
Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1

Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3

Lämpöyritys 4

Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6

Luettele lämpölaitoksen laitevalmistajat?
Laitokset lähinnä itse rakennettuja komponenteista
Laitostoimittaja 2.1
Laitostoimittaja 3.1
Laitostoimittaja 4.1
Laitostoimittaja 5.1 - kaikki laitokset
Laitostoimittaja 6.1
Laitostoimittaja 7.1
Mainitse 3 - 5 kilpailukykyisintä laitostoimittajaa/verkostoa
Ei kokemusta, kts kysymys 1
Biofire Oy, Säätötuli Oy, Ariterm Oy
Tulostekniikka Oy, Vaasan Kuljetuskanavat Oy, Ariterm Oy (erityisesti pienissä
laitoksissa)
Reneva, Tulostekniikka Oy, Reka, Sykäke
Tulostekniikka Oy, Vaasan kuljetuskanavat, Laka, Hese-steal, Keuruun
Energiatekniikka, ABC - Biopower
Laatukattila Oy
Biofire Oy, Nakkilan Konepaja, Tulostekniikka Oy, Säätötuli Oy
Mainitse 3 - 5 asiakassuuntautuneinta laitostoimittajaa
Ei kokemusta, kts kysymys 1
Biofire Oy
Ariterm Oy, Varauksin Tulostekniikka Oy, Vaasan Kuljetuskanavat Oy:llä ei
tarpeeksi resursseja - ei asenneongelmaa
Tulosteknikka Oy, Reka
Laka, Vaasan Kuljetuskanavat. Yleisesti asiakassuuntautuneisuus kanavoituu
väärin, mm. liikaa yhteydenottoja ja muiden mollaamista ja painostamista yms.
Laatukattila Oy
Biofire Oy, Nakkilan Konepaja, Reneva, Heizomat
Modulaarisuuden merkitys laitostoimittajan valintaan?
Erittäin tärkeää koska alalla spesifiset osaamisalueet ja räätälöinti nostaa
hintatasoa. Modulaarisuudella helpotettaisiin ylläpitoa ja investointikulut
alenisivat. Elintärkeää erityisesti kustannusten kannalta, ei niinkään suorituskyvyn
tai laadun. Ala pääomaintensiivistä (hyvät laitteet mahdollisimman edullisesti).
Laitos olisi mahdollista kasata n. 5-6 palikasta.
Vaikuttaisi laitevalmistajan valintaan. Erityisesti käyttöönoton nopeus ja
toimitusaikojen varmuus tärkeää.
Koetaan arvokkaaksi, saavutetaan toimivia kokonaisuuksia. Modulaarisuudella
voitaisiin parantaa myös jälkihoidon toimivuutta joka koetaan todella tärkeäksi.
Aikatauluissa pysyminen nähdään myös suurena hyötynä modulaarisissa
rakenteissa
Nähdään vaikeahkona toteuttaa, ja josta vähemmän puhutaan. Huonoja
kokemuksia Sykäken toimittamasta modulaarisesta laitoksesta. Kokoerot nähdään
vaikeutena
Tulossa tärkeämmäksi koko ajan, seuraavissa laitoksissa hyödynnetäänkin,
hinta/laadun paraneminen tärkeää, kuten myös toimitusaikataulujen paraneminen
Modulaarisuus koetaan tärkeäksi, esim konttiratkaisut
Erinomaisen tärkeää – kilpailukyvyn perusta tulevaisuudessa.
Investointikustannusten alentaminen tärkeää, koska ne ovat alalla hyvin korkeat.
Luettele modulaarisuutta hyödyntävät laitostoimittajat/verkostot
Kokemuksen mukaan monet laitostoimittajat/verkostot yrittävät modulaarisia
ratkaisuaja, mutta eivät tahdo onnistua toteutuksessa
Tulostekniikka Oy, Alatalkkari Oy
Suuntausta modulaarisuuteen, ei tosin vielä laajemmin toimi
Sykäke
TT - konttiratkaisut, Actorit, Biofire. Nämä toimijat tässä kokoluokassa > 1MW
Säätötuli Oy - kontit, Puhdas Energia (CHP)

Lämpöyritys 7
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Lämpöyritys 1

Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5

Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4
Lämpöyritys 5
Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1

