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YRITYSVERKOSTOJEN HALLINTA - ONKO LASKENNALLA ROOLIA?

Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää miten yritykset hallitsevat verkosto]aan ja 
mikä on laskennan rooli hallitsemisessa. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat 
olleet verkottumisen lähtökohdat, miten toiminta on organisoitu ja miten 
verkostoja arvioidaan. Laskennan roolia tarkasteltiin päätöksenteossa sekä 
verkoston arvioinnissa ja ohjauksessa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen teoriaosassa lähdeaineistona oli koti- ja ulkomainen verkostoja 
ja yrityksen välisiä suhteita käsittelevä kirjallisuus.

Työn empiirisen osan aineisto kerättiin haastattelemalla neljää yritystä. Case- 
yritykset olivat Nokia Ventures Organization, ICL Invia, Sandvik Tamrock ja 
Aspocomp.

Tulokset

Case-yritykset toimivat eri toimialoilla, joten verkottuminen oli eri vaiheissa. 
Kolme case-esimerkkiä käsitteli alihankintaverkoston hallintaa ja yksi 
tutkimus-ja tuotekehityksen toteuttamista verkostossa. Tutkielman tuloksena 
todettiin, että laskennalla ei ollut merkittävää roolia verkostojen hallinnassa. 
Verkottumispäätökset eivät olleet perustuneet laskelmiin, vaan tarpeeseen 
muuttaa toimintaa. Yritykset eivät myöskään arvioineet verkostotoiminnan 
kannattavuutta. Jos kumppanin suoritusta arvioitiin, käytettiin siinä raha
määräisten ja ei-rahamääräisten mittareiden ohella myös kvalitatiivista 
arviointia. Seurannan tarkoituksena oli myös löytää kehittämiskohteita. 
Arviointien tehtävänä oli myös toimia kommunikoinnin apuvälineenä osa
puolten välillä. Varsinkin pääomaintensiivisillä aloilla kustannusinformaation 
jakaminen oli tärkeää. Yritykset eivät pitäneet hyötyjen ja kustannusten tark
kaa jakamista tarpeelisena ja sen arviointia pidettiin muutenkin hankalana.

Avainsanat

Verkostot, hallinta, laskennan rooli
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1 JOHDANTO

1.1 Verkostot yrityksen kilpailukeinona

Verkottumisesta puhutaan niin teollisuudessa, kaupan alalla kuin julkisella sektorillakin. 

Sen sanotaan olevan joillekin yrityksille välttämättömyys, toisille taas mahdollisuus 

uuden kilpailuedun luomiseen (Ranta 1999). Verkostossa yritykset erikoistuvat omaan 

ydinosaamiseensa ja luovat molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyösuhteita avain- 

toimittajien, tärkeimpien asiakkaiden, kilpailijoiden, eri toimialoilta olevien yritysten, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muun julkisen sektorin kanssa.

Möller & Hälisen (1999) mukaan verkostot tulevat nopeasti korvaamaan perinteiset 

markkinat. He näkevät, että taustalla on eri muutostekijöitä, joita ovat teknologisen 

kehityksen nopeutuminen, asiakkaan merkityksen kasvu ja kilpailun roolin muuttu

minen. Kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen on siirtänyt kilpailun yritysten 

väliltä erilaisten arvoketjujen ja yritysverkostojen välille. Yritykset verkottuvat, koska 

nykyinen kilpailutilanne vaatii samanaikaisesti laatua alhaisilla kustannuksilla ja inno

vaatioita nopeilla valmistusajoilla (Jarillo 1995). Samalla on tieto- ja viestintäjärjestel

mien, kuten Internet, kehittyminen helpottanut yritysten yhteydenpitoa.

Yhteistyön ansiosta tieto loppuasiakkaan tarpeesta välittyy paremmin verkoston muille 

jäsenille ja mahdollisuus kontrolloida toiminnan kannalta tärkeitä resursseja lisääntyy. 

Verkostoista yritykset hakevat molemminpuolisia hyötyjä kuten kustannussäästöjä, 

joustavuutta, tehokkuutta, tuoteinnovaatioita ja asiakastyytyväisyyden kasvua. Kustan
nussäästöjä syntyy ja tehokkuutta saavutetaan, kun tehtäviä suoritetaan yhdessä ja 

tarpeettomista tehtävistä luovutaan. Tavoitteena on hyödyntää osallistujien ydinosaa

mista ja luoda paremmat mahdollisuudet oppimiseen ja kehittämiseen.

Samalla kuin verkostot voivat olla merkittävä kilpailuedun lähde, ne voivat myös sitoa 

yrityksen kannattamattomiin suhteisiin ja estää yhteistyön jonkun muun yrityksen 

kanssa (Gulati ym. 2000). Strategisista perusteista huolimatta yhteistyön potentiaaliset 

hyödyt eivät myöskään aina toteudu. Verkottuminen aiheuttaa lisäkustannuksia, joita 

muodostuu yhteistyön käynnistämisestä, johtamisesta ja erilaisten kulttuurien yhteen
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sovittamisesta. Siten yhteistyön hallinnointiin kuluva aika ja vaiva saattavat muodostaa 

hyötyjä suuremman kustannuserän. (Halme ym. 1999, Spekman ym. 2000)

Verkottuminen asettaa uusia liikkeenjohdollisia haasteita yrityksille. Yritysten tulisi 

pystyä luomaan organisaatiokulttuuri, joka tukee verkostosuhteiden hoitoa (Möller & 

Halinen 1999). Verkostoitumisen tulisi tapahtua kaikilla toiminnan tasoilla, joten 

yritysjohdon tehtävänä on organisoida toiminta niin, että verkoston toimijoiden kaikki 

resurssit saadaan osallistumaan verkostoitumiseen ja kehittämiseen. Verkoston 

toimintatapojen uudistaminen ei voi onnistua, ellei samalla muuteta jokaisen yrityksen 

omia toimintatapoja. (Hyötyläinen & Simons 1998) Yritysten tulisi pystyä hyödyntä

mään verkostossa olevaa tietämystä ja asiantuntemusta. Siksi yrityksen prosessien, 

rakenteiden ja järjestelmien tulisi tukea verkottumista. (Spekman ym. 2000)

Möller & Hälisen (1999) mielestä on tärkeää, että yritys pohtii omaa asemaansa 

verkostossa ja sitä, miten se pystyy luomaan ja hallitsemaan verkostoja sekä millaisiin 

yhteistyösuhteisiin se ryhtyy. Heidän mukaansa verkostosuhteiden hoitaminen vaatii 

kokonaisvaltaista näkemystä yhteistyön ohjauksesta, keskeisten vuorovaikutussuhteiden 

hahmottamisesta ja niiden kyvykkäästä hoitamisesta. Verkoston hallintaa on käsitelty 

useimmiten yksittäisen suhteen näkökulmasta. On kuitenkin esitetty, että painopistettä 

tulisi muuttaa yksittäisen suhteen johtamisesta koko verkoston analysointiin ja 

hallintaan. Ritter (1999) on jakanut verkostojohtamisen kahteen tehtäväalueeseen: koko 

verkoston johtamiselle tarpeellisiin tehtäviin ja yksittäiselle suhteelle tarpeellisiin 
tehtäviin.

Yritysverkostoja on tutkittu markkinoinnissa ja logistiikassa. Samoin strategiatutki

muksen alueella ollaan oltu kiinnostuneita verkostoista, koska se heidän mukaansa 

auttaa toimialojen rakenteiden ymmärtämisessä (Gulati ym. 2000). Verkostokirjallisuus 
on tähän asti keskittynyt pääasiassa kuvaamaan verkostoa taloudellisena ja toiminnalli

sena ilmiönä. Yritysverkostoihin kohdistunut mallinnus- ja kehitystyö on keskittynyt 

ai ¡hankintayhteistyön syventämiseen partneriyhteistyöksi. (Hyötyläinen & Simons 

1998). Seal ym. (1999) ovat tutkineet laskentatoimen roolia partnership-suhteen 

rakentamisessa. Muuten laskentatoimen alueella verkostoja ei ole paljon tutkittu. 

Kuitenkin esimerkiksi Otley (1994) on todennut, että erikoistuminen ja allianssien 
muodostaminen on laajentanut johdon ohjauksen aluetta yli yrityksen laillisten rajojen.
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1.2 Tutkielman tavoite ja rajaus

Tutkielman tavoitteena on selvittää miten yritykset hallitsevat verkostojaan ja mikä 

laskennan rooli on tässä hallitsemisessa.

Verkostojen tarkastelussa ei kiinnitetä huomiota sellaisiin erityisongelmiin, jotka 

liittyvät kansainvälisiin ja pk-yritysten verkostoihin. Samoin tarkastelun ulkopuolelle 

jätetään kilpailijoiden kanssa muodostetut allianssit, joiden tavoitteena on luoda uusi 

teollinen standardi tai edistää teknologisen ratkaisun leviämistä.

Tutkielmassa tarkastellaan miten laskentaa hyödynnetään verkottumispäätöksissä, sekä 

verkoston ohjauksessa ja arvioinnissa. Eräs keino ohjata on suorituksenmittaus, joka on 

sekä rahamääräistä että ei-rahamääräistä. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan verkottumi- 

sen vaikutukset yrityksen palkitsemisjärjestelmiin.

1.3 Tutkielman rakenne

Kappale kaksi esittelee kaksi tapaa hahmottaa yritysverkostoja. Lisäksi kappaleessa 

pohditaan, onko verkottuminen riippuvainen toimialasta. Kolmas kappale käsittelee 
verkoston ominaisuuksia ja yritysverkoston hallintaa. Neljännessä kappaleessa 

esitellään neljä esimerkkiyritystä. jotka ovat Nokia Ventures Organization, ICL Invia, 

Sandvik Tamrock ja Aspocomp. Viides kappale on työn yhteenveto.
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2 MITEN YRITYKSET VERKOTTUVAT?

2.1 Yritysverkostojen luokittelutapoja

2.1.1 Horisontaalisuus/vertikaalisuus
Biemans (1992) ja Koskinen ym. (1995) ovat luokitelleet verkostoja sen mukaan, 

ovatko ne vertikaalisia vai horisontaalisia. Koskinen ym. (1995) jakavat yrityksen 

verkottumistavat kolmeen luokkaan: vertikaalinen, horisontaalinen ja toimialarajat 

ylittävät verkottuminen. Biemansin (1992) kolme kategoriaa ovat vertikaalinen, 
horisontaalinen kilpailijoiden välinen ja horisontaalinen toisiaan täydentävien yritysten 

välinen verkottuminen.

Tämä on perusluokittelu, jonka avulla yrityksen erilaisia verkostoja pyritään hahmot

tamaan. Tutkijat ovat periaatteessa yksimielisiä, vaikka käyttävät hieman eri nimityksiä. 

Biemans tarkasteli yritysten tuotekehitystä verkostossa, kun taas Koskinen ym. näkemys 

oli laajempi.

Vertikaalinen verkottuminen perustuu toimitusketjun tai jakelukanavan jäsenten 

pyrkimykseen hyötyä yhteistyöstä. Yritykset muodostavat yhteistyökumppanuuksia 

asiakkaiden tai toimittajien kanssa. (Biemans 1992, Koskinen ym. 1995) Ranta (1998) 
kutsui arvoketjun mukaisia vertikaalisia verkostoja tuotantoverkostoiksi, jossa toiminta 

hajautetaan ketjun jäsenten kesken. Usein vertikaalisten suhteiden ensisijaisena 

tavoitteena ovat tehokkuus ja kustannussäästöt, tuoteinnovaatiot ovat toissijainen tavoite 

(Kotabe & Swan 1995).

Horisontaalisilla verkostoilla tarkoitetaan yhteistyösuhteita, joita muodostetaan muiden 
kuin asiakkaiden tai toimittajien kanssa. Esimerkiksi Koskinen ym. (1995) tarkoittivat 

horisontaalisella verkottumisella saman toimialan, samankaltaista tuotantoa tekevien 

yritysten välistä yhteistyötä. Horisontaaliseksi voidaan myös määritellä heidän kolmas 

luokituksensa toimialakohtaiset rajat ylittävistä yhteistyösuhteista. Heidän mielestä 

horisontaalisten verkostojen avulla yritykset voivat lisätä neuvotteluvoimaa jakelu

kanavan muihin jäseniin nähden.
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Useimmiten horisontaalisilla verkostoilla viitataan tuotekehitykseen. Ranta (1998) 

määritteli horisontaaliksi tuoteverkostot, joissa luodaan uusia markkinoita ja kasvu

edellytyksiä toisiaan tukeville tuotteille. Ne ovat yleensä vähemmän tietoisia ja 

löyhempiä verrattuna vertikaalisiin tuotantoverkostoihin. Horisontaalisten verkosto- 

suhteiden tavoitteena on usein toisen yrityksen teknologisen osaamisen hyödyntäminen 

(Kotabe & Swan 1995).

2.1.2 Toimittaja-, asiakas- ja tuotekehitysverkostot
Yrityksen verkostoja voi myös hahmottaa jakamalla ne toimittaja-, asiakas- ja tuote- 

kehitysverkostoiksi. Kuten jo edellisessä kappaleessa tuotiin esille, tuotekehitys- 

verkostot ymmärretään useimmiten horisontaalisiksi. Vertikaalisia ovat asiakas- ja 

toimittajaverkostot. Tässä yhteydessä tuodaan myös esille eri verkostoihin liitettyjä 

hyötyjä ja ongelmia.

Toimittajaverkostot

Toimittaja- tai alihankintaverkottumisessa yritys pyrkii luomaan itselleen maksimaali- 

sesti omaa kilpailukykyään tukevan toimittajaverkon ja joskus myös varmistamaan 

itselle sopivat teknologiavaihtoehdot. Se eroaa perinteisestä alihankinnasta muutamien 
piirteiden kautta: yhteistyö osapuolten välillä on tasa-arvoisempaa ja toimittajia 

kehitetään pitkällä tähtäimellä. Verkostoyhteistyön tunnusmerkkejä ovat mm. avoimin 

kirjoin hinnoitteluja kysyntäinformaationjakaminen osapuolten kesken. (Koskinen ym. 
1995, Ranta 1999)

Alihankintaverkoston kehittämisessä autoteollisuus on ollut edelläkävijä, mutta myös 

konepaja-, elektroniikka- ja metalliteollisuus ovat siirtäneet suurempia kokonaisuuksia 

alihankkijoidensa hoidettaviksi. Verkottumisen taustalla on ollut tarve siirtyä jousta

vampiin tuotantomenetelmiin, joille on ominaista pienet valmistuserät, tuotantoproses

sissa ja varastossa olevien tuotteiden määrän vähentäminen, nopeat toimitusajat ja kyky 

sopeutua asiakkaan vaatimuksiin (Vanhala 1998). Koskinen ym. (1995) mukaan on 

tyypillistä rakentaa ns. toimitta)apyramideja, joissa muodostuu ensimmäisen, toisen ja 
mahdollisesti useammankin portaan tai renkaan toimittajia.
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Yritykset ovat syventäneet alihankintasuhdetta, jos hankittava kokonaisuus tai kompo

nentti on ollut strategisesti tärkeä, alihankkija on ollut suuri volyymitoimittaja tai 

tilanteessa, jossa hankittavan kokonaisuuden tehokas käyttö on vaatinut tietoa ja koulu

tusta. (Akacum & Dale 1995) Lisäksi alihankintaverkottumista on perusteltu tarpeella 

tehostaa toimintaa ja saada kustannussäästöjä, joita uskotaan syntyvän toimitusketjun 

päällekkäisten toimintojen eliminoimisesta (Seal ym. 1999). Perinteisen alihankinnan 

haitaksi on koettu myös liian pinnalliseksi jäävä osapuolten välinen laatuyhteistyö 

(Torppala 1999).

Toimittajaverkostoihin liittyy myös uhkia ja ongelmia. Alihankkijat pelkäävät usein 

kumppanuuden olevan ostajalle ainoastaan keino puristaa hintatasoa alemmaksi. 

Kustannussäästöjen niinissähän tämä tavallaan on yksi tarkoitus. Tarkoitus kuitenkin 

on, että yhteistyön edut realisoituvat muualla kuin puhtaasti hinnassa (Koskinen ym. 

1995). Lisäksi alihankkijat pelkäävät, että verkottuminen on suuryritysten pyrkimys 
valjastaa pienyritykset paikkaamaan omia organisatorisia puutteitaan ja kantamaan 

myynti-ja tuotantoriskit puolestaan (Faija 1998).

Akacum & Dalen (1995) mukaan joidenkin alihankkijoiden mielestä kumppanuus 

aiheuttaa heille liiallista riippuvaisuutta päämiehestä ja siten epävarmuutta. Lisäksi 

alihankkijat pelkäävät, että yhteistyö rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntää houkutte

levampia markkinoita. Toisaalta tämä voi liittyä alihankkijan omaan kyvyttömyyteen 

hyödyntää verkostosuhteen tuomia etuja. Yksi verkottumisen ehdoista on, että erikoistu

misen kautta yritys pystyy samanaikaisesti olemaan useamman keskenään kilpailevan 

yrityksen toimittajana (Torppala 1999. Ranta 1999).

Torppala (1999) on tuonut esille alihankintaverkottumiseen liittyviä riskejä molempien 

osapuolten kannalta. Ostajan kannalta riski sisältyy toimittajasuhteen jatkuvuuteen. 

Syntynyttä riskiä yritys voi kuitenkin minimoida varmistamalla valintaprosessin aikana, 
että toimittajan taloudellinen tilanne ja sen potentiaali kehittyä täyttää asetetut tavoitteet. 

Toimittajan riski liittyy ostajan tuotteiden menekkiin, koska se vaikuttaa suoraan 

toimittajan toimitusten määrään ja investoinnin kannattavuuteen.
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Asiakasverkostot
Koskinen ym. (1995, 7) olivat sitä mieltä, että asiakas- ja toimitta]averkostoissa 

vaikuttavat samanlaiset kehityssuunnat. Tämä osaksi selittyy sillä, että he tutkivat 

elektroniikkateollisuutta. Alihankkijoiden näkökulmasta valmistajat tai päähankkijat 

ovat heidän asiakkaitaan. Eli joskus nämä kaksi verkostotyyppiä ovat vain näkökulma- 

eroja.

Asiakasverkostojen taustalla on yritysten pyrkimys vaikuttaa asiakkaisiinsa. Yritykset 

ovat huomanneet asiakassuhteiden merkityksen menestyksen kannalta ja pyrkineet 

hyödyntämään näitä suhteita omassa toiminnassaan tehokkaammin. Yhteistyön usko

taan tukevan yrityksen kasvua ja varsinkin pienet yritykset ovat pyrkineet läheisiin 

suhteisiin tärkeimpien asiakkaiden kanssa. Yhteistyö avainasiakkaiden kanssa tarjoaa 

paremmat mahdollisuudet ymmärtää tuotetrendit ja tulevaisuuden vaatimukset (Ranta 

1999).

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sellaisiin asiakkaisiin, joiden avulla voidaan hankkia 

jotain erityistä osaamista tai yhteistyömahdollisuuksia uusien yritysten kanssa. Samalla 

on otettava huomioon, että lopullinen hyöty ilmenee parantuneen tuotantoteknologian, 

asiakastiedon, jakelun ja markkinaosuuksien kautta. (Möller & Halinen 1999)

T uotekehitysverkostot

Tutkimus- ja tuotekehitysverkostojen taustalla on teknologisen kehityksen nopeutu

minen, jonka seurauksena tuotteiden elinkaaret ovat lyhyitä ja uusien tuotteiden 
kehittämisessä tarvitaan monen erilaisen teknologian tuntemusta. (Biemans 1992) 

Verkottumisen motiivina on mahdollisuus hankkia uutta teknologista osaamista, 

omaksua uutta teknologiaa, päästä uusille markkinoille, lyhentää läpimenoaikoja sekä 

jakaa hankkeiden riskejä. Riski voi liittyä suoranaisesti tutkimus- ja kehitystoimintaan 

tai se voi liittyä uuden tuotteen tai teknologian menestykseen kaupallistamisvaiheessa. 

(Halme ym. 1999)

Yhteistyötä kehitetään tarpeellista teknologiaa omaavien yritysten tai yhteisöjen kanssa. 

Näitä ovat omat toimittajat ja asiakkaat, mutta varsinkin korkean teknologian alalla 

myös muut yritykset ja tutkimuslaitokset (Hagerdoorn & Narula 1996). Tuotekehitys- 

verkottumisen on esitetty olevan yleistä toimialoilla, joilla teknologinen muutos on
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nopeaa ja siksi yksittäisellä yrityksellä on harvoin kaikkea tarvittavaa osaamista 

kehittääkseen uusia tuotteita nopeasti ja kustannustehokkaasti (Kotabe & Swan 1995). 

Kestoesimerkki on ollut ison lääkealan yrityksen ja pienen biotekniikkayrityksen yhteis

työ. Metalli- ja elektroniikkateollisuudessa tuotekehitysyhteistyö ei ollut läheskään niin 

yleistä (Halme ym. 1999).

Tuotekehitysverkostojen yhteydessä mainitaan erityisesti yhteistyö yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten kanssa. Biemansin (1992) mukaan yhteistyö yliopistojen kanssa tuo 

yritykselle paremmat mahdollisuudet hyödyntää perustutkimusta ja testata proto

tyyppejä. Yliopiston etuna ovat selkeät tutkimustavoitteet, jotka yksinkertaistavat 

kustannusten ja hyötyjen vertailua. Sopimusten avulla yliopistot saavat paremmin 

rahoitusta ja parempia laitteita tutkimusten tekemiseen. Selkeä etu molemmille 

osapuolille on tiedon parempi liikkuminen osapuolten välillä. Ongelmana kuitenkin on, 

että osapuolilla on erilaiset odotukset kehitetyn tuotteen valmiusasteesta. Haitat yhteis
työstä liittyvät tutkimustulosten julkistamiseen, patenttien omistukseen, yleiseen 

suorituskykyyn ja asenteisiin. Tiettyä joustavuutta tulee kuitenkin olla, koska kaksi 

hyvinkin erilaista kulttuuria tekee yhteistyötä.