Lämpöyritys 2
Lämpöyritys 3
Lämpöyritys 4

Lämpöyritys 5

Lämpöyritys 6
Lämpöyritys 7

Lämpöyritys 1
Lämpöyritys 2

Biofire Oy, Actorit, Säätötuli (kontit), Alatalkkarit
Ulkomaiset laitosvalmistajat Suomessa?
Ei merkittävää pienissä laitoksissa, suuremmissa edullisia toimittajia mm. Baltian
maista
Ei kokemusta/tietoa
Itävallasta korkeatasoisia tuotteita sekä osaamista - kalliita ja huolto nähdään
ongelmana
Järnfors - vielä vähän kokemusta (ei tosin toimintaa Suomessa). Reka (Suomessa
Bio Help Oy)
Reka (Bio Help Oy), Fröling (Itävalta) - hinta-laatu hyvä
Ei tietoa. (Laatukattila Oy vie mm. Viroon)
Polytechnic (?), Bavaria, Danstoker
Suomalaisten laitosvalmistajien kilpailukykyisyys vrt. ulkomaalaiset?
Suomessa osaaminen hyvällä tasolla, muualta laitokset ehkä edullisemmin,
Tanskassa hyviä kattiloita (Tosin itse kattila vähiten tärkeä osa laitoksen toimintaa
-edullisuus valttia)
Kilpailukyky yleisesti paranemassa, mutta asiakkaan kuuntelemisessa
parannettavaa
Suomalaiset pärjäävät vertailussa, mutta alkavat jäämään hieman jälkeen.
Ulkonäössä esim. Itävaltalaiset eri tasolla
Mahdollisuudet hyvät kansainvälistymiseen, hyviä valmistajia ja paljon
kokemusta
Ulkomaalaisilla hinta-laatu parempaa (painottaen laatua), aiheuttavat riskin
suomalaisille yrityksille mikäli kiinnostuvat Suomen markkinoista. Vrt.
ulkomaalaiset vs. Reneva, joka on todella kallis. mm. Laka vie Baltiaan
Ei kokemusta ulkomaisista
Hinnallisesti kilpailukykyisiä, teknisesti eivät. Mm. automaatio edellä muualla
johtuen pitkälti suuremmista valmistusmääristä
Mainitse 3 - 5 ulkomaista kilpailukykyisintä toimittajaa
Ei kokemusta
Ei kokemusta/tietoa
Ei tiedossa, ei kokemusta
Reka, Järnfors - ei kokemusta muista
Reka, Fröling (700 - 2 MW)
Ei kokemusta
Danstoker, Heizomat, Polytechnic, Bavaria
Suurimmat kehityskohteet laitevalmistajien toiminnoissa, tuotteissa tai
palveluissa?
Automaatio, tuhkanpoisto & nuohous. Ei kokemusta takuista tai huolloista (kts.
kysymys 1). Huoltovapaus tärkeintä, valvomo-ohjelmistojen kehittäminen
kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi tärkeää
Asiakkaan kuuntelu, hydrauliikka etenkin talvioloissa, logiikka
Huolto, jälkihoito. Aikataulut – resurssipula, Automatikka
Pienissä kaikkea voisi kehittää melko tasaisesti koska toiminta vielä melko
alkuvaiheessa. Yksittäisistä osista Arinat (vaikka toimivatkin keskimääräistä
paremmin) ja automatiikka. Varaosien saatavuudesta ja asennuksesta hyviä
kokemuksia
Modulaarisuuden tuoma helppous lämpöyrittäjälle (kuten Fröling). Designissa
paljon suomalaisilla parannettavaa (ei myyviä eikä kompakteja) vrt.
modulaarisuus. Kuljettimet ja automaatio Suomessa hyvällä tasolla.
Palveluissa yleisesti kehitettävää, automatiikan kehittäminen helppokäyttöisyyden
johdosta
Kokonaispalvelu – avaimet käteen. Projektinjohto ja aikataulutus, vastuunkantaja
usein puuttuu kun kootaan useiden eri valmistajien tuotteista. Teknisistä asioista
automaatio- ja sähköistys
Valtiovallan toimenpiteiden vaikutus yritysten kansainväliseen
kilpailukykyyn?
Vaikuttavat suuresti, pienet lämpölaitokset vain investointituen piirissä. Isommat
toimijat hiilidioksidikaupan piirissä
Helsinkikeskeisyys joka näkyy integraattien ehdoilla toimimisessa, etenkin
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hajautetun lämmöntuoton osalta
Investointituilla suuri merkitys, vaikutus lämpöyrittäjien kautta laitevalmistajiin
Öljyn hinta - lämpöyritykset – laitostoimittajat: Puunhankinaan tuet lämpöyritykset - laitostoimittajat
Suuri merkitys vrt. Itävalta jossa voimakkain panostuksin saavutettu loistavia
tuloksia (satsauksia, kannustusta, syöttötariffeja). Ennen ulkomailta käytiin
vierailemassa Suomessa, nykyään toisinpäin. Itävaltalaaiset panostaneet
menestyksen myötä suuresti T&K:een, johon Suomessa ei olla panostettu
riittävästi. Kysyntä tulee olemaan myös Suomessa vahvaa, mutta meneekö
panostuksia silti kehitystyöhön?
Tärkeää, investointituet lämpöyrittäjille tärkeitä
Tärkeitä, investointituki ratkaiseva. Polttoainekuvioihin tulisi saada
pitkäjänteisempää toimintaa, jatkuvia muutoksia
Verkoston kyvykkyydet CHP -laitoksen ylläpitämiseen?
Onnistuisi jos olisi taloudellisesti kannattavaa, verkostossa tarpeeksi osaamista
Kyvykkyys riittää oman verkoston tuella. Sähkönjakelun varmuus nähdään
suurena etuna CHP:ssä. Kannattavuus vielä ongelmana
Koetaan mahdolliseksi oppia verkoston avulla jolla kokemusta uuden oppimisesta.
Voi olla työllistävää - huonoja kokemuksia. Sähköntuotanto kiinnostaa kovasti ja
mikroturbiini koetaan parhaaksi vaihtoehdoksi
Tämänhetkinen verkosto kykenee ylläpitämään. Liittyminen sähköverkkoon
kysymyksenä - ostohinta?
Jos CHP olisi kannattavaa niin ehdottomasti käytettäisiin, vaikkakin opiskeluun
menisikin varmasti aikaa. Polttoainevaatimus kasvaisi ja järjestelmää tulisi seurata
jatkuvasti. Näin ollen myös työpanos kasvaisi yhdessä korjausten ja huoltojen
kanssa. Syöttötariffilla voitaisiin tehdä kannattavaksi
Ilman muuta, mutta toimivaa teknologiaa ei vielä saatavilla. Verkoston laajuus
mahdollistaa tiedon ja osaamisen löytymisen
Verkoston kyvykkyys riittää, verkostoa rakennettu myös tätä silmällä pitäen.
Kysymysmerkkinä isojen toimijoiden armoille joutuminen kun syötetään sähköä
verkkoon
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