Tuotekehitys verkostossa voi johtaa erimielisyyksiin, viivytyksiin ja tarpeettomiin 

päällekkäisyyksiin. Kumppanin kykyjen ja osaamisen yliarvioinnin seurauksena on 

usein erimielisyydet ja väärinymmärrykset osapuolten välillä. (Biemans 1992) Tuote- 

kehitysverkostoihin liittyy myös vapaamatkustajaongelma. Tämän välttämiseksi 

verkossa toimivan yrityksen on itse tuotettava innovaatioita verkostoon, eikä yritys voi 

menestyä ainoastaan muiden oivalluksia hyväksikäyttäen. Ongelmana äärimmillään voi 

olla, että vain yksi yritys investoi teknologiaan muiden käyttäessä sitä ilmaiseksi. 

Investoijan tuotantokustannukset ovat tällöin huomattavasti suuremmat. (Vanhala 1998)

Verkoston avulla toteutettavissa tuotekehityshankkeissa haasteena on se, miten verkos
ton jäsenet saadaan toimimaan yrityksen omien tavoitteiden mukaisesti. Heikommillaan 

verkosto ilmenee löyhänä ja ristiriitaisena eri suuntiin etenevänä toimintana. (Halme 

ym. 1999) Kotabe & Swan (1995) totesivat, että yrityksillä voi olla vaikeuksia löytää 

tasapaino kilpailun ja yhteistyön välillä. Tarpeellista on myös pystyä yhdessä arvi

oimaan jokaisen jäsenen panostus ja sen perusteella jakamaan voitot. Biemansin (1992) 

mielestä yhteistyöstä aiheutuvia ongelmia olisi pystytty estämään tehokkaamman



koordinoinnin ja avoimen kommunikoinnin avulla. Ongelmia voidaan välttää, jos 

selvitetään etukäteen yhteistyön tavoitteet, odotukset ja arviointikriteerit.

2.2 Toimiala ja yrityksen verkottuminen

Kuten jo edellisessä kappaleessa tuotiin esille, on toimialalla katsottu olevan vaikutusta 

yrityksen tapaan verkottua. Korkean teknologian alalla yhteistyösuhteita on moneen eri 

suuntaan ja yhteistyötä tehdään usein tuotekehityksen alalla. Perinteisimmillä aloilla, 

kuten auto- ja metalliteollisuudessa, yhteistyön motiivit ovat erilaisia ja yhteistyötä 

tehdään usein toimittajien kanssa. Usein verkottumista ollaan tutkittu ainoastaan yhdellä 

tai kahdella toimialalla, eikä silloinkaan ole erityisesti pohdittu toimialan vaikutusta 

yrityksen tapaan verkottua, vaikka voidaan olettaa eri tilanteiden vaikuttavan yritysten 

verkottumistapoihin.

Ranta (1999) on tutkinut elektroniikkateollisuutta ja sen lisäksi seurannut Benettonin 

tapaa organisoida toimintaansa. Hänen mielestään tuotesyklin nopeus ja pääoman 

saatavuus on yksi merkittävä tekijä analysoitaessa toimialan verkottumista. Elektro

niikka- ja vaateteollisuus muistuttavat toisiaan verkottumiskehityksessä, koska molem

milla aloilla tuotteiden elinkaaret ovat lyhyitä. Tuotteiden elinkaarien lyhentyminen 

suosii verkostoja, jossa riski ja pääomakustannukset jaetaan ketjun jäsenten kesken. Eli 

hänen mukaansa nopeassa ympäristössä verkottuminen on vastaus ympäristön 

paineisiin. Siellä korostuvat joustavuus, mukautumiskyky ja läpimenoajat. Paradoksi 
on, että mitä nopeampaa muutos ja kasvu on, sitä tiiviimpiä verkostot ja kumppanuudet 
näyttävät olevan.

Ranta katsoi myös, että verkottuminen on mahdollista myös perinteisillä aloilla, jotka 

ovat ei-pääomaintensiivisiä. Näillä aloilla toimialan kasvu ja teknologinen kehitys on 

hitaampaa. Silloin tärkeitä ovat tehokkuus ja kapasiteetin hyvä käyttöaste, joten verkot

tuminen on aktiivista kilpailuedun etsintää ja uusien mahdollisuuksien etsintää. Siksi 

sen on oltava tietoisempaa ja päämäärähakuisempaa kuin nopeilla aloilla. (Ranta 1998) 

Hän ei kuitenkaan selventänyt, mitä tarkoitti näillä perinteisillä aloilla, jotka ovat ei- 

pääomaintensiivisiä.
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Halme yin. (1999) tulivat siihen tulokseen, että yrityksen yhteistyöstrategioita voidaan 

selittää markkinaolosuhteilla, eli toimialan muutosnopeuden ja kilpailun keskittynei

syyden mukaan. He tutkivat metalli- ja elektroniikkateollisuuden yritysten tutkimus- ja 

tuotekehitysstrategioita. Heidän mukaansa yritykset tekevät yhteistyötä laajemmin, jos 

teknologia muuttuu nopeasti. Yhteistyön tiiviyteen vaikuttaa kilpailun keskittyneisyys. 

Jos markkinoilla toimii paljon yrityksiä, yritykset tekevät tiivistä asiakasyhteistyötä. Jos 

markkinoilla on vähän yrityksiä, yhteistyötä tehdään etupäässä yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten kanssa. Silloin kun teknologia muuttuu hitaasti, yritykset tekevät 
yhteistyötä harvemmin ja silloinkin toimittajien kanssa. Yhteistyötä tehdään, jos kilpailu 

on keskittynyttä eli markkinoilla toimii vähän yrityksiä. Jos markkinoilla toimii paljon 

yrityksiä, silloin yritykset eivät tee yhteistyötä tuotekehi-tyksen alueella.

Cravens ym. (1996) eivät keskittyneet tietyille toimialoille, kuten Halme ym. ja Ranta. 

He pyrkivät löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten tapaan verkottua. Heidän 

mielestä yritysten välisiin suhteisiin vaikuttaa moni asia, joita ovat:

■ verkoston jäsenten ydinosaaminen ja heidän suorittamansa tehtävät

■ odotettu ja todellinen ympäristön muutos

■ asiakkaat ja markkinarakonne

■ tuotteiden tai palveluiden tekninen monimutkaisuus

He ehdottivat, että yritysten verkottumisstrategioita voisi kuvata kahden eri muuttujan 
avulla. Ensimmäinen muuttuja on ympäristömuutosten epävakaisuus, joka tarkoittaa 

muutoksen nopeutta, astetta ja ennustettavuutta. Toinen muuttuja on suhteen luonne, 

joka voi olla joko yhteistyöhön tai kaupankäyntiin (transactional) perustuva. Näiden 

kahden muuttujan avulla he jakoivat verkostot virtuaali-, lisäarvo-, joustavaan ja 

onttoon (hollow) verkostoon. Heidän mukaansa kaikille neljälle verkostotyypille on 

mahdollista tunnistaa tietyt tilannetekijät ympäristössä ja organisaatiossa. Verkosto- 

tyypit on esitelty kuvassa 1.
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toimintaympäristö
vakaa epävakaa

Virtuaaliverkosto Joustava verkosto
yritysten ydinosaaminen tuote- ydinyrityksen vastuulla tuote-
innovoinnissa ja tuotanto- suunnittelu ja/tai markkinointi
tehokkuudessa loppukäyttäjillä erilaiset tarpeet

yhteistyöhön loppukäyttäjän tarpeet lyhyt tuotesykli, pääoman puute,
segmentoituja korkeat riskit
tarvitaan erilaisia teknologioita tuotantoprosessit monimutkaisia
yrityksellä ei ole tarvittavia taitoja osapuolet erikoistuneet, suhteet
ja resursseja vaativat erityisinvestointeja, tiivis

suhde
strategiset allianssit yleisiä kommunikointi

perustuu Lisäarvoverkosto Ontto verkosto
tuotanto ulkoistettu, mutta ei ydinyritys turvautuu muihin
esim. tuotekehitystä tyydyttääkseen asiakkaan tarpeet
segmentit vaikea määritellä ei omaa t&k-toimintaa tai

transaktioon tekniikka yksinkertaista, tuotteita tuotantoa
ei räätälöidä segmentoidut markkinat, mutta
verkostot keino alentaa kiistan- asiakkaan tarpeet vaikea
nuksia, jäsenten tehtävät selkeästi määritellä
määritelty laaja ja löyhä alihankintaverkosto, 

joka on puskurina muutoksille 
teknologinen tietämys jakautunut 
verkoston jäsenten kesken

Kuva 1. Verkostotyypit (Cravens ym. 1996)

Cravens ym. pyrkivät selittämään tekijöitä, joita oli heidän havaitsemien verkostojen 

taustalla. Vakaan ympäristön verkostotyypit olivat virtuaali- ja lisäarvoverkosto. Heidän 

mielestä virtuaaliverkosto muistutti lähinnä perinteisen yrityksen uudelleenmuotoilua. 

Esimerkkiyritykset olivat Hewlett-Packard ja Motorola, vaikka yleensähän näiden 

yritysten ymmärretään toimivan nopean kasvun alalla. Lisäarvoverkoston toimiala- 

esimerkit Cravens ym. löysivät vaate- ja huonekaluteollisuudesta. Tähän verkosto- 

tyyppiin sopisi hyvin myös päivittäistavarakauppa.

Epävakaan toimintaympäristön verkostotyypit olivat joustava ja ontto verkosto. 

Joustavan verkoston esimerkkinä oli ison lääkealan ja pienen biotekniikkayrityksen 

yhteistyö. Verkostotyypissä pienemmällä yrityksellä on tietämys markkinapotentiaalia 

omaavan tuotteen tai prosessin osalta, mutta siltä puuttuu tuotteen kaupallistamiseen 

vaatimaa pääomaa, tuotantokapasiteettia tai markkinointiosaamista. Toisaalta hyvä
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esimerkki olisi ollut elektroniikkateollisuus, jonka ominaisuuksia ovat lyhyt tuotesykli 

ja pääoman puute. Ainakin Rannan mielestä myös vaateteollisuus kuuluisi tähän 

verkostotyyppiin. Onton verkoston esimerkit Cravens ym. hakivat IT-projekteista, jossa 

yritys hankkii yksittäisessä projektissa tarvittavan erikoisosaamisen laajan alihankinta

verkoston kautta

Yhteinen tekijä edellä esitetyille näkemyksille on toimialan markkinaolosuhteet. 

Tärkein selittävä tekijän olisi siten toimialan vakaus tai epävakaus, johon liittyy 

läheisesti teknologisen kehityksen nopeus ja ennustettavuus.

Epävakaassa toimintaympäristössä muutokset ovat nopeita ja vaikeita ennustaa. Silloin 

yritysten rakenteiden tulisi olla joustavia, jolloin yritys pystyisi nopeasti sopeutumaan 
muuttuviin tilanteisiin. Myös yrityksen ulkopuolisten suhteiden tulisi olla tarpeeksi 

joustavia, jotta se sallisi muutokset ja suhteen lopettamisen hyvinkin lyhyessä ajassa 

(Cravens ym. 1996). Toisaalta pääoman niukkuus pakottaa yritykset tekemään tiivistä 

yhteistyötä. Epävakailla toimialoilla, kuten elektroniikka- ja informaatioteollisuus, 

verkottuminen olisi menestyksen edellytys. (Ranta 1999)

Vakaassa toimintaympäristössä muutokset ovat ennustettavissa, mutta toiminnan 

resurssitarpeet voivat olla ongelmallisia yrityksen yksin toteutettavaksi. Toiminta voi 

vaatia osaamista tai pääomia, joita sen ei itse kannata hankkia. Vakaana toimialana 

voidaan pitää ainakin metalliteollisuutta, koska sillä Halme ym. (1999) tutkimuksessa 

harvemmin oh yhteistyökuvioita ulkopuolisten yritysten kanssa. Muita perinteisiä aloja 

voisi olla auto-ja konepajateollisuus.
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3 VERKOSTON OMINAISUUKSIA JA SEN HALLINTA

3.1 Miten määritellä yritysverkosto?

Keskustelu verkostoyrityksistä on käynnistynyt jo 80-luvulla, mutta muotitermiksi se on 

muodostunut viime vuosien aikana. Tästä huolimatta käsitteenä yritysverkosto on koettu 

vaikeaksi määritellä täsmällisesti (Stock ym. 1999). Kumppanuus ja verkostot myös 

ymmärretään yrityksissä hyvin eri tavalla (Halme ym. 1999). Tästä syystä on esitetty, 

että verkoston määritelmää tulisi selkiyttää (Cravens ym. 1996).

Gulati ym. (2000) ovat määritelleet strategisen verkoston koostuvan pitkäaikaisista 
yritysten välisistä suhteista, joilla on yritykselle strategista merkitystä. Halme ym. 

(1999) katsoivat, että yhteistyön tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että organisaatiot 

ovat tavalla tai toisella riippuvaisia toistensa toiminnasta ja toiminnan tuloksista. Ranta 

(1998) katsoi, että lähtökohtaisesti verkostoyritykset rakentuvat ja perustuvat vuoro

vaikutukseen ja tiedonsiirtoon. Yksi keskeinen hyötynäkökulma liittyy juuri tiedon 

jakamiseen ja hajautukseen. Verkoston suhteet ovat pitkäjänteisiä, syvällisiä ja 
luottamuksellisia.

Usein yrityksen verkottumisen yhteydessä puhutaan alliansseista ja partnershipeistä. 

Tällöin voisi ajatella, että verkosto muodostuu näistä suhteista. Molempien termien 

määrittelyissä korostetaan suhteiden pitkäaikaisuutta ja molemminpuolista hyötyä. 

Yhteistyön avulla uskotaan saavutettavaan sellaista kilpailuetua, jota yritys ei yksin 

pystyisi saavuttamaan. Selkeää eroa näiden kahden termin välillä ei ole tehty. Ero 

voidaankin johtaa ennemmin siitä, missä yhteydessä käsitteitä käytetään. Partnership- 

suhde on hieman laajemmassa käytössä. Alliansseista puhutaan usein strategisina, 

jolloin niitä voidaan muodostaa myös kilpailijoiden kanssa. Suurta eroa ei ole myöskään 

yllä esitettyihin ominaisuuksiin, joita on käytetty yleisesti verkostosuhteita kuvattaessa.

Toisaalta Bensaou (1998) on kritisoinut trendiä, jonka mukaan menestyksen salaisuu
tena pidetään läheisiä partnership -suhteita. Hänen mukaansa suurin osa yrityksen 

suhteista ei vaadi tiivistä kommunikointia ja toimintojen koordinointia. Samoin Cravens 

ym. (1996) luokituksessa transaktioon perustuvien verkostojen (lisäarvo- ja ontto 

verkosto) yhteydessä suhteita ei kuvattu pitkäaikaisina ja läheisinä. Heidän mielestään
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transaktio tapahtuu, jos se täyttää osapuolten tavoitteet. Vuorovaikutuksessa tuotteen tai 

palvelun hinnalla on merkittävä rooli.

Siksi voisi ajatella, että tällaisia hyvin läheisiä suhteita yrityksellä olisi vain muutama. 

Osa suhteista säilyy silti kaukaisina, vaikka ne voivatkin vaikuttaa yrityksen toimintaan 

ja asemaan toimintaympäristössä. Tästä seuraa siis kysymys: millainen on verkosto ja 

sen suhteet, jota yritys voisi olettaa pyrkivän kontrolloimaan ja arvioimaan? Jos kaikki 

verkostosuhteet eivät ole partnershippejä tai alliansseja, miten ne sitten eroavat 
aikaisemmista suhteista kuten perinteisestä alihankintasuhteesta? Mitä ominaisuuksia 

niihin olisi kuitenkin liitettävä?

3.2 Teoreettisia näkökulmia verkostoihin

Verkostoja on myös pyritty selittämään ja samalla kuvaamaan niiden ominaisuuksia eri 

teorioiden avulla. Tässä kappaleessa esitellään kolme yleisimmin esiteltyä näkökulmaa. 

Ensimmäinen on ruotsalaisten tutkijoiden Håkanssonin ja Johansonin luoma verkosto- 

malli. Kaksi muuta yrittävät selittää verkostoja Williamsonin transaktioteorian ja 
Porterin arvoketjukäsitteen avulla

3.2.1 Håkanssonin ja Johansonin verkostoinani
Verkostojen tutkiminen on lähtenyt liikkeelle yritysmarkkinoinnin alueelta, jossa 

tavoitteena on ollut yritysten välisten monimutkaisten rakenteiden ja vuorovaikutus

suhteiden ymmärtäminen verkoston kuvauksen avulla. Verkostojen tutkimista varten 

perustettiin Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP), jonka jäsenet Håkansson 

ja Johanson (1992) ovat luoneet mallin kuvaamaan verkoston rakennetta. He katsoivat, 
että yritysverkosto muodostuu kolmesta perustekijästä, jotka ovat toimijat (actors), 

resurssit*(resources) ja toiminnot (activities).
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VERKOSTO

henkilöstö, laitteet, 
osaaminen jne.

Resurssit

Toimijat
yrityksiä, yrityksen 
osia, yritysryhmiä

Toiminnot
tapahtuma, jossa toimijat 
hyödyntävät resursseja

Kuva 2. Verkoston muodostuminen

Kuvassa 2 verkosto kuvataan toimijoitten sekä niiden toimintojen ja resurssien 

summana, jotka on investoitu verkosto-operaatioihin. Verkosto-operaatioita voisi olla 

tuotanto, tuotekehitys, jakelu ja markkinointi. Toimija voi olla yksilö, ryhmä, yrityksen 

osa, yritys tai yritysryhmä. Resursseja ovat henkilöstö, laitteet, osaaminen, imago ja 

pääoma. Toiminnoilla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa toimijat resursseja hyödyntämällä 

luovat, kehittävät, yhdistävät ja vaihtavat resursseja.

Verkostomallillaan Håkansson & Johanson (1992) yrittävät kuvata sitä miten verkosto 

syntyy ja kehittyy vuorovaikutuksen tuloksena. Yritysverkosto on dynaaminen toiminta

järjestelmä, jossa eri toimijat voivat kohdentaa uudelleen resursseja ja toimintoja 

keskenään. Verkostossa on heidän mukaansa kyse resurssiriippuvaisuudesta ja sen 

oikeasta hallinnasta. Toimijat pystyvät kontrolloimaan omia resursseja suoraan. Sen 

lisäksi se pystyy kontrolloimaan muiden yritysten resursseja välillisesti verkoston 

kautta. Suhteiden avulla yritys kytkeytyy toisten yritysten resursseihin ja yrityksistä 

tulee toisiaan täydentäviä.

Möller & Hälisen (1999) ovat sitä mieltä, että verkostomalli on apuna verkoston 

rakenteen, prosessin ja evoluution ymmärtämisessä. He väittävät, että mallin avulla 

yritysjohto voi arvioida verkostoja ja niiden sisältämiä mahdollisuuksia. Arvioinnissa 
yrityksen tulisi kiinnittää huomiota siihen verkostoon, jossa se toimii. Verkostoasema ja 

-suhteet määräävät yrityksen tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet ja rajoitteet. Jos 
yrityksellä on hyvä asema verkostossa, sillä on paremmat mahdollisuudet hyödyntää
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muiden toimijoiden resursseja. Lisäksi se pystyy houkuttelemaan kyvykkäämpiä 

kumppaneita (Kotabe & Swan 1995).

Biemans (1992, 4) on kritisoinut IMP-ryhmän tutkimuksia liian teoreettisena. Hänen 

mukaansa he keskittyvät liiaksi kuvaamaan verkostoa kokonaisuudessa, jolloin otetaan 

huomioon myös yrityksen epäsuorat suhteet ja niissä tapahtuvien muutosten vaikutus 

sekä yrityksen että samalla koko verkoston toimintaan. Hän myöntää, että nämä 

tutkimukset ovat tärkeitä ja luovat loppuen lopuksi teorian perustan, mutta hänestä ne 

eivät kuitenkaan tarjoa yritykselle konkreettisia toimintatapoja, joita soveltamalla 

yritykset voivat saavuttaa verkottamisen potentiaaliset hyödyt.

Vaikka kuvattu verkostoinani ei tarjoa yrityksille konkreettisia toimintatapoja, se 

kuitenkin tuo esille riippuvaisuuden käsitteen, joka on seurauksena verkottumisesta. 
Riippuvaisia muiden yritysten hallitsemista resursseista yrityksistä tulee erikoistumisen 

myötä. Lisääntynyt riippuvaisuus muista yrityksistä on asia, jonka useimmat yritykset 

kokevat ongelmaksi. Hallinnan kannalta on ongelmallista, että verkostossa toimii useita 

itsenäisiä yrityksiä (toimijoita), jolloin päätöksenteko ja kontrolli on jaettu osapuolten 

kesken. (Spekman y m. 2000)

3.2.2 Porterin arvoketju
Erikoistuminen ja toimintojen ulkoistaminen on keskeisessä asemassa verkottuneessa 

taloudessa. Tätä ulkoistamista voidaan tarkastella Porterin arvoketjukäsitteen avulla. 

Vanhalan (1998) mukaan verkottunut yritys on ulkoistanut suuren osan toimintojaan ja 

on erikoistunut sellaisiin toimintoihin, joissa sillä on erityisosaamista. Arvoketju 

koostuu tällöin yrityksistä, jotka täydentävät toisiaan kukin omalla osaamisellaan.

Porterin (1985) arvoketju jakaa yrityksen strategisesti olennaisiin toimintoihin. Sen 

avulla pystytään ymmärtämään kustannusten käyttäytymistä sekä kilpailukyvyn 

nykyiset ja tulevat lähteet. Arvoketjuanalyysi auttaa määrittelemään koko arvoketjun, 

joka tarvitaan raaka-aineen muuttamiseksi asiakkaan ostamaksi hyödykkeeksi. Arvo

ketju (kuva 3) kuvaa kokonaisarvoa, joka koostuu arvotoiminnoista ja katteesta. 

Arvotoiminnot voidaan jakaa pää- ja tukitoimintoihin.
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yrityksen infrastruktuuri

henkilöstöjohtaminen

teknologiakehitys

hankintatoimi

asiakas
palvelu

markkinointi 
ja myynti

lähtö-
logistiikka

tulo-
logistiikka tuotanto

marginaali

Kuva 3. Porterin arvoketju (Porter 1985, 37)

Perustoiminnot ovat tulologistiikka, tuotanto, lähtölogistiikka, markkinointi ja myynti 

sekä asiakaspalvelu. Vaikka kaikki toiminnot ovat yritykselle tärkeitä, on jokin tai 

useampi näistä toiminnoista on sille suhteellisesti tärkeämpi. Tukitoimintoihin kuuluvat 

yrityksen infrastruktuuri, henkilöstöjohtaminen, teknologiakehitys ja hankintatoimi. 

Infrastruktuuri muodostuu yleisjohdosta, suunnittelusta, rahoituksesta, laskentatoimesta 
ja laatujohtamisesta. (Porter 1985)

Yhtä yritystä laajempaa arvoketjua Porter on kutsunut arvojärjestelmäksi (value 

system). Se on laajempi toimintojen virta ja yrityksen arvoketju on yksi osa sitä. Muita 

arvojärjestelmän osia ovat toimittajan ja asiakkaan arvoketju. Yritys voi rakentaa 

kilpailuetua, jos se oman arvoketjunsa lisäksi ymmärtää kuinka yritys sopii yleiseen 

arvojärjestelmään. Useimmiten arvojärjestelmää tarkoitettaessa puhutaan kuitenkin 

ainoastaan arvoketjusta.

Koskinen ym. (1995) mielestä arvoketju edustaa kokonaisvaltaista systeemiajattelua, 

joka korostaa eri toimintojen kytkennän ja yhteiskäytön merkitystä yrityksen sisällä ja 

yritysten välillä. Kytkennät arvoketjussa muodostuvat, kun tietty toiminto vaikuttaa 

muiden toimintojen kustannuksiin ja tehokkuuteen. Yritys voi saavuttaa kilpailuetua 

optimoimalla ja koordinoimalla näitä eri toimintoja arvoketjunsa sisällä sekä tavaran
toimittajien, jakelukanavien ja asiakkaiden kanssa.
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Arvoketjun osien yhdistäminen uusilla tavoilla tarjoaa mahdollisuuksia uusien, 

tehokkaampien ja tuottavampien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. 

Arvoketjun osien hajottaminen yritysten kesken mahdollistaa keskittymisen erityis- 

osaamiseensa ja siten uusien innovaatioiden synnyn. (Vanhala 1998) Suunnittelemalla 

tarjontaketjun läpäisevät prosessit täysin uudella tavalla saatetaan löytää mahdollisuuk

sia toiminnan tehostamiseen ja arvoa tuottamattomien työvaiheiden poistamiseen 

(Kokkonen 1998). Koskinen ym. (1995) katsoivat, että ilman arvoketjuun perustuvia 

kyvykkyys-ja kokonaiskustannusanalyysia yritys ei voi tehdä verkottumispäätöstä.

Arvoketjuanalyysin avulla pystytään hahmottamaan yrityksen omat vahvuudet ja ydin

osaaminen, jonka päälle yrityksen kilpailuetu rakennetaan. Porterin (1985) mielestä 

arvoketju tarjoaa myös perustyökalun kustannusanalyysin tekemiseen. Analyysin avulla 

yritys voi siis tehdä päätöksiä sen suhteen, mitä toimintoja sen kannattaa ulkoistaa ja 

toisaalta missä toiminnoissa sen kannattaa tehdä yhteistyötä. Analyysi siis auttaa 

prosessissa, jossa oma kilpailuetu pyritään perustaa ydinosaamiseen. Arvoketju- 

analyysin avulla on mahdollista kartoittaa kustannussäästöjen kohteita ja arvioida 

toimenpiteiden vaikutuksia arvoketjun eri vaiheissa myös verkostoyhteistyön aikana. 

Toimintalaskenta voi olla keskeinen menetelmä tässä prosessissa. (Kokkonen 1998)

Porterin arvoketjuajattelua ovat soveltaneet myös Shank & Govindarajan. He sovelsivat 

arvojärjestelmää kustannuslaskentaan ja nimesivät tämän lähestymistavan strategiseksi 

kustannuslaskennaksi (strategic cost management), jonka avulla he pyrkivät laajenta

maan näkökulmaa myös yrityksen rajojen ulkopuolelle. Kustannussäästöpyrkimykset 

(cost management efforts) tulisi käsittää koko arvoketjun toimittajasta loppuasiakkaalle 

saakka. Strategisen kustannuslaskenta sisältää arvoketj uanalyysin, laskennan sovitta

misen strategiaan ja kustannusaiheuttajien analysoinnin. Analyysin perusteella yritysten 
olisi mahdollista tehdä muutoksia arvoketjuun. (Shank & Govindarajan 1992)

3.2.3 Williamsonin transaktioteoria
Jari lion (1995) mielestä verkostoille on oltava taloudellinen perusta. Sen pitää olla 

tehokas tapa koordinoida toimintoja ja alentaa transaktiokustannuksia. Hän on sovel

tanut Williamsonin transaktioteoriaa pyrkiessään selittämään verkostojen olemassaoloa
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taloudellisesti. Transaktiokustanniisteoria määrittelee yrityksen sopimusten hallinnointi- 

järjestelmänä (governance structure).

Transaktioteorian mukaan yrityksellä on vaihtoehtona joko tehdä tuote itse tai ostaa se 

muilta. Jos yritys tekee tuotteen alusta loppuun itse, se on vertikaalisesti integroitunut. 

Toinen vaihtoehto on ostaa tuote markkinoilta. Tätä ns. hierarkiat-markkinat -jatkumoa 

on käytetty usein apuna määriteltäessä verkostojen ominaisuuksia, erotuksena muista 

organisointimuodoista (esim. Stock ym. 1999). Määritelmän mukaan verkostot sijoittu

vat hierarkian ja markkinoiden välimaastoon. Jarillo (1995) on kuvannut markkinoiden, 

verkostojen ja vertikaalisen integraation eroja omistussuhteen ja yhteistyön avulla (kuva

4).

Yhteistyötä Ei yhteistyötä

Omistussuhde

Ei omistussuhdetta

Vertikaalisesti
integroitunut
yritys

Byrokratia

V erkosto Markkinat

Kuva 4.Eri organisointimuodot (Jarillo 1995, 131)

Jarillon neljäs organisaatiomuoto on byrokratia, mutta hän ei käsitellyt sitä tarkemmin. 

Kyseistä organisaatiomuotoa ei voi pitää suotavana missään tilanteessa.

Vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä käytetään myös nimitystä hierarkkinen 

organisaatio. Sen etuna on resurssien parempi hallinta, ja se estää tehokkaasti yrityksen 

kilpailuedun siirtymisen ulkopuolisille. Haittana hierarkkisessa on organisaatiossa on 

tehottomuus. (Jarillo 1995) Hierarkkista suhdetta tulisi suosia, jos opportunistinen 

käytös on todennäköistä ja transaktiokustannukset ovat korkeat (Gulati ym. 2000).

Markkinoiden etuina on joustavuus ja pienemmät kiinteät kustannukset, mutta 

suhteeseen liittyy tietty epävarmuus toisen osapuolen mahdollisesti opportunistisesta 
käytöksestä. Markkinoiden on myös todettu kykenevän vajavaisesti toimimaan tiedon
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vaihdantakanavana (Halme ym. 1999). Hinta on tärkein valintakriteeri, koska siinä 

oletetaan olevan kaikki tarpeellinen informaatio (Bensaou 1998). Toimittajien määrä 

pidetään suurena, koska halutaan käyttää hyväksi toimialan kilpailua ja säilyttää oma 

riippumattomuus. Markkinasuhde on suositeltavaa tilanteessa, jossa sopimukset ovat 

helposti luotavissa ja transaktiokustannukset alhaiset (Gulati ym. 2000).

Markkinoiden ja hierarkian edut ja haitat ovat likipitäen toistensa peilikuvat. Verkos

toilla pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita aiheutuu hierarkkisesti tai markkinoiden 

avulla organisoidusta toiminnasta. Samanaikaisesti verkostojen avulla uskotaan myös 

saavutettavan kahteen muuhun organisaatiomuotoon liitettäviä etuja. Verkostosuhteen 

vahvuus markkinasuhteeseen verrattuna on sen jatkuvuudessa ja hierarkiaan verrattuna 

sen joustavuudessa.

Jarillon (1995) mielestä verkottunut yritys toimii samanaikaisesti kuin integroitunut 

yritys, joka pitää huolta kaikesta ja kuin yritys, joka keskittyy vain omaan ydinosaami

seensa ja hoitaa muut alihankintana. Verkottuneiden yritysten tapauksessa pitkäaikais

ten yhteistyökumppaneiden kanssa vakiintuneet käytännöt, luottamus, yhteisymmärrys, 
tuotteiden yhteensopivuus ym. seikat pienentävät transaktiokustannuksia (Vanhala 

1998).

Jarillon (1995) mukaan valinta kolmen eri organisaatiomuodon välillä voidaan perustaa 

transaktiokustannuksiin. Transaktiokustannukset ilmenevät kun yritykset eivät pysty 

analysoimaan kaikkea etukäteen. Transaktiokustannuksia voivat aiheuttaa erikoistu

misen myötä sopivien kauppakumppaneiden etsiminen, toimintatapojen ja -muotojen 

sopiminen sekä logistiset seikat. Markkinat ja verkostot ovat hierarkkista organisointi

muotoa joustavampia ja ne ovat vaihtoehtona silloin, kun toiminto voidaan ostaa ulko

puoliselta toimittajalta halvemmalla kuin tehdä itse. Uhkana tässä tapauksessa on, että 

toimittajasta voi lopulta tulla liian korvaamaton. Vaikka teoreettisesti olisi halvempaa 

hoitaa toiminto alihankintana, sitä ei kuitenkaan turvallisuuden nimissä tehdä oman 

kilpailuedun turvaamiseksi. (Jarillo 1995, Vanhala 1998)

Vaikka transaktioteoria on käytännössä käytetyin teoria varsinkin verkostosuhteiden 

hallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa, on sen soveltamiseen sisältyviä rajoitteita tuotu 

esille. Ensiksi, transaktioteoria yleensä keskittyy siihen, milloin ja miksi yrityksen
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kannattaa integroitua vertikaalisesti (Lassar & Kerr 1996). Siksi se ei ole niin 

hyödyllinen tilanteessa, jossa osapuolet joustavuuden ja dynaamisuuden säilyttämiseksi 

ovat päättäneet säilyä itsenäisinä.

Toiseksi, selkeänä rajoitteena tutkimusperinteelle pidetään myös sitä, että siinä jokainen 

transaktion katsotaan olevan itsenäinen tapahtuma, vaikka verkostosuhteet ovat jatkuvia 

luonteeltaan. Se keskittyy ongelmiin, jotka ovat seurauksena sopimuksellisista riskeistä 

ja epävarmuudesta, vaikka koordinointikustannusten hallinta on yritysten suurimpia 

ongelmia yhteistyössä (Gulati ym. 2000). Lisäksi teoria ei ota huomioon tiedon kumu

loitumisen ja osaamisen kehittymisen vaikutuksia (Faija 1998).

Kolmanneksi, Dyer & Nobeoka (2000) ovat kritisoineet, että teoria painottaa vain 

yksittäisen yrityksen tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä. Heidän mielestään verkosto- 

näkökulma antaa mahdollisuuden harkita strategisia etuja, joita saavutetaan kun 

optimoidaan kokonaisen verkoston toimintaa ja suhteita. Verkottumispäätös ei ole vain 

valmistuskustannusten laskemista ja sen vertaamista markkinahintaan. Päätökseen 

sisältyy myös strateginen puoli ja siksi tarvitaan myös informaatiota kustannuksista ja 

hyödyistä, jotka liittyvät tietynlaisen hallintamuodon valintaan. (Meer-Kooistra & 
Vosselman 2000)

Verkostosuhteet tulisi nähdä pitkäaikaisina investointeina, jossa hyödyt ja kustannukset 

jakautuvat pitkälle aikavälille (Araujo ym. 1999). Tätä arvoa on suhteellisen vaikea 

ilmaista pelkästään taloudellisin mittarein. Sitä vastoin sitä pitäisi miettiä arvona uuden 

prosessiteknologian lähteenä tai keinona luoda uusia suhteita jne. Verkottumisella 

tavoitellaan strategisia hyötyjä, joita on mahdoton pelkästään kustannusinformaation 

perusteella identifioida. Tämä seikka luo laskennalle haasteita, koska se tekee 
toimenpiteiden vaikutuksia hankalaksi mitata.

3.3 Luottamuksen merkitys verkostoyhteistyössä

Verkottuminen vaatii systemaattista ja tavoitteellista kehittämistä, sekä syvällisen ja 

luottamuksellisen yhteistyön luomista kumppaneiden välille (Ranta 1998). Luotta

muksen merkitystä verkostoyhteistyön onnistumiselle ja jatkuvuudelle on korostettu. Se
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koetaan tärkeäksi, koska vahva riippuvaisuus muista osapuolista ja informaation 

epäsuhta aiheuttaa epävarmuutta. Lisäksi luottamuksen vallitessa yrityksillä on pääsy 

toisen osaamiseen. Epäluottamuksen seurauksena verkosto hajoaa ja luottamuksen 

puute on useimmiten nähty olevan syynä kumppanuuksien epäonnistumisiin.

Verkostosuhteisiin liittyy vaara luottamuksellisen tiedon leviämisestä (Koskinen ym. 

1995). Luottamuksen lisääntyessä toleranssi toisen käytöstä kohtaan lisääntyy. Siten 

liittyy läheisesti myös hallintaan, koska luottamuksen vallitessa ei muiden verkoston 

jäsenten toimintaa koeta niin tärkeäksi seurata ja valvoa. Luottamus ja riski ovat 

riippuvaisia toisistaan, joten koettu riski vaikuttaa seurannan tasoon. Suureksi koetusta 

riskistä on seurauksena tarkempi seuranta. Jos riski on pienempi, silloin voidaan hallinta 

perustaa enemmän luottamukseen. (Meer-Koistra & Vosselman 2000)

Sako (1992) on erotellut kolme erilaista luottamustyyppiä, jotka liittyvät yritysten 

välisiin suhteisiin. Ensimmäinen on sopimusperusteinen (contractual) luottamus. Silloin 

toinen osapuoli luottaa siihen, että kumppani tekee mitä on etukäteen sovittu. Toinen 

luottamustyyppi on kompetenssiluottamus (competence). Tästä on kyse silloin, kun 

yritys luottaa toisen osapuolen tekniseen osaamiseen ja liikkeenjohdon pätevyyteen. 

Kolmas Sakon luottamustyypeistä on goodwill-luottamus, jonka vallitessa osapuolet 
ovat avoimesti sitoutuneita toisiinsa. Tällöin osapuolet ovat valmiita tekemään 
enemmän kuin odotetaan.

Varsinkin tämä kolmas luottamustyyppi vähentää valvonnan ja seurannan tarvetta, 

koska ei ole tarvetta selvästi sopia yhteistyön sisällöstä tai etukäteen määritellä 

standardit, jotka pitää täyttää (Meer-Kooistra & Vosselman 2000). Goodwill-luottamus 
on tarpeen tilanteessa, jossa on vaikea kattaa kaikkia kysymyksiä sopimuksin. Tällainen 

on tilanne silloin kun yhteistyö perustuu osaamiseen ja henkiseen pääomaan, erityisesti 

se on tarpeen tutkimus-ja tuotekehitysyhteistyössä. (Vanhala 1998)

Merkittävä este luottamuksen synnylle on myös epävarmuus taloudellisissa olosuhteissa 

ja kustannuksissa tapahtuvien muutosten toteamisessa. Seal ym. (1999) argumentoivat, 

että laskentatoimella on merkittävä rooli vuorovaikutuksen kehittämisessä, koska 

epävarmuutta aiheuttavat erilaiset käsitykset kustannuksista ja kehitysalueista.
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Toisaalta luottamus on edellytyksenä, että osapuolet vaihtavat tarvittavaa informaatiota. 

Tehokas kommunikointi osapuolten välillä on myös onnistumisen edellytyksiä. Jotta 
verkottumisen hyödyt pystytään hyödyntämään, vaatii se sekä tuoteinformaation että 

taloudellisen informaation vaihtoa. Jokaisen kumppanin on erittäin tärkeää tunnistaa, 

samalla kuin kehittää omia toimintaperiaatteita, että mittareiden tulee samanaikaisesti 

tukea sekä koko ketjun toimintaa paikallisen optimoinnin sijaan. (Ranta 1999)

Yhteinen kehittäminen tarvitsee tietoa päätöksenteon tueksi. Jos ei pystytä luotettavasti 

kuvaamaan eri toimenpiteiden vaikutuksia yritysten tuottoihin ja kustannuksiin, 

saattavat päätökset johtaa aikaisempaan heikompaan suoritustasoon tai sitten tarpeelliset 

päätökset jäävät kokonaan tekemättä. Muutosten seurauksena olevat hyödyt tulee pystyä 

määrittämään ja mittaamaan sekä jakamaan oikeudenmukaisesti kumppaneiden kesken. 

Esimerkiksi toimintolaskentamallin tuloksia voidaan käyttää pohjana parempien 

toimintavaihtoehtojen löytämiseksi. (Kokkonen 1998) Tämän näkemyksen mukaan 

jokaisella verkoston tai ketjun osapuolella tulisi olla oma toimintolaskentamalli.

3.4 Verkostojohtamisen erilliskysymyksiä

Verkostoissa yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa kiinteän yhteistyön ja 

koordinaation avulla ilman omistussuhteiden laajentamista. Verkoston luonteeseen 

liittyy, että päätöksenteko ja kontrolli on jakautunut osapuolten kesken. Tietyt haitat 

kuten riippuvaisuuden ja koordinointikustannusten lisääntyminen ovat yhteistyön 

ominaisuuksia, jotka pitää vain ratkaista tai haitat voidaan minimoida johtamisen 

räätälöinnillä tiettyyn tilanteeseen. (Biemans 1992)

Hyötyläinen & Simons (1998) ovat esittäneet, verkoston johtamista varten tulisi luoda 

ns. kvasi-yritys. Näkökulman mukaan jokaisella yrityksellä olisi oma strategia ja 

toimintatapa, mutta verkostoa varten luotaisiin myös verkostostrategia ja -organisaatio, 
jonka avulla verkostoa johdettaisiin. Myös Hyötyläinen & Simons myöntävät, että 

jokainen osapuoli tarkastelee toimintaa omasta näkökulmasta ja verkostossa esiintyy 

mahdollisesti kilpailevia käsityksiä yritysten asemasta ja yhteistyön toimintatavoista. 

Koska yritykset pysyvät itsenäisinä, tulee niillä aina olemaan myös omia intressejä.
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Esitetty malli sopisi ehkä tuotekehityksen toteuttamiseen verkostossa, mutta onko se 

sovellettavissa silloin kun yritykset toimivat useissa eri verkostoissa? Esimerkiksi 

elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistajan on pystyttävä toimimaan useassa eri 

verkostossa, koska tällä tavoin investoinnit tulevat kannattaviksi (Vanhala 1998).

Verkoston johtamista käsittelevä kirjallisuus on enimmäkseen keskittynyt pohtimaan 

vaihtoehtoisia hallintamalleja (governance structure), joita yrityksellä on valittavanaan 

suhdetta muodostettaessa. Näkökulma on keskittynyt ainoastaan yhteen suhteeseen. 

Pohjana on käytetty transaktioteorian mukaisia vaihtoehtoja, joiden mukaan yritys voi 

perustaa hallintakeinonsa kilpailuun (markkinat), luottamukseen (yhteistyö) tai valta- 

asema (melkein hierarkia). Näistä markkinoihin turvautuva kilpailu ei ole sopusoin

nussa verkostojen luonteen kanssa. (Berry 1994)

Kaksi muuta ovat siis todellisia vaihtoehtoja kumppanuuden hallinnalle. Valta-asema - 

mallissa yksi verkoston jäsenistä on toisia voimakkaampi, jolloin heikommat (yleensä 

toimittajia) osapuolet joutuvat avaamaan kustannusrakenteensa ketjun tai verkoston 

vetäjälle (dominant actor). Yhteistyömallin tunnusmerkkejä ovat yhteinen toimintojen 

kontrollointi verkostossa, jolloin mallia sovelletaan enemmän tuotekehityksessä. 

Aikaisemmin esitetty Hyötyläinen & Simonsin kvasi-malli voisi olla yksityiskohtai

sempi kuvaus yhteistyömallista. Berry (1994) kuitenkin totesi, että samat johtamis- 

ongelmat esiintyvät sekä valta-asema- ja yhteistyömallissa, joten myös yhteistyö
mallissa jaetaan kustannusinformaatiota osapuolten kesken.

Esitetyistä hallintamallivaihtoehdoista on apua verkostopäätösten hallinnassa, mutta se 

ei kuitenkaan anna toimintamalleja itse verkoston toiminnan ohjaukseen. Toiminta

ympäristön radikaalien muutosten yhteydessä verkostokin saattaa osoittautua hyvinkin 

jäykäksi. Yritysten väliset suhteet ja toimintatavat saattavat vakiintua liiaksi, jolloin 

joustavuus ja luovuus katoaa. Hyväksi havaitut toimintatavat voivat heikentää kykyä 

tarkastella vaihtoehtoisia tapoja, tulkintoja ja toimintamalleja, eikä kontakteja verkoston 
ulkopuolelle rakenneta. (Faija 1998)

Kuten on jo aikaisemmin todettu, on toimivan verkoston sanottu olevan yksi yrityksen 

kilpailukeinosta. Miten yrityksen tulisi sitten toimia, että se loisi luottamukselliset 
suhteen verkoston osapuolten kesken, jossa tuotot ja kustannukset jaetaan oikeuden
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mukaisesti? Miten sen tulisi toimia, että se voisi luottaa omaavansa verkoston, joka 

parhaiten tukee sen strategisten tavoitteiden saavuttamista?

Cravens ym. (1996) uskoivat, että verkostosuhteet ovat riippuvaisia siitä, miten hyvin 

verkoston jäsenet tekevät yhteistyötä, jakavat vastuuta ja onnistuvat luomaan luotta

musta osapuolten välille. Nämä asettavat uusia ongelmia arvioinnille ja ohjaukselle 

(control). Koska yhteistyön liittyy riski toisen osapuolen käyttäytymisestä, on tarpeen 

käyttää sekä pehmeämpiä analyyseja että perinteisiä taloudellista informaatiota, jotta 

voidaan välttää suhteisiin sisältyvät yllätykset.

Merchant (1997) on määritellyt johtaminen on prosessisiksi, jossa integroidaan resurssit 

ja tehtävät organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjausvälineitä ovat kaikki 

keinot ja menettelytavat, joita tässä tapauksessa toinen yritys käyttää varmistaakseen, 

että kumppaneiden käyttäytyminen ja päätökset ovat yrityksen tavoitteiden mukaisia. 

Ohjauksen tarkoituksena on estää suurimmat yllätykset ja olisi tulevaisuuteen suuntau

tunut. Lisäksi järjestelmän hyödyt tulisi ylittää sen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Johdon laskentatoimen tehtävänä on perinteisesti ollut varmistaa, että resursseja 

hankitaan ja käytetään tehokkaasti organisaation tavoitteiden mukaisesti (Drury 1996). 

Voisi myös ajatella, että yrityksen verkostosuhteet olisivat myös sen resursseja. Siksi 

yrityksen ulkopuolisia suhteita ei tulisi tarkastella ainoastaan transaktiokustannusten 

alentamisen kautta tai epävarmuuden kautta. Sen seurannassa tulisi ottaa myös 

huomioon ohjausvaikutus. Tästä syystä voisi olettaa, että laskennalla olisi merkitystä 
verkoston toiminnan johtamisessa.

Ritter (1999) jakoi verkostojohtamisen tehtäviin, jotka ovat välttämättömiä yksittäisen 

suhteen hoitamisessa ja tehtäviin, jotka ovat koko verkoston johtamisen kannalta 

tarpeellisia. Hän haki vastauksia viestinnästä ja henkilöstön ominaisuuksista. Hänen 
mielestään rekrytoitavan henkilöstön yhteistyömyönteinen asenne, yritysten välisen 
viestinnän avoimuus ja yrityskulttuurin avoimuus olisivat onnistumisen edellytyksiä. 

Tätä perusjakoa voidaan kuitenkin käyttää myös tässä työssä. Biemansin (1992) mukaan 

onnistunut kumppanuuden hoitaminen sisältää periaatteessa kolme peruselementtiä: 

sopivan kumppanin valinta, selkeän sopimuksen muotoilu ja suhteen johtamisen. Koko
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verkostolle tarpeelliset tehtävät voidaan jakaa suunnittelu-, organisointi- ja valvonta- 

toimintoihin (Ritter 1999).

Torppala (1999) on ollut sitä mieltä, että yritysten tulisi seurata verkoston toimintaa 

myös kokonaisuutena, koska näin kyettäisiin korjaamaan toimittajasuhteiden yleisessä 

toimintamallissa olevat puutteet tehokkaammin kuin seuraamalla pelkästään yksittäisten 

suhteiden toimintaa. Kokonaisnäkemys olisi lisäksi apuna yhteistyön hyötyjen ja 

haittojen analysoinnissa. Näiden jakaminen aiheuttaa ongelmia, koska niiden 

arvioiminen täsmällisesti rahassa on vaikeaa. Kaikissa tapauksissa se ei ole edes 

tarpeellista, koska osaa saavutettavissa hyödyistä ei ole edes perusteltua jakaa verkoston 

osapuolten kesken. Toimintatapa on yrityksen keino tehostaa toimintaansa, joten 

suhteesta koituvat hyödyt eivät suurelta osin ole riippuvaisia tietystä kumppanista.

Vaikka Lambert ym. (1999) tarkastelivat ainoastaan kumppanuutta, voidaan se yleistää 

koskemaan myös koko verkostoa. Heidän mukaansa kumppanuuden onnistumista 

voidaan mitata asetettujen tavoitteiden saavuttamisella, joita voivat olla laatu, tehok

kuus, asiakaspalvelun paraneminen, kustannussäästöt, kasvun tasaus ja markkinointi- 

edut. Kumppanuuden elementit tulisi tutkia säännöllisesti, vaikka kumppanuudelle 

asetetut tavoitteet on saavutettu, eikä ympäristössä ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia. Myös Spekman ym. (2000) ovat pohtineet allianssin suorituksen mittaamista 

ja vertaamista tavoitteisiin. Heidän mukaansa on olennaista, että mittarit kuvaavat sekä 

kvantitatiivisia että kvalitatiivista puolta suorituksesta. Yritysten tulisi myös pystyä 

jollain tavalla arvioimaan verkostossa tapahtuvaa oppimista.

Seuraavassa kappaleessa käsitellään verkoston suunnitteluun ja kokonaisnäkemykseen 

liittyvä suhteiden profilointi, jonka tarkoituksena on pohtia yrityksen mahdollisuuksia 

hyödyntää kumppanin resursseja tulevaisuudessa ja jakaa yrityksen resurssit eri 

suhteiden kesken. Sen jälkeen tarkastellaan kumppanin arviointia ja kehittämistä. 

Luottamuksesta huolimatta voidaan olettaa, että yritykset pyrkivät ohjaamaan kumppa

neiden toimintaan haluttuun suuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös hyötyjen ja 

kustannusten oikeudenmukaista jakamista, joka yksi suhteiden jatkuvuuden tae.
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3.5 Verkostosuhteiden portfolioanalyysi

Yrityksen saamiin hyötyihin vaikuttaa verkoston jäsenten yhteisesti rakennettu kilpailu

etu muihin ryhmittymiin nähden. Yrityksen asema ja valta verkostossa vaikuttaa siihen, 

kuinka suuren osan se saa liittouman saavutuksista ja miten se pystyy hyödyntämään 

muiden toimijoiden resursseja ja toimintoja. Eräs hallinnan ongelmista on päättää, mitkä 

ketjun jäsenet kuuluvat verkostoon (Berry 1994). Profilointia on tarjottu ratkaisu

keinoksi tähän ongelmaan.

Oman aseman vahvistamiseksi ja toimintaedellytysten kehittämiseksi yrityksen tulisi 

luoda suhdeportfolio, joka lyhyellä tähtäyksellä lisää yrityksen kannattavuutta ja 

pitkällä tähtäimellä kehittää yrityksen vaikutusvaltaa ja asemaa. Möller & Hälisen 

(1999) mielestä tehokas portfoliojohtaminen tarkoittaa sellaisten suhteiden kehittämistä 

ja säilyttämistä, jotka varmistavat yritykselle tasaisen ja pitkäaikaisen tuottavuuden. 

Suhdeportfolion avulla optimoidaan yrityksen resurssit eri yhteistyösuhteisiin.

Profiloinnin tarkoituksena on tunnistaa suhteet, joiden kohdalla tulisi miettiä erityistä 

hallintamallia. Luodun portfolion avulla yritys johtaisi erilaisia suhteita eri tavalla ja 

samalla välttäisi suhteiden mahdolliset ali- ja ylipainotukset. Esimerkiksi ylipainotuksen 

ollessa kyseessä yrityksellä on monimutkaiset koordinointitoimenpiteet, vaikka 

sopimuksella olisi voitu määritellä selkeät säännöt ja proseduurit riittävälle tiedon 

vaihdolle. (Bensaou 1998)

Portfoliojohtaminen sisältää sekä toimittaja- että asiakasarvioinnin, mutta käyttöä 

voidaan tarpeen vaatiessa laajentaa koskemaan myös horisontaalia yhteistyökumppa

neita. Asiakkaan arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös niiden tuleva arvo ja tarvitta

vat investoinnit suhteen kehittämisessä ja ylläpidossa. Koko verkoston toimivuuden 

kannalta johdon tulisi myös arvioida riippuvaisuuksia eri asiakkuuksien ja toimitta

juuksien välillä, sillä esimerkiksi jonkun asiakkuuden saaminen voi vaikuttaa koko 

verkoston toimintaan. (Möller & Halinen 1999) He kuitenkin myöntävät, että nämä 

vaikutukset ovat kuitenkin vaikeasti ennustettavissa, eivätkä tarjonneet riippuvaisuuden 
arviointiin mitään konkreettista välinettä.
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Portfolionäkemyksen mukaan yrityksen verkosto muodostuu kaikista yrityksen 

suhteista, joista vain osa täyttää verkostosuhteille asetetut vaatimukset. Toimittajien 

profilointimenetelmistä on kirjoitettu enemmän. Siksi ne ovat esimerkkinä jatkossa. 

Koskinen ym. (1995) mielestä analyysi on hyödyllinen perusstrategioiden selvittämi

seksi. Analyysi tehdään tyypillisesti vähintään kerran vuodessa, jolloin mietitään perus

strategiat seuraavaksi toimintavuodeksi. Yhteistyö jaetaan strategiseen ja operatiiviseen. 

Strategiset toimittajat pyritään liittämään omaan arvoketjuun, mutta myös operatiivisten 

toimittajien kohdalla voidaan hyödyntää verkostoajattelua. Tällä he tarkoittivat, että osa 

suhteista hoidetaan perinteisin oston menetelmin, mutta tilanteessa, jossa jokin merkit

tävä kokonaisuus on ulkoistettu, pyritään myös tiiviiseen ja molempia osapuolia hyödyt

tävään yhteistyöhön.

Toimittajasuhteiden profiloinnin avulla yritykset varmistaisivat, että heillä säilyisi 
monipuolisuus toimittajarajapinnoissa sekä tasapaino tehokkuuden ja innovatiivisuuden 

välillä. Erilaisten suhteiden määrä pitäisi olla tasapainossa, koska läheisempi suhde 

vaatii enemmän resursseja ja siksi suhteiden hyötyjen tulisi korvata suhteen rakenta

misen ja ylläpidon aiheuttamat investoinnit. Jos keskittyy liiaksi vain yhdenlaiseen 

rajapintatyyppiin, voi uhkana olla joko taantuva, lyhytaikainen tehokkuus tai liian 

kunnianhimoinen toisiinsa liittymättömien taitojen kerääntyminen. Joidenkin toimitta

jien kanssa hyötyjä saavutetaan kustannussäästöjen muodossa, kun taas toiset voivat 

olla uusien ideoiden lähteitä. (Araujo ym. 1999)

Luokitteluja on tehty eri kriteerein ja niiden välille on hankala löytää yhteisiä tekijöitä. 

Araujo ym. (1999) mielestä toimittajien arvioinnin painopistettä tulisi muuttaa toimit

tajan nykyisen toiminnan arvioinnista sen tulevaisuuden kapasiteetin arviointiin. Heidän 
portfolioluokittelu perustui siihen, millainen on yrityksen vaikutusvalta toimittajien 

resursseihin. Kriteereinä oli toimittajien osaaminen, heidän tuottama hyöty asiakkaan 
liiketoiminnalle, yhteistyön tiiviys ja kuinka paljon osapuolet tiesivät toistensa valmis

tusmenetelmistä. Koskinen ym. (1995) portfolioluokittelu perustui hankintamarkki- 

noiden monimutkaisuuteen, saatavuuteen ja ostoriskiin, sekä toisaalta hankittavan 

nimikkeen merkitykseen lopputuotteen kilpailukyvylle.

Bensaou (1998) käytti hieman samoja kriteereitä kuin Cravens ym. (1996) luokitelles
saan yrityksen verkottumisstrategioita (kts. luku 2.2). Hänen mielestään ulkoiset tekijät
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määrittelevät suhteen laadun, joilla on sitten erilaisia koordinaatio ja informaatiovaati- 

muksia. Yritysten tulee sovittaa erilaistet hallintamekanismit erilaisiin tuote-, markkina- 

ja toimittajasuhteisiin. Tilannetekijöiden avulla yritykset pystyvät arvioimaan eri suhtei

den merkityksen yrityksen menestykselle. Sen lisäksi yritykset pystyvät arvioimaan, 

miten paljon siihen tulisi panostaa hyötyjen aikaansaamiseksi. Yritys voi erottaa erilai

sia suhteita toisistaan seuraavien tekijöiden avulla: tuotteen ominaisuudet ja teknologia, 

kilpailu ketjun alussa (in the downstream market) ja markkinoilla olevien toimittajien 

osaamistaso. Luokittelu on esitetty kuvassa 5. Se perustuu analyysiin japanilaisen ja 

amerikkalaisen autoteollisuuden yritysten toimittajasuhteista.

korkeat

ostajan
erityis
investoinnit

alhaiset

Ostajalla suurempi riski suhteessa Strateginen kumppanuus
tuote teknisesti monimutkainen, 
mutta teknologia kypsää ja tunnettua 
keskittyneet toimittajamarkkinat 
toimittajilla omaa teknologiaa 
(proprietary technology) 
suhteessa jaetaan yksityiskohtaista 
informaatiota, selkeät toimintatavat

tuotteen teknisesti monimutkaisia 
teknologia muuttuu nopeasti 
kilpailu kireää ja markkinat 
keskittyneet
toimittajan osaaminen lähellä ostajan 
ydinosaamista
tiivistä yhteistyö, riippuvaisia sekä 
teknisesti että taloudellisesti

Markkinasuhde
standardituotteet, teknologia kypsää 
paljon toimittajia 
alhaiset toimittajan vaihto- 
kustannukset
toimittajalla ei ole neuvotteluvoimaa 
ei järjestelmä! 1 istä yhteistyötä, 
toimittajan suoritusta seurataan

Toimittajalla suurempi riski suhteessa
teknisesti monimutkaisia tuotteita 
teknologia on uutta ja toimittajan 
kehittämää
toimittajalla ei ole paljon neuvottelu- 
voimaa
ei vaihdeta paljon informaatiota, 
ainoastaan toimintojen koordinointia

alhaiset toimittajan korkeat
erityisinvestoinnit

Kuva 5. Toimittajien profilointi (Bensaou 1998)

Bensaou (1998) myös antoi neuvoja, miten eri suhteita tulisi hoitaa. Koska strategista 

kumppanuutta on käsitelty jo muutenkin, tarkastellaan tässä ainoastaan kahta suhde- 

tyyppiä, joissa jompikumpi osapuolista kantaa suuremman riskin. Jos ostaja kantaa 

suurimman osa riskistä, on ilmapiiri jännittynyt, koska luottamus puuttuu. Seurantaa 
hän luonnehti negatiiviseksi (negative track record), vaikka yritykset pyrkivätkin 

tekemään yhteistyötä ja tarjoamaan apua. Tilanteessa, jossa toimittaja kantaa suuriin-
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man osan riskistä ilmapiiri on luottavainen, mutta yritykset eivät välttämättä tee 

aktiivisesti yhteistyötä suunnittelussa ja kehityksessä. Vaikutti siltä, että yhteistyö olisi 

toimittajan vastuulla. Bensaou tuntui olevan sitä mieltä, että tässä tilanteessa tiivis 

kommunikointi ei ole ostajan kannalta tarpeellisia. Toisaalta tällaisissa suhteissa voisi 

kuitenkin olla potentiaalia saavuttaa molemminpuolista hyötyä, jos yhteistyötä 

tiivistetään.

3.6 Kumppanin ohjaus

3.6.1 Kumppanin arviointi
Kumppanuuden sopimusvaihe on tärkeä, koska sillä on vaikutusta itse yhteistyöhön. 

Silloin arvioidaan miten luotettavaa tulevan kumppanin toiminta on ja sen tekniset 

kyvykkyydet. Lisäksi arvioidaan yrityksen nykyistä ja aikaisempaa toimintaa, myös 

muiden yritysten kanssa. (Meer-Kooistra ja Vosselman 2000) Sopimusvaiheessa 

osapuolten tulee sopia kontrollimekanismeista, jotka varmistavat yhteistyön 

onnistuneen hallinnan. Tähän sisältyy yhteinen päätöksenteko, henkilöstön motivointi, 

konfliktien ratkaisuja epäviralliset kommunikointiprosessit. (Biemans 1992)

Ittner ym. (1999) korostivat, että onnistunut toimittajakumppanuus vaatii erilaisia 

valinta- ja valvontatapoja kuin perinteinen markkinoihin turvautuva transaktio. 

Saavuttaakseen hyötyjä kumppanuuksista yritysten on käytettävä muita kuin hintaan 

perustuvia kumppanin valintakriteereitä, järjestettävä säännöllisesti tapaamisia ja 

luotava toimivat viestintäkanavat. Sitä vastoin heidän tutkimuksensa osoittivat, että 

näillä menettelytavoilla oli vähän tulosvaikutusta ns. perinteisessä toimittajasuhteessa 

(markkinat).

Läheisempi suhde vaatii erilaiset hallintarakenteet, jotta taataan suhteen jatkuvuus ja 
säilytetään verkottamisen edut pitkällä tähtäimellä. Kun yhteistyötä tiivistetään, silloin 

myös vaihdettavan informaation määrä lisääntyy. Valvonta verkostossa voi olla peri
aatteessa joko suoraa tai epäsuoraa. Suora kontrolli on kuitenkin useimmiten mahdo

tonta toteuttaa. (Berry 1994) Kontrollia tarvitaan, koska jos tavoitteet ovat epäselviä tai 

puutteellisia, eivät tässä tapauksessa yhteistyökumppanit tiedä, mihin pyritään. 

Merchant (1997) jakoi kontrollityypit toiminta-, tulos- sekä henkilöstö- ja kulttuuri-
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kontrolleiksi. Koska verkoston jäsenet ovat itsenäisiä yksiköitä, ei toimintakontrollien 

avulla ole mahdollista ohjata kumppania (vrt. Berry).

Tuloskontrollissa kiinnitetään huomiota toiminnan tuloksiin, ohjattavien toimintaa ei 

rajoiteta, vaan hyvästä tuloksesta palkitaan. Ne ovat usein tehokkaita silloin, kun ei 

tiedetä, millainen käyttäytyminen on tehokkainta. Tuloskontrollin tehokkuuden edelly

tyksenä on, että yrityksen on tiedettävä, millaisia tuloksia kumppanilta halutaan ja 

kumppanilla on oltava merkittävä vaikutusmahdollisuus tulokseen. Vaikutettavissa 

olevia tuloksia voidaan mitata tehokkaasti erilaisin mittareita, jotka voivat olla raha

määräisiä, ei-rahamääräisiä ja kvalitatiivisia.

Mittaaminen riippuu myös siitä voidaanko toiminnoille ja tuloksille asettaa mittarit. 

Mittareiden valinnassa tulisi miettiä mittareiden vaikuttavuutta (effectiveness) ja 

tehokkuutta (efficiency). Mittarit ovat vaikuttavia, jos ne mittaavat miten toden
näköisesti asetetut tavoitteet saavutetaan. Ne ovat tehokkaita, jos ne tarjoavat 

suurimman potentiaalin voittoihin tulevaisuudessa. (Simons 1995)

Kolmas kontrollityyppi on henkilöstö- ja kulttuurikontrollit. Niillä pyritään 

varmistamaan, että verkoston jäsenet ohjaavat itse omaa toimintaansa. Lisäksi niillä 

pyritään rohkaisemaan jäsenten keskinäistä ohjausta. Tätä ohjausta ollaan myös kutsuttu 

luottamukseksi. Etuna kulttuurikontrollijärjestelmille on, että ne ovat lähes kaikkialla 

käyttökelpoisia ja aiheuttavat muita vähemmän kustannuksia. Vaikuttaakin siltä, että 

useimmiten verkostoissa on pyrkimys yhteistyöhön, jossa kontrolli hoituisi kulttuuri- 

kontrollien avulla ja siten ei olisi tarvetta laajemmalle seurannalle.

Henkilöstö- ja kulttuurikontrollit ovat riittäviä, jos ohjattavat ymmärtävät, mitä heiltä 

odotetaan, kykenevät hyvään suoritukseen ja ovat motivoituneita ilman palkitsemista. 

Edellä mainitut ehdot täyttyvät harvoin, joten ohjausta on täydennettävä toiminta- ja 

tuloskontrolleilla. Verkostokirjallisuudessa ei ole kuitenkaan esitetty mittareita, joiden 

avulla yritykset voisivat kumppaneitaan ohjata. Samoja kriteereitä, joita käytettiin 

kumppanin valinnassa, voidaan käyttää myös kumppanin suorituksen arvioinnissa.

Suorituksen mittauksen tarkoituksen ei tarvitse olla pelkästään kumppanin nykyisen 

toiminnan arviointi, vaan seurannan avulla on mahdollista löytää myös kehityskohteita.
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Esimerkiksi kappaleessa 3.3 mainittua kyvykkyysluottamusta voidaan lisätä siten, että 

yritys tukee alihankkijaa prosessien kehittämisessä (Meer-Kooistra & Vosselman 2000).

3.6.2 Kustannusten ja tuottojen jakaminen
Kumppaneita tulisi myös motivoida ja kannustaa kertomaan kehitysideoita ja ratkaise

maan yrityksen ongelmia (Meer-Kooistra & Vosselman 2000).Tämä tarkoittaa, että 

osapuolten tulisi olla valmiita jakamaan informaatioita kumppaneiden ja lopulta koko 

verkoston kesken. Tällöin osapuolten tulisi myös varmistua yhteistyöstä syntyvien 

tuottojen ja kustannusten oikeudenmukaisesta jakamisesta, koska se vaikuttaa merkittä

västi osapuolten tyytyväisyyteen verkostossa (Torppala 1999).

Usein tuottojen ja kustannusten jakaminen osapuolia tyydyttävällä tavalla sovitaan 

sopimuksentekovaiheessa. Alihankintaverkostojen ollessa kyseessä yhteistyö rakenne

taan open book -periaatteen varaan, jossa yritykset näyttävät oman kustannusraken- 

teensa toiselle osapuolelle. Tämä luo omat vaatimukset yrityksen kustannuslaskenta- 

järjestelmälle. (Seal ym. 1999)

3.7 Yhteenveto

Verkosto muodostuu itsenäisten yritysten pitkäaikaisista yhteistyösuhteista. Kolman

nessa kappaleessa ollaan kuvattu verkoston ominaisuuksia. Lisäksi on esitetty miten 

yritykset voisivat verkosto)aan hallita ja mikä olisi laskennan rooli tässä prosessissa. 

Verkostojen hallinnassa laskennan rooli on tukea päätöksentekoa, ohjausta ja olla 

välinen kommunikoinnissa osapuolten välillä.

Laskennan tavoitteena on tukea toimintaa ja strategisia valintoja, sekä ymmärtää 

kustannusten käyttäytymistä ja identifioida tekijät, jotka vaikuttavat kustannusten 

muodostumiseen (Drury 1996). Koskinen ym. (1995) lähtivät siitä, että yritys ei voi 

tehdä verkottumispäätöstä ilman jonkinlaista kyvykkyys- tai kokonaiskustannus- 

analyysia. Päätökset arvoketjun muuttamisesta tehdään tämän analyysin pohjalta. 
Lisäksi tulisi ottaa huomioon, että vaiheutuneet kustannukset tulisi pystyä korvaamaan 
muilla säästöillä, esimerkiksi nopeudella tai tarpeella investoida vähemmän (Ranta 
1998).
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Oletus: laskenta tuottaa kustannusinformaatiota päätöksenteon tueksi perinteisen 

tehtävänsä (esim. Drury 1996) mukaisesti myös verkostoympäristössä.

Ritter (1999) on esitellyt viitekehyksen, jossa yritysverkoston hallinta jaettiin kahteen 

erilliseen tehtäväalueeseen: koko verkoston suunnitteluun ja arviointiin, ja yksittäisen 

kumppanin ohjaukseen. Aikaisempi kirjallisuus oli keskittynyt ainoastaan yksittäisen 

suhteen hallintaongelmien erittelyyn. Uuden viitekehyksen avulla painopistettä pyrittiin 

muuttamaan yhden suhteen johtamisesta koko verkoston analysointiin ja hallintaan.

Verkostojen näkökulmasta on tuotu esille, että yritysten tulisi ottaa erilaiset tilanne

tekijät huomioon päättäessään tiivistää suhdetta toisen osapuolen kanssa. Suhteiden 

profilointia on tarjottu työkaluksi resurssien optimointiin ja suhteiden arvonmääri

tykseen. Tämä toisi pohjana toiminalle, eli profilointi ottaisi koko verkoston huomioon 

ja sen perusteella tunnistettaisiin arvokkaimmat suhteet, joihin kannattaa panostaa. 

Luotu portfolio olisi apuna myös toiminnan aikana, koska se ohjaisi resursseja 

tärkeimpien suhteiden ylläpitoon.

Oletus: Portfolioanalyysi on apuna luotaessa toimintamallia, jossa päätetään miten 

verkotutaan ja keiden kanssa. Portfolio tulisi perustaa eri tilannetekijöille, joita voisivat 

olla tuotteen ja teknologian monimutkaisuus, kumppanin osaamisen merkitys omalle 

liiketoiminnalle, suhteeseen liittyvä epävarmuus. Portfolion luomisessa voidaan käyttää 

apuna laskentainformaatioon perustuvia asiakas-ja toimittaja-arviointeja.

Lisäksi toiminnan aikana tulisi pyrkiä arvioimaan verkoston toimivuutta ja sitä, miten se 

kehittää yrityksen liiketoimintaa. Näihin ei kirjallisuudessa ole annettu työkaluja, 

ainoastaan esitetty toiveita, että näin tulisi tehdä. Torppala (1999) on suositellut, että 

verkoston tulosta tulisi arvioida kokonaisuudessa, jolloin arvioitaisiin esimerkiksi 
verkoston laatua. Siksi olisikin kiinnostavaa tietää, vertaavatko yritykset verkoston 

ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia siitä saatavaan hyötyyn? Lisäksi arvioidaanko 

verkoston toimintaa kokonaisuudessa, ja tapahtuuko arviointi mittareiden avulla vai 

onko se kvalitatiivista?

Toinen alue verkostojen hallinnasta käsittäisi yksittäisen suhteen johtamisen. 

Yksittäisen kumppanuuden hallinta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat
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yhteydenotto, sopimusvaihe ja toteutus (Meer-Kooistra & Vosselman 2000). Kump

pani] oukon muodostaisivat yrityksen portfolion tärkeimmät suhteet.Tässä tutkielmassa 

suurin mielenkiinto kohdistuu yrityksen käyttämiin valinta-ja arviointikriteereihin, joita 

yritykset käyttävät kumppanin suorituksen arvioinnissa. Kumppaneiden suoritusta voisi 
olettaa tutkittavan mittareilla, jotka voivat olla joko rahamääräisiä tai ei-rahamääräisiä.

Verkostoyhteistyöhön liittyy myös toiminnasta aiheutuvien tuottojen ja kustannusten 

oikeudenmukainen jakaminen. Epävarmuus kustannusten ja hyötyjen tasapuolisesta 

jakautumisesta on usein nähty esteenä yhteistyölle. Tuottojen ja kustannusten 

jakamisesta voidaan sopia sopimuksentekovaiheessa, jolloin molempien osapuolten 

tuottamaa kustannusinformaatiota käytetään neuvottelujen pohjana. Toisaalta yritykset 

voivat luottaa toiseen osapuoleen niin lujasti, että eivät koe erillistä sopimusta 

tarpeelliseksi.

Oletus: Yritykset käyttävät kustannusinformaatiota jakaessaan yhteistyöstä aiheutuvia 

tuottoja ja kustannuksia.

Tätä tutkielmaa varten on luotu viitekehys, joka on pohjana empirian toteuttamiselle 

(kuva 6).

Verkottumispäätös 

- analyyseja/laskelmia?

- miten ja keiden kanssa verkotutaan?

Toimintamalli

- porfolio?

- kustannus/ 
hyöty -analyysi?

- kriteerit?

Koko verkosto Kumppani

- valinta & seuranta?

- mittarit/kriteerit?

- tulonjako?

Kuva 6. Tutkielman viitekehys
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS

4.1 Metodologia

Verkostojen hallinnasta ja varsinkin laskentatoimen roolista on varsin vähän tietoa. 

Siksi tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin case-tutkimus. Tutkimus- 

ekonomisista syistä esimerkkiyritysten lukumäärä rajattiin neljään. Yritykset olivat 

Nokia Ventures Organization, ICL Invia, Sandvik Tamrock ja Aspocomp.

Tutkimusta voidaan pitää sekä kuvailevana (descriptive) että tutkivana (exploratory). Se 

on kuvailevaa case-tutkimusta, koska tavoitteena on kuvata yritysten tapaa hallita 

verkostoja. Toisaalta työtä voi kuvata myös tutkivaksi, koska sen tarkoituksena on 

toimia alustavana tutkimuksena, jonka avulla tuotetaan ideoita ja hypoteeseja 

myöhemmin suoritettavaa tarkempaa empiriistä testausta varten. Tutkivan tutkimuksen 

lopullisena tavoitteena on löytää yleistyksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Scapens 1990) Tässä 
tutkimuksessa ei kuitenkaan pyritä yleistyksiin.

Tutkielmaa varten etsittiin neljä yritystä, joiden oletettiin olevan verkottuneita, eli 

omaavan useita kumppanuussuhteita eri yritysten tai yhteisöjen kanssa. Case-yritysten 

etsinnässä yritettiin aluksi käyttää hyväksi talousalan lehtiä, mutta yleensä niissä on 

verkostoja käsitelty hyvin yleisellä tasolla tai ainoastaan kerrottu yritysten kahdenväli

sistä yhteistyösuhteista. Lopulta case-yritykset löydettiin tiedustelemalla suoraan 
yrityksistä, joilla teoreettisen tarkastelun perusteella voisi olettaa olevan verkottuneita.

Laskennan roolia verkostojen hallinnassa ei ole käsitelty hirveästi edes kirjallisuudessa. 

Jos laskentaa käytettäisiin innovatiivisesti, tapahtuu se tyypillisesti harvoissa yrityk

sissä. Verrattuna operation management -tutkimuksiin, voi olla vaikeaa löytää yrityksiä, 

joilla olisi innovatiivisia tapoja hyödyntää laskentajärjestelmiä. (Kaplan 1993) Siksi 

case-yritysten valinnassa ei käytetty selkeitä kriteereitä, vaikka sen tiedettiin vaikeut
tavan case-yritysten keskinäistä vertailua. Työssä ei varsinaisesti pyritty yleistyksiin, 

mutta pyrkimyksenä oli löytää neljä yritystä eri toimialoilta, jotka olisivat esimerkkejä 

erilaisista verkostoista. Alunperin oli myös tarkoitus löytää yritys, jonka avulla voisi 
kuvailla asiakasverkostojen hallintaa. Tällaista en kuitenkaan onnistunut löytämään. 
Asiaan vaikutti osaksi myös aihe.
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Lähestyttäessä yrityksiä ei ollut tiedossa, millaista verkostotoimintaa he tarkalleen 

harjoittavat. Verkostotyyppejä ei pyritty rajamaan, vaan sen määritteli yritys aina itse. 

Koska verkostoja ei ole tutkittu laskentatoimen alueella, ei yrityksen laskentatoimen 

edustajien koettu olevan parhaita mahdollisia vastaamaan haastatteluissa esitettyihin 

kysymyksiin. Tutkimuksessa haluttiin haastatella henkilöitä, jotka olivat yritysverkos

tojen kanssa tekemisissä. Haastateltavien valinta perustui täysin yrityksen edustajan 

antamaan suositukseen, eikä haastattelija pyrkinyt ohjaamaan valintaa. Tarkoitus oli 

haastattella ainoastaan yhtä yrityksen edustajaa, ellei yrityksestä toisin ehdotettu.

Haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Heinäkuussa tehtiin kaksi haastattelua 

Nokialla, ja loput haastattelut tehtiin syys-lokakuussa. Haastattelujen kesto oli puolesta 

tunnista tuntiin ja se nauhoitettiin. Haastateltavat saivat halutessaan kommentoida 

tehtyä case-raporttia. Haastatteluiden lisäksi tutkimuksessa käytettiin hyväksi case- 

yritysten mahdollisesti antamaa materiaalia ja toimintakertomuksia.

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin. Haastatteluita varten oli luotu haastattelu- 

runko (liite 1), jota mahdollisuuksien mukaan pyrittiin noudattamaan. Lisäkysymyksiä 

esitettiin tarpeen vaatiessa. Haastatteluissa keskityttiin seuraaviin aihepiireihin:

■ verkottumisen lähtökohdat

■ toiminnan organisointi

■ hyötyjen ja kustannusten jakaminen
■ kumppanin arviointi

■ verkoston arviointi

Kirjallisuudesta ei löytynyt sellaista viitekehystä, jonka pohjalta haastattelurunko olisi 

voitu rakentaa. Kysymysten luomisen pohjana käytettiin teorian pohjalta luotua viite

kehystä, joka ottaa huomioon myös koko verkoston johtamisen yksittäisen suhteen 

ohella. Lisäksi haastattelurungon suunnittelussa käytettiin apuna kirjallisuudessa 

esitettyjä onnistumisen edellytyksiä. Niiden pohjalta mietittiin, millaisissa tilanteissa 

yritykset voisivat laskentaa hyödyntää.
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4.2 Case Nokia Ventures Organization1

4.2.1 Yritysesittely ja taustatiedot
Nokia Ventures Organization on Nokian kahden liiketoimintaryhmän (Nokia Networks 

ja Nokia Mobile Phones) rinnalla toimiva uusia liiketoimintoja kehittävä yksikkö. Sen 

tehtävänä on etsiä uusia liiketoiminta-alueita, jotka parantavat Nokian tuotteiden ja 

liiketoiminnan kehitystä pitkällä tähtäimellä. Ryhmän henkilöstön lukumäärä oli 

30.6.2000 reilut 2 000, kun koko Nokiassa on työntekijöitä yli 60 000.

Tutkielmaan varten tehtiin kaksi haastattelua Internet Communication -liiketoiminta

yksikössä, joka on Nokia Ventures Organizationin suurin yksikkö. Sen tuotteita ja 

palveluita olivat mm. WAP (wireless application protocol) ja IP-sovellukset (Internet 

protocol applications), turvaratkaisut ja verkonhallinta. Koska tutkielman aihe oli 

yrityksen verkostojen hallinta, haastatteluissa keskityttiin ainoastaan tietynlaisen 

yhteistyön hallintamenetelmiin. Molemmat haastateltavat tekivät yhteistyötä myös 

Nokian sisällä muiden yksiköiden ja tuotelinjojen kanssa. Lisäksi yksiköllä on yhteis

työsopimuksia myös muilla alueilla, mutta näitä yhteistyömuotoja ei käsitelty.

Ensimmäiseksi esitellään konsultointiverkosto, jossa asiakasprojektien toteutuksessa 

käytetään hyväksi eri konsulttitoimistoja. Sen jälkeen esitellään koulutusverkosto, jossa 

wap-palvelimia ylläpitävien yritysten koulutus on ulkoistettu kumppaneiden hoidetta

vaksi.

4.2.2 Konsultointiverkosto
Verkottumisen taustat

Sales and Customer Support -yksiköstä haastateltiin Petri Heinistä, jonka vastuulla on 

tietoturvallisuuteen ja erilaisiin tietoteknisiin ratkaisuihin liittyvien asiakasprojektien 
vetäminen yhdessä valittujen konsultointipartnereiden kanssa.

Verkottuminen konsulttitoimistojen suuntaan on ollut pitkälti strateginen ratkaisu. 

Nokia ei ole halunnut mennä mukaan puhtaaseen konsultointiliiketoimeen, vaan haluaa

'Case-raportti on käyty läpi Nokian viestinnän toimesta.
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harjoittaa ainoastaan niin sanottua value-added -konsultointia, koska konsultoinnin 

katsotaan olevan hyvin kilpailtu ala, jossa katteet ovat pienet verrattuna laite- tai 

ohjelmistoliiketoimintaan.

Toiseksi Nokian perusliiketoiminta kasvoi muutenkin vahvasti, esimerkiksi vuosina 

1998-99 Nokia rekrytoi 12 000 ihmistä. Heinisen mukaan ”Nokia kasvaa muutenkin 

kovaa vauhtia, joten jos mahdollista, rekrytoimista kannattaa välttää”. Hän muisteli, 

että jonkin verran laskelmia ennen kumppanuustoiminnan aloittamista tehtiin. Niiden 

pohjalta pystyttiin näkemään, että kumppanuustoiminta on kannattavampaa ja 

järkevämpää. Hän kuitenkin korostaa, että kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida, 

koska puitteet ovat suuret:

”Se ei ole mikään veteen piirretty viiva, että se joko voisi olla tai ei, vaan 

kyllä se on selkeästi järkevämpi vaihtoehto. Toinen on niin kuin se, että... 

no tämä on ehkä Nokian tason ongelma tai tilanne, mutta Nokiahan kasvaa 

muutenkin. Siis meidän perusbisnes kasvaa niin kovaa vauhtia, me 

joudutaan kuitenkin rekrytoimaan ihmisiä valtavasti —Esimerkiksi, jos 

otetaan ne sata konsulttia, jotka mulla on käytössä. Jos mä palkkaan ne sata 

meille töihin ja jostain syystä kauppa ei käy, niin mitä ne sata tekee? ”

Verkottumisen ansioista yrityksen tarvitsee investoida vähemmän ja lisäksi se antaa 

tietynlaista dynaamisuutta. Heininen huomautti lisäksi, että tällä hetkellä on myös 

vaikea rekrytoida osaavaa henkilöstöä.

Verkoston arviointi

Yhteistyötä tehdään pääsääntöisesti muutaman kumppanin kanssa, mutta yksittäisesti 

voidaan projektista riippuen käyttää useampaakin, pienempiäkin kumppaneita. Kump

paneita vertaillaan jonkin verran keskenään, mutta heitä ei ole katsottu tarpeelliseksi 

profiloida. Jokaisesta projektista tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Jos vastaukset 

samanlaisen projektin osalta eroavat toisistaan, erojen syitä pyritään analysoimaan. 

Heininen luottaa omaan kokemukseensa kumppanuuden hyödyllisyyden arvioinnissa:
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"Jos vastaukset asiakastyytyväisyyskyselyssä ovat jonkin verran erilaiset, 

niin silloin vertaillaan miksi tämän kanssa on vaikeampaa ja tulokset ovat 

huonompia kuin toisen kanssa. Kyllä jonkin verran, mutta ei kieltämättä 

hirveästi. Kyllä se on niin, että jos on riittävän kauan hommaa tehnyt, näkee 

näppituntumallakin kenen kanssa homma toimii ja kenen kanssa ei. Mutta 

toki mitä isompi projekti sitä enemmän analysoidaan. Silloin myös mitataan 

kustannuksia. ”

Kokonaisuutena kumppanijoukkoa arvioidaan säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. 

Silloin katsotaan kumppani]oukon kokoa ja koostumusta ja arvioidaan miten hyvin se 
vastaa Nokian tarpeita. Verkottumisen vaikutusta tulokseen tai sen osuuden arvioimista 

Heininen piti oikeastaan tarpeettomana. Hän totesi, että ”aina kaikkea voi tehdä. ” 

Verkottuminen antaa Nokialla paremmat valmiudet reagoida markkinatilanteeseen ja 

siksi yhteistyö kumppaneiden kanssa on selkeästi parempi vaihtoehto.

Kumppanin arviointi

Nokian kumppanit löytyvät työntekijöiden aikaisemman kokemuksen perusteella. 

Lisäksi mahdolliset kumppanit itse lähestyvät Nokiaa ja ehdottavat yhteistyötä. Ennen 

kuin ryhdytään edes alustaviin neuvotteluihin, tutkitaan tulevan kumppaniyrityksen 
historia. Silloin katsotaan mitä yritys on aikaisemmin tehnyt ja keiden kanssa. Jos 

kumppani on jo Nokian kilpailijoiden, esimerkiksi Ericssonin ja Ciscón partneri, ei ole 

kovin järkevää, että yritys olisi Nokian avainpartnereita.

Neuvotteluvaiheessa arvioidaan kumppanin resurssit ja uskottavuus. Koska useimmat 

Nokian projektit ovat globaaleja, piti Heininen kumppanin globaaliulottuvuutta hyvin 

tärkeänä. Neuvottelutilanteessa halutaan varmistua, että kumppanilla on tarpeeksi 

resursseja panostaa toimintaan, ja myös se että kumppani näkee toiminnan merkittävänä 

itselleen. Jos tuodaan esimerkiksi uutta teknologiaa, arvioidaan onko kumppani ollut 

aikaisemmin tekemisessä uuden teknologian kanssa ja mikä on mahdollisen 
koulutuksen tarve.

”Meidän tyyppiselle yritykselle ei ole kovin tehokasta käyttää pientä 

suomalaista partneria. Partnereiden pitää olla kansainvälisiä, jotta myös 

heillä on toimintaa samoilla alueilla, missä meidän projektit toimii. Muuten
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siinä on aika iso mismatch, jos me tehdään projektia Etelä-Euroopassa ja 

partnerin ainoa toimipaikka on Suomessa. "

Osapuolet määrittelevät etukäteen toimintamallit ja prosessit toiminnasta. Tarkoituksena 

on, että molemmat tietävät pelisäännöt ja niiden avulla pyritään välttämään yllätykset. 

Neuvotteluvaiheessa käydään myös läpi kustannusrakenne, jonka avulla päästään 

sopimukseen alihankintahinnoista.

Jokaisesta asiakasprojektista tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Jos projekti on pitkä, 

niitä tehdään useampi projektin aikana. Kun on etukäteen tiedossa projektin sisäinen 

rakenne ja vastuualueet, pystytään kumppanin suoritusta arvioimaan kyselyn avulla.

4.2.3 Koulutusverkosto
Verkottumisen taustat

Wireless Software Solution -yksiköstä haastateltiin Juhani Vitikkalaa. Hänen kanssaan 

keskusteltiin yhteistyöstä koulutuspartnereiden kanssa, joiden vastuulla on wap-palve- 

luita ylläpitävien yritysten koulutus.

Verkottumisen tai kumppanuuksien muodostamisen taustalla ei ole ollut taloudellista 

arviointia tai mittaamista. Se on koettu ainoaksi tavaksi toimia, koska ei ole ollut 

tarpeeksi aikaa ja resursseja tuottaa kaikkia wap-palvelemiin liittyviä palveluita. Lisäksi 

yrityksessä on haluttu saada oma viesti markkinoille mahdollisimman nopeasti. 

Toisaalta Vitikkalan mukaan verkottumiseen liittyy myös tarve löytää uusia ideoita, 

mihin wap-palvelemia voidaan käyttää:

”Tietyssä määrin ideatkin vanhenevat ja kun pystyt itse löytämään uusia 

ihmisiä, jotka löytää uudenlaisen näkökulman johonkin aiheeseen, ja itse 

hyödyntämään sitä ja mahdollisesti viemään siitä eteenpäin, jota et itse 

pystyisi keksimään. Organisaatio voi olla mun mielestä jossain vaiheessa, 

niin kuin tällä hetkellä täällä on hiukan sellainen, että on keksitty tietyt 

ajatukset siitä, mihin esimerkiksi wap-servereitä tarvitaan ja mitä asiakkaat 

tekee sillä. Kukaan ei edes ajattele uutta asiaa, jolloin jostain ulkoa voisi 

tulla täysin uudenlainen ajatus. ”
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Verkoston arviointi
Koulutuskumppaneina on kaksi isoa, IBM ja Hewlett Packard, sekä muutama pienempi. 

Kumppaneita ei ole portfoliotyyppisesti mietitty kokonaisuutena. Osaksi tämä johtuu 

Vitikkalan mielestä toiminnan uutuudesta. Siksi arvioidaan ainoastaan sitä, että ”ketkä 

kykenee tekemään jotain ja ketkä ei ”. He ovat kyllä huomanneet, että huolimatta saman

laisista lähtökohdista, jotkut globaalit yritykset on parempia kuin toiset. Erojen syitä ei 

olla kuitenkaan katsottu olevan tarpeellista analysoida.

Verkostosuhteiden kannattavuutta tai niiden vaikutusta tulokseen ei aina arvioida. Tämä 

johtuu osaksi liiketoimintaryhmän venturointi-ilmapiiristä:

"Tässä on tämä venturointi, uuden bisneksen aloittamisen henki. Kyllä siinä 

osittain näkyy se, että jotkut kulut tai tuotot voi jäädä osittain huomaa

matta. — Siihen liittyy se ajatus, että jos tätä ei tehdä hiukan tavallaan 

bisneksen kannalta vapaammin, sitten tämä epäonnistuu. ”

Yhteistyötä controllereiden kanssa ei kovinkaan paljon tehdä. Periaatteessa heidän 

pitäisi olla tietoisia kumppanuustoiminnasta, mutta controllerit eivät pahemmin häiriköi: 

"Ne [controllerit] ovat suhteellisen hiljaisia, ei ne meitä hirveästi häiritse. ” Vitikkala 

arveli tämän osittain johtuvan nokialaisesta kulttuurista, jossa jokainen yrittää ainakin 

henkilökohtaisesti miettiä oman panoksensa tuotosta yritykselle. Eli toimintaa 

arvioidaan kokemustuntumalta: onko se kannattavaa vai ei.

Kumppanin valinta

Nokian kumppanit ovat joko kooltaan isoja tietotekniikkayrityksiä tai sitten niillä on iso 

osa varhaisomaksujien markkinoista. Taloudellisia arviointeja ei kumppanin valinnassa 

ole hyödynnetty. Kumppani voidaan jopa valita periaatteella "kun mä tunnen sut".

Koulutuskumppaneiden on oltava mahdollisimman globaaleja ja niillä tulee olla 

mahdollisimman laaja verkosto, joka mahdollistaa nopean etenemisen. Neuvottelu

tilanteessa halutaan varmistua siitä, että kumppanilla on sellainen asema ja verkosto, 
että se pystyy toimimaan oletetussa markkinasegmentissä.
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Jokainen sopimuksen neuvottelutilanteessa toimintaa suunnitellaan yhdessä. 

Suunnittelun laajuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin tuleva yhteistyökumppani tunnetaan 

ennestään. Toiminnan aikana kumppanille annetaan suhteellisen vapaat kädet, eikä 

toimintaa enää suunnitella yhdessä. Juhani Vitikkala ei myöskään usko, että 
kustannuksia seurattaisiin. Koulutuspartnerin toimintaa ei muutenkaan seurata. Ei ole 

esimerkiksi tarkasti tiedossa millaista koulutusta partneri järjestää. Nokia saa jokaisesta 

pidetystä koulutuksesta osanottajapalautteen, mutta muuten toimintaa ei siis seurata. 

Luottamus kumppaneihin on suurta: ”Kyllä me luotetaan siihen, että ne toimii sillä 

tavalla kuin pitää”. Kumppanit maksavat rojalteja pitämistään koulutustilaisuuksista. 

Viime kädessä arviointi perustuu maksettuihin rojäiteihin.

4.2.4 Yhteenveto
Konsultointi- ja koulutusverkostojen hallinnassa ei hyödynnetty laskennan tuottamaa 

informaatiota. Konsultointiverkoston kohdalla laskelmia tehtiin ennen verkottumispää- 

töstä, mutta ne eivät olleet merkittävässä asemassa. Verkoston koostumusta arviointiin 

yrityksen liiketoiminnallisten tarpeiden näkökulmasta. Kumppanin suoritusta seurattiin 

välillisesti asiakaspalautteiden avulla, mutta toimintaa ei pyritty yhdessä kehittämään. 

Konsultointiverkoston kohdalla hinnoittelu perustui osapuolten kustannusrakenteisiin.

4.3 Case ICL Invia

4.3.1 Verkottumisen taustat
ICL Invia eli entinen ICL Data on keskittynyt e-bisnes-ratkaisujen ja niihin liittyvien 

palveluiden tuottamiseen. Lisäksi se tarjoaa tietotekniikan ulkoistamispalveluita. Yritys 

on organisoitu kahteen liiketoimintayksikköön, jotka ovat e-Ratkaisut ja e-Infrastruk- 

tuuri. Asiakkaat ovat kaupan, rahoituksen ja televiestinnän aloilta sekä teollisuudesta ja 

julkishallinnosta. Henkilöstön lukumäärä viime tilikauden lopussa oli noin 1 900.

Tutkimusta varten haastateltiin hankinta- ja kumppanuustoiminnan hankintapäällikkö 
Tarja Vainiota ja controller Jussi Kolusta. Lisäksi haastateltiin e- Industry Servicen 

liiketoimintavetäjä Sirpa Pulkkista. Haastatteluhetkellä yrityksessä oli prosessit kuvattu 

ja vuoden loppuun mennessä oli tarkoitus saada uusia prosesseja tukevat tietojärjes

telmät otettua käyttöön. Arviointi-ja seurantamenetelmät olivat vielä kehitysvaiheessa.
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Lähtökohtana verkottumiselle oli päätös keskittyä omaan ydinosaamiseen ja löytää 

sellaiset kanavat, että kaikkea ei tarvitse kehittää ICL Inviassa. Aikaisemmin hankinta 
oli ollut hajautettuna eri liiketoimintayksiköille, jotka vastasivat omasta hankinta

toimestaan. Sen haittoja oli, että liian monen ihmisen aika meni toimittajasuhteiden 

hoitamiseen. Hajautuksesta oli seurauksena myös se, että viesti toimittajalle oli liian 

moninainen, eikä suhteita pystytty täysin hyödyntämään. Nämä epäkohdat pyritään 

hankinnan keskittämisellä ratkaisemaan.

”Kun mietit, että meillä on 1.600 ihmistä rakentanut verkostoa, joka on 

sitten aivan massiivinen, kun se putoaa syliin. — Me tehdään työtä koko 

ajan, että saadaan luotua vankat suhteet toimittajan kanssa, että voidaan 

puhua jopa partneruudesta, me tehdään sitä yhdessä. ”

Nykyisessä hajautettu-keskitetty -mallissa hankintoja hallinnoi hankintatoimi ja 

kumppanihallinta. Kaksi isoa osa-aluetta on henkilöstöalihankinta ja ohjelmisto- 

kumppanit. Henkilöstöalihankintaa hyödynnetään asiakasprojekteissa ja ohjelmisto

toimittajat tuottavat alustat, joiden päälle Invia rakentaa omat ratkaisunsa.

Hankintatoimi ja kumppanihallinta on niin sanottu ’shared service’ -yksikkö, joka 

vastaa sopimusneuvotteluista ja kumppanuuden ylläpitämisestä merkittävimpien 

toimittajien kanssa. Liiketoimintayksiköt hoitavat varsinaiset ostotransaktiot ja päättävät 

tehdäänkö toimittajan kanssa yhteistyötä vai ei.

Keskittämisen avulla hankinnat saadaan kanavoitua sinne, missä toimittajasuhde on 

järkevintä ylläpitää. Keskitetyssä hankinnassa sopimusneuvotteluissa voidaan käyttää 

hyväksi yrityksen ostovoimaa. Lisäksi merkittäviä kustannussäästöjä syntyy, kun keski

tettyjen sopimusten myötä laskujen määrä vähenee. Samaten toimittajien määrän 

vähentäminen tuottaa kustannussäästöjä, kun siihen kuluu vähemmän organisatoorista 
toimintaa. Keskityksen ansiosta toimittajien kehittäminen tapahtuu myös systemaatti
semmin ja sen avulla he pystyvät paremmin valvomaan alihankkijoiden toimintaa:

"Tässähän tulee sitten se ongelma, että me ollaan myyty joku iso projekti, 

joka on kiinteähintainen ja me joudutaan itse ostamaan tuntihintaan 

alihankintaa. Tässähän ollaan siinä kysymyksessä, että toimittajallehan on
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kaikkein edullisinta tehdä huonoa työtä, jotta se pääsee korjaamaan taas 

tuntiliksalla sitä omaa huonoa työtään. — Tämä on yksi syy tavallaan, miksi 

tämmöinen hankintatoimi tai kumppaninhallinta on tässä välissä. Että 

saadaan tilkittyä tämmöisiä mahdollisuuksia [pois], ”

Osaksi verkottuminen ulospäin nähtiin ainoana vaihtoehtona, koska yritysten on 

nykyisin vaikea rekrytoida osaavaa IT-alan työvoimaa. Heidän periaatteena on, että 

yrityksessä on optimimäärä ihmisiä töissä ja henkilöalihankinnan kautta tasataan 

kapasiteettihuippuja. Esimerkiksi liiketoimintayksikön vetäjä näki alihankintaverkoston 

elinehtona:

”Eihän Suomessa Kehä III:n sisäpuolelta saa osaajia ja markkinat ovat 

tiukat. Me ollaan täysin tietyistä markkinoita ulkona, jollei meillä ole 

kunnossa olevaa alihankintaverkostoa. ”

4.3.2 Verkoston arviointi
Yksikön tehtävänä on arvioida toimittajajoukkoa kokonaisuutena. Keskittämisen avulla 
varmistetaan, että ydinosaaminen pysyy yrityksessä ja siten Invia pystyy säilyttämään 

osan riippumattomuudestaan. He eivät halua joutua tilanteeseen, jossa he olisivat 

ainoastaan yhden toimittajan varassa. Poikkeuksellisesti tällainen tilanne voi olla 

mahdollinen henkilöalihankinnassa, mutta ohjelmistopuolella se halutaan ehdottomasti 
välttää:

"Kun saadaan rakennettua hallittava kokonaisuus tuolla teknologia- 

puolellakin, ihan varmasti tullaan kokonaisuutena aina katsomaan, että 

meillä on kattava kokonaisuus, se täyttciä ne kaikki meidän tarpeet ja ei 

oltaisi koskaan yhden toimittajan varassa, vaan että meillä aina vähän 

pelivaraa. ”

Henkilöstöalihankinta

Käytännössä liiketoimintayksiköt ottavat yhteyttä kumppanihallintaan, jos katsovat 
tarvitsevansa uudenlaista osaamista. Kumppanihallinta sitten selvittää löytyykö haluttua 

osaamista jo joltain nykyiseltä kumppanilta, vai pitääkö löytää uusi kumppani.
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Toimittajajoukon koostumukseen vaikuttavat asiakasprojektien asettamat vaatimukset. 

Heidän mukaansa asiakasprojekteihin liittyy selkeästi neljä osaamisaluetta. Eli on 

osaamisalueita, jotka:

1. halutaan tehdä itse

2. haluttaisiin tehdä itse, mutta niin ei pystytä tekemään esimerkiksi kapasiteetti- 

rajoitteiden takia

3. on jo keksitty muualla ja siksi kannattavampaa ostaa alihankintana, vaikka itseltä 

löytyisikin siihen osaamista
4. ei haluta tehdä itse

Osaamisalueita, joita ei haluta tehdä itse liittyy asiakkaiden ulkoistamispäätöksiin. 

Silloin Invian on hallittava myös ulkoistamisen mukana tullut vanha tietotekniikka 
ennen kuin he saavat sen uudistettua. Yllä mainittujen kriteerien avulla pyritään 

varmistamaan, että ydinosaaminen pysyy aina yrityksellä itsellään:

"Eli me tiedetään aina, että me ollaan ottamassa henkilöalihankintaa tästä 

syystä, esimerkiksi että meillä ei ole omaa osaamista, vaikka meillä pitäisi 

olla. Ja siinä on se vaara joutua nalkkiin sen kanssa. Elikkä se riski pitää 

tunnistaa siinä ottamisvaiheessa. Ja sitä vastaan pitää mahdollisimman 

paljon rakentaa keinoa, että kun se alihankkija päivä yksi päästetään täältä 

meiltä pois, niin meillä on kaikki tarvittavat, että me voidaan elää silloin. ”

Yksikön vastuulla on myös huolehtia siitä, että ettei alihankinnan määrä nouse liian 

suureksi. Tarkoituksena on, että suhde on 20/80. Eli 80% projektin työstä tehdään 

Invian oman henkilöstön toimesta ja 20% tehdään alihankintana. Tämä nähdään liike

toimintayksiköiden projektiseurantajärjestelmistä: ”jos alihankinta jostain syystä kasvaa 

hallitsemattomasti, kasvun syyt pitää analysoida". Projektiseurantajärjestelmistä 

nähdään suoraan alihankkijan käytöstä aiheutuvat kustannukset, mutta siitä saatavan 

todellisen lisäarvon mittaaminen on liiketoimintavetäjän mukaan ”lapsen kengissä. ”

Ohjelmistokumppanit

Ohjelmistokumppaneiden kohdalla kokonaisnäkemystä arvioi erillinen ns. ’offerings 

management’. Sen tehtävänä on määritellä teknologiat, joiden päälle Invian ratkaisut ja 

sovellukset rakennetaan. Lisäksi sen tehtävänä on visioida eteenpäin ja varmistaa
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"jatkumo, että me ei todellakaan jäädä minnekään nalkkiin. ’’ Eli ettei Invia jää yhden 

sovelluksen vangiksi ja pysyy lisäksi teknologian kehityksessä mukana.

Offerings management myös seuraa kumppania teknologiamielessä. Inviassa toivotaan, 
että kumppani pitää heidät kokoajan ajan tasalla teknologisesta kehityksestä, tarjoaa 

heille viimeisimmät tuotteensa käyttöön ja kehittää niitä yhdessä heidän kanssaan. 

Offerings management arvioi miten kumppani tukee ja edistää Invian liiketoimintaa ja 

kilpailukykyä. Lisäksi se seuraa, miten kumppani pärjää omalla markkina-alueellaan ja 

kuinka paljon kumppani panostaa ICL Inviaan:

”Eli kun rakennetaan sovellusta, niin se pystyy tarjoamaan meille ne 

työkalut, että me saadaan mahdollisimman kilpailukykyisesti rakennettua ne 

meidän softat. Jos näyttää että joku toinen alkaa ajaa sieltä ohi, niin sehän 

panee meidät keskustelemaan sen kumppanin kanssa, että onko teillä jotain 

ongelmia, ettekö te pärjää tässä omassa markkinassa. Se panee meidät heti 

analysoimaan, että kannattaako meidän enää jatkaa. ”

Tällä hetkellä kiinnostuksen kohde on yleisen strategian määrittelyssä: miten Invia 

suhtautuu heille tarjottaviin keksintöihin ja mikä on heidän oma innovatiivisuusaste. 

Ohjelmistotoimittajan osuutta liiketoiminnasta ei pystytä tällä hetkellä arvioimaan.

4.3.3 Kumppanin arviointi
Menetelmät ja periaatteet, joilla kumppania on tarkoitus tulevaisuudessa arvioida ja 

seurata olivat haastatteluhetkellä vielä kehitysvaiheessa. Kumppanin valinta perustuu 

useaan eri osa-alueeseen, josta pyritään luomaan kokonaisuus. Jatkossa on lisäksi 

tarkoitus seurata systemaattisesti toimittajan suoritusta toiminnan aikana.

Mikään yksittäinen asian perusteella ei tehdä valintaa, vaan se perustuu pitkälti myös 

aikaisempaan kokemukseen ja tietoon yrityksestä ja mahdollisesta kumppanista. 

Ensinnäkin mahdollinen toimittaja analysoidaan yrityksenä, eli yrityksen taloudellinen 
tilanne, kannattavuus ja kasvusuunnitelmat arvioidaan. Yhteistyötä harkitaan yrityksen 

kanssa, jolla on selkeästi potentiaalia kasvaa ja lisäksi sekä halua että resursseja 
panostaa yhteistyöhön:
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”Kuten sanoin, minkään narikan kanssa me ei voida lähteä rakentamaan 

kumppanuutta, koska meillä on taas sitten suurasiakkaat. Meidän pitää olla 

todella vakaalla pohjalla. Me ei voida sanoa, että ihan hyvä, mutta tämä 

teknologia hävisi juuri markkinoilta. Satuttiin rakentamaan teille tällainen 

järjestelmä, jolla ei ole jatkumoa. ”

Toiseksi varmistetaan, että kumppani pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon Invian 

tarvitsemasta osaamisalueesta. Eli arvioidaan tulevan kumppanin tekninen kyvykkyys. 

Aikaisemmin arviointi on perustunut auditointiprosessiin, joka on tarkoitus pitää 

ainakin osittain mukana. Siinä esimerkiksi arvioidaan yrityksen laatujärjestelmää ja 

dokumentointimenetelmiä. Lisäksi Invialla on ympäristöohjelma, jonka takia he myös 

toivovat, että toimittajallakin olisi vastaava. Mutta sekään ei ole ratkaiseva tekijä, 

ainoastaan tilanteessa, jossa pitää valita muuten tasavahvasta kumppanista toinen.

Kumppanin seurantaa varten on tarkoitus rakentaa niin sanottu ’hyvä toimittaja’ - 

mittarista, joka lainaa vaikutteita Balanced Scorecardista. Se tulee kattamaan tietyt 

kriteerit, joiden avulla toimittajaa arvioidaan ja sen toimintaa yhdessä kehitetään. 

Toimittajan monipuolinen arviointi on tärkeää, koska:

”Tavallaan ei enää riitä, että olet tyytyväinen toimittajaan. Vaan että sen 

pitää osoittaa tietynlaista innovaatiovoimaa ja näyttää omilla markki

noillaan tavallaan, että se on keihäänkärki tai top 5 joukossa.”

Kummallekin kumppanityypille on tarkoitus luoda oma mittarista. Luomisen pohjana 

käytetään mahdollisuuksien mukaan yritykseen aikaisemmin kuuluneen Tuotemyynnin 

mittaristoa. Mittarista oli kuitenkin haastatteluhetkellä kehitysvaiheessa:

”Ja jos niin kuin puhutaan vielä Balanced Scorecardista. Mitään ei kannata 

mitata, jos siitä ei ole niin kuin konkreettista hyötyä. Tavallaan tällä hetkellä 

tehdään tietynlaista evaluointia siitä, että mikä on semmoista tietoa, että ihan 

tosissaan tarvitaan ja mikä on semmoista, että vähän niin kuin 'nice to know ’ tai 

nice to have
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Jos alihankkija tai ohjelmistotoimittaja on syvällinen yhteistyökumppani, heidän kanssa 

mittareita ja tärkeitä osa-alueita mietitään yhdessä. Jos toimittajalla ei ole syvällisempää 

arvoa Invialle, niin silloin mittaristoa käytetään ainoastaan toimittajan arviointiin.

Tällä hetkellä ICL Invia ei jaa kustannustietoa keskenään, jonka perusteella yhteistyö 

hinnoiteltaisiin ja yhteisen toiminnan tuotot ja kulut jaettaisiin osapuolten kesken. 

Alihankinta ostetaan tuntihintaan sopimuksessa sovittavaan hintaan, joka usein perustuu 

markkinahintaan. Sopimusvaiheessa voidaan kysyä myös liiketoimintayksiköiltä, koska 

heillä on käsitys hinnasta, jolla tiettyä osaamista pitää saada. Tällöin voi tulla tilanteita, 

joissa toimittajat hinnoittelevat itsensä ulos yhteistyöstä:

”Henkilöalihankinnassa pätee tällä hetkellä se, että kun rekrytoinnillanne 

on surkea, nämä henkilöalihankintafirmat pikkuisen yrittää elää tilanteella. 

Mutta se hyvin äkkiä palauttaa ruotuun, koska hyvin aikojen jälkeen tulee 

aina huonot ajat. Sieltä näkee ne, jotka ovat niitä pelureita, jotka ymmärtää, 

että pitää syödä pitkää ja kapeaa leipää, eikä isoa ja lyhyttä. ”

4.3.4 Yhteenveto
ICL Invia hallitsee verkostoansa keskitetysti. Hankinta- ja kumppanihallinnan vastuulla 

on varmistaa, että Invia säilyttää ydinosaamisen itsellään ja lisäksi turvaa yhtiön 

teknologisen jatkuvuuden. Haastatteluhetkellä arviointimenetelmät olivat vielä kehitys

vaiheessa. Kumppanin arviointi ja kehittämistä varten on tarkoitus luoda mittaristo, joka 

sisältää sekä rahamääräisiä että ei-rahamääräisiä mittareita. Valintatilanteessa halutaan 

varmistaa kumppanin taloudellinen jatkuvuus, mutta kustannustietoa osapuolten eivät 
vaihda keskenään.

4.4 Case Sandvik Tamrock

4.4.1 Verkottumisen taustat
Ruotsalainen Sandvik osti Tamrockin 1998, jolloin siitä tuli osa Sandvik Mining and 

Construction -liiketoimintaryhmää. Sandvik Tamrock suunnittelee, valmistaa ja mark

kinoi laitteita ja palveluita kovan kiven louhintaan kaivos- ja urakointiteollisuudessa. 

Tehtaita sillä on Tampereella, Turussa, Lahdessa, Ranskan Lyonissa ja Kanadan
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Burlingtonissa. Yhteistyö eri tehtaiden välillä on pientä ja satunnaista. Osittain siksi, 

että tehtaiden tuotteet eroavat toisistaan. Tampereen tehds on muodostanut yhteisiä 

hankintasopimuksia Turun ja Lyonin tehtaiden kanssa.

Tampereen tehdas valmistaa kallionporauslaitteita sekä maanpäälliseen että maan

alaiseen käyttöön. Se on kokoonpanotehdas, jossa Tamrockin oma ydinosaaminen 

muodostuu porakoneista. Vuonna 1999 Tampereen tehtaan henkilöstö oli noin 650 ja 

liikevaihto 750 miljoonaa markkaa. Tutkimusta varten haastateltiin Tampereen tehtaan 

strategisen hankinnan kehitysinsinööri Olli Piekkalaa. Haastattelussa keskusteltiin 

ainoastaan Tampereen tehtaan alihankintaverkoston hallinnasta.

Alihankintaverkoston kehittäminen alkoi vuonna 1998, kun Sandvik osti Tamrockin. 

Tamrockin tekemä tulos ei kuitenkaan tyydyttänyt uutta omistajaa. Yrityksen kiinteät 

kustannukset olivat liian suuret ja huomattiin, että vanhalla organisaatiorakenteella liian 

iso osa hyvinäkin aikoina saavutettavasta voitosta menisi organisaation ylläpitoon.

"Elikkä tämä tulos, jota Sandvik Tamrock teki, ei alkuunkaan tyydyttänyt 

omistajaa. Ja silloin laitettiin tämä rakenteellisesti kuntoon. Eli silloin 

nähtiin, ettei tällaisilla kiinteillä kustannuksilla päästä ikinä siihen 

omistajan odottamaan voittotavoitteeseen. ”

Lisäksi Sandvik on asettanut tavoitteeksi, että sen tulee olla markkinajohtaja kaikessa, 

missä se on mukana. Tämä tarkoittaa, että Tamrockin on pystyttävä vastaamaan 

markkinoiden ja kilpailijoiden asettamiin haasteisiin: hintataso ei voi olla merkittävästi 

kilpailijoita korkeampi ja kustannuksia tulee pystyä jatkuvasti alentamaan. Tästä syystä 

tavoitteeksi asetettiin, että Tamrockilla olisi niin kyvykkäitä toimittajia, jotta toimittaja- 
kanta olisi yksi kilpailuetu.

Tamrockin tuotteet ovat investointihyödykkeitä ja siksi hinta on tärkeä ostokriteeri. 
Suurin kehittämispotentiaali on heidän näkemyksensä mukaan materiaalikustannusten 

alentamisessa, koska tuotteen hinnasta 2/3 ovat materiaalikustannuksia ja loput 1/3 ovat 
yleiskustannuksia ja palkkoja.



52

”Tällaisilla kehittyneillä markkinoilla voidaan puhua jostain lisäarvoista. Mutta 

sitten kun mennään tuonne jonnekin Aasiaan, niin pelkkä hinta. Ei siellä pure 

semmoiset... ei mitään vaikutusta. Se on pelkkä hinta. Aika usein se on vielä niin, 

että kun siellä kilpaillaan hinnalla, se on aika huonokatteista. Markkina

osuuksien säilyttämisen takia siellä on oltava mukana. ”

4.4.2 Verkoston arviointi
Kilpailukyvyn parantamiseksi ja kiinteiden kustannusten alentamiseksi toiminta 

organisoitiin uudella tavalla. Silloin hankinta jaettiin strategiseen ja operatiiviseen 

hankintaan, koska operatiivisessa hankinnassa ei ole aikaa kehitystoimenpiteisiin.

Organisaatiouudistuksessa strategisen hankinnan yhteyteen liitettiin myös ’VaVe’, joka 

on japanilaisesta autoteollisuudesta omaksuttu konsepti. Va eli ’value analysis’ 

keskittyy nykyisten tuotteiden ja prosessien kehittämiseen ja kustannussäästöjen 

etsintään. Ve eli ’value engineering’ liittyy uusiin tuotteisiin. Siinä pyritään ottamaan 

huomioon kaikki elementit, joiden avulla tuotteista saataisiin mahdollisimman 

kustannustehokkaita.

Strategisen hankinnan ja VaVe:n tehtävänä on luoda mahdollisimman toimivat puitteet 

materiaalin ohjaukselle niin, että se palvelee tuotantoa. Siihen kuuluvat toimittaja- 

kannan hallinta, yhteistyösopimukset ja kehitystoimenpiteet. Strategisen hankinnan 

tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa tuotteiden aleneva kustannuskehitys.

Sandvik Tamrockin Tampereen tehtaalla on aktiivisia tuotannollisia toimittajia 156 

kappaletta ja hankintavolyymi on vuosittain 350-400 miljoonaa markkaa. Vähän reilut 

1/3 toimittajista kattaa 80 % hankintavolyymista. Strateginen hankinta ja VaVe tekee 

siis näiden noin 60 toimittajan kanssa yhteistyötä. Loppuosa on sellaisia, joihin ei ole 

aikaa paneutua ja toisaalta suurin tulos tehdään suurimpien toimittajien kanssa. 

Ainoastaan poikkeustapauksissa kiinnitetään huomiota myös pienempien toimittajien 
toimintaan:

”Jos joku pieni toimittajan ns. hyppii silmille, silloin voidaan puuttua. 

Tarkoitus on edelleen vähentää suorien toimittajien määrää.’’'’
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Vastikään Tamrockilla toimittajat ja alihankkijat on luokiteltu neljään eri kategoriaan, 

eli A-, B-, C- ja D-toimittajiin. А-kategorian kolmen toimittajan kanssa on aito 

partnership-suhde. B-kategorian 35 toimittajaa ovat strategisesti tärkeitä toimittajia. C- 

kategorian 62 toimittajaa ovat komponentti- ja osatoimittajia. D-kategorian toimittajat 

ovat sellaisia, joiden kanssa yhteistyö voidaan ilman suurempia tuskia lopettaa, jos se ei 

suju.

Jaottelun perusteena ostovolyymi on ollut yksi merkittävä kriteeri ja se kuinka isoja 

kokonaisuuksia alihankkija toimittaa. Esimerkiksi А-toimittaja Velsa on ollut mukana 

Tamrockin tuotekehitysprosessissa mukana alusta lähtien. Toinen А-toimittaja Tampe

reen Insinööritoimisto on niin sanottu logistiikan osaaja. Tulevaisuudessa on tavoitteena 

kehittää seitsemästä В-kategorian toimittajasta niin, että heistä tulisi A-kategorian 

toimittajia.

Kun VaVe-filosofia on kahdenvälistä kehittämistä, on Tamrockilla menossa myös ns. 

Vave-projekti, eli ’vahvuutta verkostosta’. Siinä on Tamrockin lisäksi mukana kahdek

san toimittajayritystä. ’Vahvuutta verkostosta’ -verkko on toimintamalli, jonka avulla 

on tarkoitus kehittää toimittajayritysten ja verkoston päämiehen välistä yhteispeliä siten, 

että syntyy kustannustehokas ja kilpailukykyinen yritysverkosto, joka kykenee 
toimintansa jatkuvaan parantamiseen.

Kehittämisen kohteita ovat olleet mm.

■ kustannuslaskenta ja kustannustietoisuus

■ verkoston johtaminen

■ yhteishankinnat

■ tilauskäytännöt ja menekkiennusteet

■ toimittajayritysten osallistuminen tuotekehitykseen
■ tiimityö

■ tuotetiedon hallinta

■ järjestelmätoimittajan oman verkoston hallinta

Vave-projektiin liittyy myös sähköisen kommunikoinnin kehittäminen. Sen puitteissa 

on aloitettu pilotti yhden toimittajan kanssa, jonka aikana kokeillaan miten se toimii ja 
miten se hyödyttäisi molempia osapuolia. Se sisältää rutiiniasioiden kuten tilaukset,
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vahvistukset ja laskutus, lisäksi myös palautetiedot toimitusvarmuudesta ja reklamaa

tioista sekä ennustetiedot. Tarkoitus on, että tiedot saataisiin sähköiseen muotoon niin, 

että toimittajat kävisivät itse katsomassa nämä asiat, silloin kun se heille parhaiten sopii:

”Eli he pääsisivät jollain tavoin tähän meidän materiaalinhallintajärjes- 

telmään ja pystyisivät itse katsomaan sieltä, että kun sinne viedään meidän 

laitteita joko ihan tilauksina tai ennusteina. Ja niihin liittyy tietysti joku 

rakenne, josta seuraa, että toimittaja näkee, että ahaa lommoiset pitää 

lähiaikoina toimittaa. Se ei ole vielä tilaus, mutta se näkee, että varaudu 

tämmöiseen. ”

Verkottumisen tai toimittajasuhteeseen panostamisen kannattavuutta ei sinänsä arvioida, 

vaan enemmänkin luotetaan kokemukseen ja omaan tuntumaan. Tamrockilla ei myös

kään systemaattisesti seurata sitä, missä kaikissa osa-alueissa toimittaja on mukana. 

Piekkala arveli, että on aika vaikea loppuen lopuksi arvioida mikä on toimittajan 

panostus esimerkiksi uuden tuotteen menestyksessä:

”Varmaan tuommoisenkin mittaaminen on aika hankalaa. Mutta se on ihan 

totta, että tämmöisiin tärkeimpiin toimittajiin on se pääpanostus ihan 

ajallisesti ja kaikin puolin. Se on ihan selvää, mutta mikä hyöty siinä on, on 

aika vaikea sanoa. Tietysti se että käyttää tietyn osan omasta työajastaan 

tiettyyn toimittajaan ja sitten saavuttaa tietyt kustannussäästöt. Niin tietysti 

voidaan osoittaa, mutta se on vain yksi osa sitä. Mutta sitten saattaa olla, 

että toimittaja on mukana tämmöisessä tuotekehitysprosessissa mukana. Se 

ei taas sitten näy ainakaan minun silmiin. Mutta ajatellen tätä Tamrockia, 

joku käyttää työaikaansa. Vaikea sanoa, miten pystyisi mittaamaan. ”

4.4.3 Kumppanin arviointi
Tamrock pyrkii tärkeimpien toimittajien kanssa tiiviiseen ja avoimeen yhteistyöhön, 

joka on myös pitkäaikaista. Kumppanille pyritään mahdollisimman hyvin antamaan 

tietoa tulevaisuuden näkemyksistä, jotta he pystyisivät ohjaamaan omaa toimintaansa. 

Neuvottelutilanteessa pyritään varmistamaan, että kumppani on tietoinen, mihin on 
ryhtymässä.
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”Tämä ei välttämättä ole kaikkein kannattavinta, mutta toisaalta pyritään 

siihen, että tämä olisi pitkäaikaista. Tässä olisi tietynlainen varmuus, mutta 

me ei haluta olla se kaikkein kannattavinkaan asiakas. ”

Sekä kumppanin valinta että sen toiminnan seuranta ja kehittäminen perustuu samoille 

kriteereille (kuva 7). Siinä on viisi osa-aluetta, jotka ovat laatu, palvelun taso, tekninen 

kyvykkyys, taloudellinen kilpailukykyjä tulevaisuuden potentiaali.

TOIMITTAJAN VALINTAKRITEERIT

LAATU TALOUDELLINEN
/Tuotteiden laatu 
/Toiminnan laatu

KILPAILUKYKY
/Kokonaiskustannukset 
/Jatkuva kustannusten 

alentaminen

TULEVAISUUDEN POTENTIAALI
/Innovatiivisuus 
/Jatkuva parantaminen 
/Osaaminen

PALVELUKYKY TEKNINEN KYVYKKYYS
/Toimitusaika 
/Toimitustäsmällisyys 
/ Joustavuus 
/Yhteistyökyky 

ja sen jatkuvuus 
/Asenne

/Tuotannon ja jakelun 
resurssit 

/ Standardoinnin 
tukeminen 

/Integrointi 
uustuoteprojekteihin

-/KESKIMÄÄRÄISTÄ PAREMPI TOIMITTAJA OMALLA ALALLAAN
SANDVIK тажммж

Kuva 7. Sandvik Tamrockin toimittajan valintakriteerit

Laatu ja tekninen kyvykkyys ovat itsestäänselvyyksiä, eli ”ne joko on tai ei ole. Jos 

niitä ei ole, ei ole myöskään Tamrockin toimittaja”. Laatu sisältää sekä tuotteen että 

toiminnan laadun. Teknologisella tasolla tarkoitetaan mm. tuotanto-ja jakeluresursseja.

Kolmeen jälkimmäiseen osa-alueeseen on Piekkalan mukaan viime aikoina kiinnitetty 

huomiota. Palvelukyky sisältää toimitusajan ja -täsmällisyyden, joustavuuden, asenteen 

sekä valmiuden yhteistyöhön ja sen jatkuvuuteen. Kumppanin taloudellisen kilpailu
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kyvyn arvioinnissa varmistetaan, että kumppanilla on todella kyky alentaa kustannuksia 

jatkossa.

Kumppanin kyvykkyys alenevaan kustannuskehitykseen halutaan varmistaa, koska 

toimialan kilpailutilanne asettaa aikamoiset kustannuspaineet ja lisäksi omistaja on 

asettanut tavoitteeksi, että kustannuksia tulisi pystyä alentamaan joka vuosi 3 %. Tämä 

3 % kustannussäästö tavoite on myös Tamrockin alihankkijoilla. Kustannussäästöjä 

arvioidaan kerran vuodessa ja arvioinnissa otetaan huomioon myös aikaisempien 

vuosien saavutukset.

Toimitusvarmuus- ja laatuasiat arvioidaan kerran kuussa. Esimerkiksi Tampereen 

tehtaan tämän vuoden tavoitteena on, että joulukuun loppuun mennessä myöhästymisiä 

ei saa olla enemmän kuin 4 % ja laatuvirheitä ei saa olla enemmän kuin 0,7 % kaikista 

toimituksista. Nämä tavoitteet ovat kaikille toimittajille samat. Näistä ei välttämättä 

kuukausittain keskustella, ellei ole tapahtunut jotain yllättävää.

"Mutta jos esimerkiksi edellinen kuukausi mennyt hyvin ja seuraava 

kuukausi meneekin huonosti. Todennäköisesti siinä sitten istutaan alas ja 

katsotaan mistä se on johtunut. ”

Tulevaisuuden potentiaalin arvioimiseen on Piekkalan mukaan vaikea määritellä yksi

selitteisiä mittareita. Sitä kyllä seurataan, koska tietynlaista kehittymistä toimittajalta 
odotetaan:

"Ja sitten vielä tämä tulevaisuuden potentiaali. Siinä arvioidaan sitä, että 

kuinka se pystyy sitten kehittymään. Se voi liittyä vaikka; nähdään, että 

jollain toimittajalla liian suuret kiinteät kustannukset. Sitten me voidaan 

niin kuin tavallaan asettaa sellainen tavoite, että sun on tehtävä tälle asialle 

jotain. Eli jotain kehitystoimenpiteitä on aloitettava. Tämä voisi olla yksi 

esimerkki. — Yksi kriteeri voisi olla, että onko toimittajalla selvä näkemys, 

mikä sen rooli on tai tulee olemaan. Jos toimittaja ajattelee, että ’tässä vaan 

rautaa väännetään ’, ei Tamrock näe siinä kovin paljon potentiaalia. 

Kyseinen toimittaja voi olla Tamrockin toimittaja, mutta ei varmastikaan 

kuulu A-kategoriaan. ”
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Esimerkiksi toimitusvarmuutta ja laadussa reklamaatioita on sitä vastoin helppo seurata 

ja todentaa, koska ne voidaan yksilöidä. Ja näissä on selkeä seuranta. Myös kustannus

säästöjen osalta voidaan toimittajakohtaisesti seurata.

Vaikka kumppanit sitoutuvat alenevaan kustannuskehitykseen, korosti Piekkala, että "ei 

niiden kustannussäästöjen tarvitse siitä tulla, että ne omasta selkänahastaan ne repii. 

Vaan että me pystytään tarjoamaan tukea tällaiselle prosessin tehostamiselle, ja tätä 

tämä VaVe-toiminta on. ” Pelisäännöt kustannusten ja hyötyjen jakamisesta määritel

lään yhteistyösopimuksissa. Tarkoituksena on, että selkeästi yhdessä tehdystä työstä 

myös hyödyt ja kustannukset jaetaan tasan.

Tamrockin periaatteena on, että he ovat tukena toimittajan kehitysprosessissa. Heidän 
tarkoituksena on yhdessä toimittajan kanssa analysoida ongelmat ja esittää kehitysehdo- 

tukset. Tamrockin ja alihankkijan yhteistyön tarkoituksena on yhteisesti löytää potenti

aaliset kustannussäästökohteet. Tamrock hyötyy kehitysprosessin seurauksena olevasta 

tuotteen hinnan laskusta. Toisaalta toimittaja hyötyy vapautuneena kapasiteettina, 

jolloin se voi ottaa enemmän työtä vastaan ja siten hankkia lisää asiakkaita.

4.4.4 Yhteenveto
Sandvik Tamrockin tavoitteena on, että alihankintaverkosto on yksi yrityksen kilpailu

eduista. Verkottumispäätöksen taustalla oli tarve alentaa kiinteitä kustannuksia. 

Strategisen hankinnan tärkein tehtävä on varmistaa aleneva kustannuskehitys. Alihank

kijat on jaettu neljään ryhmään. Jaotteluperusteena on käytetty ostovolyymia ja yhteis

työn tiiviyttä. Kumppania arvioidaan viiden eri kriteerin avulla, jotka ovat laatu, 

palvelukyky, tekninen kyvykkyys, taloudellinen kilpailukyky ja tulevaisuuden poten

tiaali. Joitakin osa-alueita arvioidaan mittareiden avulla, mutta esimerkiksi tulevai

suuden potentiaalin arvioinnissa ei käytetä mittareita.

4.5 Case Aspocomp 

4.5.1 Verkottumisen taustat
Aspocomp Group toimii elektroniikkateollisuuden komponenttien high tech - 

segmentissä. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkailleen teknologisia ratkaisuja, jotka 

sisältävät erilaisia palveluja koko asiakkaan tuotteen elinkaaren ajan. Konsernin
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toiminnot ovat jaettu neljään liiketoimintaryhmään. Mobile-, Telecom- ja Auto & 

Industry -ryhmät toimivat piirilevytoimialalla. Neljäs liiketoimintaryhmä kuuluu 

Electronics Manufacturing Services -toimialaan. Henkilöstön lukumäärä vuoden 1999 

lopussa oli noin 1 900.

Tutkielmaa varten haasteltiin konsernin tutkimus- ja kehitysjohtaja Jukka Rantaa, jonka 

kanssa keskusteltiin Aspocompin tutkimus- ja tuotekehityksestä verkostossa. Lisäksi 

apuna on käytetty Aspocomp Groupin vuosikertomusta vuodelta 1999.

Rannan mukaan elektroniikkateollisuudessa verkottunut tuotantotapa on ollut jo kauan 

ja se on evoluution tulos. Toiset yritykset toimivat siinä tietoisemmin ja toiset vähem

män tietoisemmin. Hän ei usko, että verkosto syntyisi jollain yksittäisellä päätöksellä 

taloudellisten tai muiden analyysien pohjalta:

”Näissä on yleensä joku tausta, on joku ongelma. Siihen etsitään ratkaisua 

ja jossain pisteessä voidaan sanoa, että meillä on verkosto. ”

Elektroniikkateollisuuden verkottumisen taustalla on ollut nopea tuotesykli ja tekno

logian kehittyminen. Teknisen uusiutumisen seurauksena on ollut tarve uusia tuotanto

teknologia tuotteen elinkaaren myötä. Kun tuotteen omistajalla ei ole tähän mahdolli

suuksia, syntyy tarve ulkoistaa ja tehdä yhteistyötä ketjun muiden jäsenten kesken:

"Verkon päämies, Nokia tai Ericsson, ei pysty tai heillä ei ole varaa satsata 

koko ketjun tuotantotekniikkaan. Ne tarvitsevat verkoston, jossa ne pystyy 

jakamaan vastuuta ja kehitystä sekä tekemään entistä nopeammin ”

Valmistajana Aspocomp sijaitsee tuotantoketjun keskellä. Ranta kuvasi yrityksen roolia 
seuraavasti:

”Me ollaan tavallaan aika pitkälti se noodi (solmu) siinä verkossa, kun 

bulkkiraaka-aineesta tehdään tuotespecifisiä tuotteita. Esimerkiksi tietty 

kännykkämalli. Sen tekemiseen tarvitaan paljon sellaisia raaka-aineita, 

jotka soveltuu mihin tahansa. Eli meillä on paljon sellaista mcissamate-
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riaalia hyvin paljon. Meillä niin kuin muutamista raaka-aineista tehdään 

monimutkaisia tuotteita.

Aspocompin tutkimus- ja tuotekehityksessä on kaksi osa-aluetta, jotka eroavat 

toisistaan. Ensinnäkin se on mukana yksittäisen tuotteen kehityksessä, mutta se kehittää 

myös itse aktiivisesti teknologisia ratkaisuja. Se on luonut yhteistyösuhteita sekä 

asiakkaiden että tärkeimpien materiaali- ja laitetoimittajien kanssa. Lisäksi he tekevät 

yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa.

Rannan mukaan ensimmäinen kriittinen asia tuotekehityksessä on päästä näkemään 

hyvissä ajoin sellaiset teknologiset muutokset, jotka vaativat yritykseltä investointeja:

"Jos mennään radikaalisti uuteen teknologiaan, niin uuden teknologian 

istuttaminen, implementoiminen, rakentaminen voi viedä vuoden päivät 

aikaa. Jolloin ncimä tällaiset epäjatkuvuuskohdat, missä nykyinen 

teknologia ei enää riitä, nämä pitäisi pystyä näkemään ja niihin pitää 

pystyä luottamaan. — Tuollaisen kännykkätehtaan rakentaa vajaassa 

vuodessa, piirilevy tehdas vie noin 1,5 kertaa ja puolijohdetehdas voi viedä 

kaksi kertaa sen ajan

Aspocomp pyrkii olemaan mukana sellaisissa tuotekehitysprojekteissa, joissa on koko 

ketju mukana. Samaten he haluavat integroida omat toimittajat tuotekehitysprosessiin, 

jotta toimittajat näkevät Aspocompin tarpeet ja siten myös osaavat kehittää omaa 

toimintaansa. Tällä hetkellä Aspocompilla on menossa muutama iso kehitysprojekti, 

jossa on mukana heidän asiakas, asiakkaan muita toimittajia ja Aspocompin kriittisiä 

teknologiatoimittajia:

”Silloin se menee niin kuin koko ketjun läpi. Siinä on tavoitteena tehdä uuden 

sukupolven teknologia, joka kypsyy tuotantokäyttöön ja tuotteeksi noin 5 vuoden 

kuluttua. Se on niin kuin tapa, että me yhdessä koko ketju katsotaan pitkälle 

eteenpäin. Tämä on niin kuin yksi esimerkki, että kerätään tällainen yhden 

tuotteen arvoketjun mukaan kaikki kriittiset teknologiatekijät yhteen. — Silloin 

me pystytään luomaan sitä tulevaisuutta yhdessä ja varmistaa kaikki, että kaikki 

pelaa oikeaan suuntaan. Me tiedetään, että mikä on meidän toiminnan
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painopiste 5 vuoden kulutta ja ne näkee meidän tarpeen. Tätä tehdään aika 

paljon. ”

4.5.2 Verkoston arviointi
Rannan mielestä verkottuminen voi olla ainoastaan kehityksen tulos, joten hän suhtautui 

epäillen ajatukseen verkoston koostumuksen arvioinnista. Toisaalta hän myönsi, että 

kyseinen lähestymistapa sopii hankintapuolen ihmiselle, mutta tuotekehityksessä asia 

nähdään toisin:

”Todennäköisesti ne, jotka vastaa uuden tuotteen kehityksestä ja joille on 

tärkeintä, että ne saa varattua uusinta teknologiaa tuotteelle, ovat paljon 

enemmän pro-yhteistyö. ”

Jälkeenpäin toimintaa ja sen kehitystä voidaan analysoida, mutta siihen liittyy paljon 

sellaista, mikä ei ole aluksi tiedostettua. Tärkeämpänä Ranta näki kyvyn hyödyntää 
verkostoja ja olla mukana silloin kun tehdään teknologisia valintoja. Hän katsoi, että 

heillä on tällä hetkellä harvinaisen hyvä tilanne omien toimittajiensa suhteen:

”Jos ajatellaan, että kuinka hyvin ne uskoo meitä, mitä me tarvitaan. — 

Mutta se on toinen juttu se, että mikä se hinta pitää olla. ”

Varsinkin tuotekehityksessä yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimuuteen, jossa 
pitää kertoa hyvin paljon tulevaisuudensuunnitelmia. Yhteistyö tiivistyy hiljalleen 

hyväksi koetun kumppanin kanssa. Rannan mukaan verkostoon siis kasvetaan ja 

osapuolten on ymmärrettävä siihen liittyvät vaatimukset:

"Se vaatii sintillään sen, että kaikki ymmärtää, jotka ovat siinä verkostossa 

tai ketjussa. — Tyypillisesti tällainen asiakasyhteistyö, se vaatii pitkän 

aikaa ja siihen kasvaa kiinni. Aluksi se on ihmisten välistä toimintaa 

muutamilla ja sitten organisaatio, se on institutionaalista. Sitten saattaa 

tulla yksi ihminen, joka ei tiedä miten toimitaan, jolloin kaikki luotu katoaa. 

— Sen voi rikkoa ihminen, joka toimii väärällä tavalla. ”



61

Aina Aspocomp ei lähde mukaan ehdotettuun kehitysprojektiin. Joskus syynä voi olla 

resurssi- tai aikapula, mutta joskus syyt ovat ”eettis-moraalisia ja kaupallisia". Jos he 

tekevät jo samantyyppistä tuotekehitystä jonkun toisen asiakkaan kanssa, ehdotetusta 

yhteistyöstä kieltäydytään. Toiseksi he arvioivat kehitysprojektin teknologista 

merkitystä ja uutuusarvoa. He haluavat tietoisesti mennä uudelle alueelle, joka tuo heille 

uutta liiketoimintaa ja uudenlaista osaamista.

Luonnollisesti hyväksi koettuja toimintamalleja pyritään siirtämään myös muiden 

asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Myös monia muita 

verkostoihin liitettäviä ominaisuuksia pidettiin itsestään selvyytenä. Tällaisia olivat 

kustannus- ja kannattavuuslaskelmien jakaminen ketjun muiden jäsenten kesken, 

ennustetietojen välittäminen ketjussa eteenpäin ja tietotekniset yhteydet.

4.5.3 Kumppanin arviointi
Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä tehdään hyviksi havaittujen yritysten kanssa. 

Esimerkiksi yhteistyötä tehdään sellaisten teknologia- ja laitetoimittajien kanssa, joiden 

tiedetään tekevän tutkimus- ja kehitystoimintaa. Minkään yrityksen kanssa ei suoraan 

ryhdytä tuotekehitysyhteistyöhön, vaan suhde on aluksi puhtaasti kaupallinen:

"Jos tarvitaan ihan uusi materiaalitoimittaja tai joku muu. Se vie 

luonnostaan aikansa, ennen kuin syntyy sellainen partnership -suhde — 

Se on niin kuin evoluutioprosessi, se partneri kasvaa siihen kiinni. Aina 

kun siihen tulee uusi partneri, se vie oman aikansa ennen kuin se oppii sen 

bisneskulttuurin ja toimintamallin. ”

Tuotekehitysprojektien yhteydessä osapuolet yhdessä arvioivat toimintaa ja antavat 

parannusehdotuksia. Useamman kuin kerran vuodessa on tapaamisia asiakkaiden 

teknologiaihmisten kanssa, jolloin toimintaa arvioidaan.

Arvioinnit menevät ”ristiin rastiin”. Asiakkaat pyytävät Aspocompia arvioimaan 

heidän toimintaansa ja samalla haluavat tietää miten preferoitu asiakas on yritykselle. 

Lisäksi asiakas arvioi Aspocompia erilaisilla tunnusluvuilla, joita ovat laadun 
tuottokyky, toimitusvarmuus, kustannustehokkuus, kapasiteetin joustokyky ja tekninen
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osaaminen. Teknisessä kyvykkyydessä arvioidaan miten hyvin osataan uusia asioita ja 

pystytään niitä toteuttamaan. Kumppanin tuotanto- ja kustannustehokkuus on laadun 

ohella kriittinen mittari, koska tuotanto on aika pääomaintensiivistä. Asiakkaiden 

käyttämät arviointikriteerit ja indeksit vaihtelevat hieman toisistaan:

”Sitten meidän täytyy mukautua siihen ja osata tulkita, arvioida sitä. 

Meidän kannalta on niin kuin luontevaa, kun on meillä on näitä bisnes 

unitteja niitä arvioidaan yksikköinä, koska niillä on erilainen bisneslogiikka 

ja se malli. ”

Välillisesti arvioinnissa otetaan myös huomioon Aspocompin omat toimittajat. Jos 

Aspocompilla on ongelmia esimerkiksi materiaalitoimittajan kanssa, voidaan se joutua 

asiakkaan vaatimuksesta vaihtamaan:

"Me voidaan vain toimittaa sertifioidulta tehtaalta, jonka asiakkaat ovat 

hyväksyneet. Että se täyttää ne laatukriteerit, jotka asiakas vaatii. ”

Samalla tavalla Aspocomp arvioi myös omia toimittajia. Toimitusvarmuus on heille 

tärkeä tekijä, koska he eivät voi pitää kalliita materiaaleja varastossa.

Kehitysyhteistyön osalta ei kumppaneiden kesken ole erikseen sovittu tuottojen ja 

kustannusten jakamisesta. Ranta ei oikein tiennyt, miten kustannuksia ja hyötyjä 

verkostossa pystyttäisiin edes jakamaan. Tärkeämpää on olla mahdollisen aikaisessa 
vaiheessa mukana tuotekehityksessä ja saada informaatiota tarpeeksi ajoissa. Hän 
korostaa, että:

”On hirvittävän iso hyöty Aspocompin tapaiselle firmalle siitä, että ollaan 

mukana ja nähdään tuotteen kehitys etukäteen, jolloin osataan tehdä ne 

investoinnit oikea-aikaisesti. Meille ei jää vanhaa tekniikkaa tai vanhalla 

tavalla toimivaa kapasiteettia käteen. Se maksaa vielä enemmän kuin se 

tuotekehitys. Se on tavallaan myöskin sellainen riskiä vastaan oleva 

suojelustoimenpide, että ollaan mukana. Se on sellainen hyöty, että siitä 

kannattaa jopa maksaa ”
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Rannan mielestä jokainen verkoston yritys itse tekee omat kannattavuusanalyysinsa, 

joka ”normaalia tuotekehitystä’'. Hänen mukaansa täytyy uskoa siihen tietoon mitä 

kerrotaan ja sen perusteella suunnitella omaansa niin, että toiminta on katteellista. 

Tietysti yksittäisen tuotteen kehityksessä asiakas maksaa prototyypin valmistuksen.

Lisäksi yhteistyössä opittuja parempia toimintatapoja pidetään organisaation 

omaisuutena, jolloin hyötyjä saavutetaan myös tämän kautta. Eli ainakin tutkimus- ja 

tuotekehityksen yhteydessä turvaudutaan hallintamallin osalta luottamukseen.

4.5.4 Yhteenveto
Elektroniikkateollisuudessa verkottanut toimintatapa on ollut jo kauan ja se on evoluu

tion tulos. Yhteistyötä tehdään hyviksi havaittujen yritysten kanssa, joiden tiedetään 

tekevän omaa tuotekehitystä. Yhteistyö perustuu suurelta osin luottamukseen, mutta 

sekä asiakkaat että kumppanit arvioivat toisiaan erilaisin mittarein. Kustannus- 

informaation välittäminen ketjussa on itsestään selvyys, mutta jokainen osapuoli tekee 

omat kannattavuusanalyysinsa. Aspocomp pitää mahdollisuutta olla mukana kehitys

yhteistyössä tärkeänä, koska silloin se näkee teknologiset muutokset tarpeeksi ajoissa.

4.6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Edellä on esitetty neljän eri yrityksen tapaa hallita verkostoja. Esimerkit sisälsivät sekä 

alihankinta- että tuotekehitys verkostoja. Kaikkia verkostoja voidaan kuvata vertikaa

lisiksi, koska yritykset tekivät yhteistyötä joko asiakkaiden tai toimittajien kanssa. 

Aspocomp oli ainoa esimerkki yrityksestä, jolla oli myös horisontaalisia suhteita. Se oli 

myös ainoa esimerkki tuotekehitysverkostoista, muiden case-yritysten verkostot olivat 

alihankinta- eli toimittajaverkostoja.

Cravens ym. (1996) luokittelujen perusteella sekä Nokia Ventures Organisation että ICL 

In via toimivat ontossa verkostossa, jossa asiakasprojektin toteuttamisessa hyödynnettiin 

laajasti yrityksen ulkopuolella olevaa osaamista. Nämä olivat myös esimerkkejä ei- 

pääomaintensiivisestä toimialasta, jossa ei tarvitse investoida koneisiin ja laitteisiin. 
Kaksi muuta case-yritystä olivat esimerkkejä pääomaintensiivisestä alasta, jossa 
toiminnan resurssitarpeet voivat olla ongelmallisia. Aspocomp Group edusti
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luokituksesta joustavaa verkostotyyppiä, jossa pääoman tarve ja nopeat tuotesyklit 

pakottavat yhteistyöhön muiden yritysten kanssa. Sandvik Tamrock edusti virtuaali- 

verkostoa, jossa tärkeää on tehokkuus ja kapasiteetin hyvä käyttöaste.

Nokia, Inviaja Aspocomp toimivat epävakaassa toimintaympäristössä, jossa teknologia 

kehittyy nopeasti ja toimialan kasvu on vaikeasti ennustettavissa. Siksi verkottumista 

voidaan pitää menestyksen edellytyksenä. Sandvik Tamrock oli ainoa esimerkki 

yrityksestä, jonka toimiala oli stabiili. Silloin toimittajaverkostosta pyritään luomaan 

yritykselle kilpailukeino.

Yritykset olivat verkottumiskehityksessä eri vaiheissa tai niillä oli eri merkitys yrityk

sen liiketoiminnalle. Siten myös laskennalla oli erilainen painoarvo.

Nokia oli siitä poikkeuksellinen, että siinä verkostoesimerkit olivat kaksi erillistä 
tapausta, joilla ei ollut keskenään ainakaan suoranaista yhteistyötä. Heidän tapauksessa 

verkostojen hallinnassa laskennalla oli hyvin pieni merkitys, jos ei olenkaan. Laskentaa 

käytettiin ainoastaan sopimustekovaiheessa, jolloin sovittiin katteiden jaosta osapuolten 

välille. Konsulttiverkoston kohdalla oli myös laskettu verkottumisen taloudellisia 

vaikutuksia, vaikka niillä ei lopulta ollut suurtakaan merkitystä itse päätöksessä. Näissä 

esimerkeissä ei pyritty ohjaamaan tai kehittämään kumppania.

ICL Inviassa verkottumista pidettiin elinehtona. Verkostojen hallitsemiseksi oli 

muodostettu haja-keskitetty -malli, jossa alihankkijoita ja ohjelmistotoimittajia hallitaan 

keskitetysti. Haastatteluhetkellä arviointi- ja seurantamenetelmät olivat vielä kehitys

vaiheessa, mutta kumppanin suorituksen seuraamiseksi ja kehittämiseksi on tarkoitus 

luoda mittaristo, joka käsittää sekä rahamääräisiä että ei-rahamääräisiä mittareita. 

Eräänlaisen portfolion he olivat muodostaneet henki löstöalihankinnassa. Siinä 

alihankkijan tärkeys määräytyi sen mukaan, miten lähellä alihankkijan osaaminen oli 

Invian omaa ydinosaamista. Kumppanin valinnan yhteydessä halutaan varmistaa 

yrityksen taloudellinen tilanne, mutta ainakin tällä hetkellä hyötyjen ja kustannusten 

jakamisessa luotetaan markkinoihin. Eli hinnoittelu perustuu markkinahintaan.

Sandvik Tamrock oli myös luonut haja-keskitetyn -mallin, jossa strateginen ja 

operatiivinen hankinta oli eriytetty. Verkottumispäätöksen taustalla ei ollut varsinaisia



65

laskelmia, vaikkakin verkosto on keino tehostaa toimintaa ja alentaa kustannuksia. 

Yrityksen alihankkijoista oli luotu portfolio, jossa kriteereinä oli käytetty alihankkijan 

osto volyymia ja yhteistyön tiiviyttä. Portfoliosta toimittajat oli jaettu neljään luokkaan, 

joista tärkeimpien kanssa strateginen hankinta teki yhteistyötä. Kumppaneiden arvioin

nissa käytettiin kriteeristöä, jonka pohjalta kumppanin toimintaa myös kehitettiin. 

Kumppaneiden kohdalla korostui taloudellinen kilpailukyky ja tulevaisuuden potenti

aali. Osaksi seuranta tapahtui mittareiden avulla, mutta esimerkiksi tulevaisuden poten

tiaalin arvioiminen on subjektiivista.

Neljäs case-yritys oli Aspocomp. Se toimi elektroniikkateollisuudessa, jossa verkottunut 

toimintatapa on ollut vallalla jo kauan. Vertailua muihin case-esimerkkeihin vaikeuttaa 

myös se, että siinä tarkasteltiin tutkimus- ja tuotekehityksen toteuttamista verkostossa. 

Yritys teki tutkimus-ja tuotekehitysyhteistyötä projektiluontoisesti eri yhteistyökump

paneiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin luotettaviksi koettujen yritysten kanssa, joilla oli 

tiettyä osaamista. Eri projektien kohdalla toimintaa suunniteltiin ja arvioitiin yhdessä. 

Laskentainformaation rooli verkostossa oli toimia ainoastaan kommunikoinnin apuväli

neenä. Tässä casessa korostui luottamus, jossa kaikki ymmärtävät yhteistyön säännöt, 

eivätkä yritä hyötyä toisten kustannuksella.

Tässä työssä tarkasteltiin laskentatoimen roolia päätöksenteossa, ohjauksessa ja 

arvioinnissa. Osoittautui, että sen merkitys ei verkoston hallinnassa ole merkittävä. 
Perinteistä laskemista ei käytetty tukemaan päätöksentekoa tai arvioimaan verkoston 

kannattavuutta. Kumppanin suorituksen arvioinnissa käytettiin erilaisia mittareita, jotka 

olivat enimmäkseen ei-rahamääräisiä. Näitä mittareita käytettiin myös kommunikointiin 

osapuolten välillä. Varsinkin pääomaintensiivisellä alalla vaihdettiin kustannustietoa.

Päätös verkottua lähti tarpeesta muuttaa aikaisempaa toimintaa. Ainoastaan yhdessä 

tapauksessa kerrottiin, että laskelmia ennen verkottumispäätöstä oli tehty, mutta 

silloinkaan laskentainformaatio ei ollut ratkaisevassa osassa. Aspocompin edustaja oli 
sitä mieltä, että mitää päätöstä ei voi edes tehdä, vaan se verkosto on kehityksen tulos. 

Syynä tällaiseen tulokseen voi olla, että toiminta jo alunperinkin perustui alihankki
joiden hyödyntämiseen, joten verkottuminen oli yhteistyön tiivistämistä. Ainoastaan 

Nokian tapauksessa oli kyse täysin uudesta toiminnasta, joka organisointiin sitten tällä 
tavalla.
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Sopimusvaiheessa kumppania arvioitiin taloudellisesti, jonka tarkoituksena oli 

varmistaa yrityksen pysyvyys markkinoilla. Arviointi sisälsi yrityksen kannattavuuden 

ja tulevaisuuden kasvusuunnitelmien selvittämisen. Joissakin tapauksissa sopimus- 

vaiheessa käytiin läpi kumppanin kustannusrakenne, joka toimi hinnoittelun pohjana. 
Kustannusrakenteen selvittämisellä pyrittiin yhteistyöstä aiheutuvien hyötyjen ja 

kustannusten jakamiseen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Käytännössä arviointi keskittyi ainoastaan kumppanin seurantaan ja kehittämiseen, jos 

jotain seurattiin. Kumppanin arviointi tapahtui joko asiakasprojektien kautta välillisesti 

tai sitten arviointia varten oli kehitetty tai oli tarkoitus kehittää mittaristo. Se sisälsi sekä 

rahamääräisiä että ei-rahamääräisiä mittareita, mutta myös kvalitatiivista arviointia. 

Mittareiden tai kriteerien tarkoituksena oli, seurannan ohella, myös ohjata kumppania 

kiinnittämään huomiota yrityksen tärkeäksi kokemiin asioihin ja siten ohjaamaan 

kumppanin toimintaa. Pääpaino oli ei-rahamääräisillä mittareilla, joita olivat laatu, 

toimitusvarmuus ja tekninen kyvykkyys. Yritykset odottivat kumppanilta halua jatku

vaan kehittymiseen, joten he arvioivat myös kumppanin innovatiivisuutta. Tässä ei 

kuitenkaan käytetty mittareita. Pääomaintensiivisillä aloilla kustannustehokkuuden 

arviointi oli myös olennaista.

Verkostoa kokonaisuutena ei arvioitu yhdessäkään case-yrityksessä. Yritykset eivät 

myöskään arvioineet verkoston kannattavuutta verrattuna muihin toimintavaihtoehtoi

hin. Tapaa pidettiin jokaisessa case-yrityksessä ainoana mahdollisena tapana toimia. 

Laskennalla ei myöskään ollut suoranaista roolia mahdollisten portfolioiden luomisessa, 

vaan useimmiten se perustui muihin kriteereihin.

Kirjallisuudessa oli usein korostettu hyötyjen ja haittojen oikeudenmukaista jakamista. 

Tätä pidettiin yhteistyön jatkuvuuden edellytyksenä. Tämän periaatteen toteuttaminen 

käytännössä ei ollut niin selkeää, niiden arviointi todettiin vaikeaksi ja osin turhaksikin. 

Koska jokainen osapuoli on itsenäinen, kantoi jokainen viime kädessä itse vastuun 
toiminnasta ja sen kannattavuudesta.

Tässä tutkielmassa ei tarkastelu sitä, mitä vaatimuksia verkottuminen asettaa yrityksen 

laskentajärjestelmille. Se voisi olla yksi jatkotutkimusaihe. Miten järjestelmiä voidaan
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kehittää niin, että ne tukevat verkottumista ja niiden avulla voidaan arvioida verkoston 

toimintaa.

Verkoston ohjaus perustui kumppanin toiminnan arviointiin eri kriteerein. Kumppanin 

arvioinnissa tärkeäksi koettiin kumppanin uudistumiskyvyn arviointi, johon ei ole 

kuitenkaan ole vielä kehitetty mittareita. Siksi se olisi myös yksi aihealue, jota voisi 
tutkia jatkossa.

Jatkossa tutkimuksissa myös kannattaisi ottaa paremmin huomioon eri toimialoilla 

vallitsevat suuntaukset. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että toimialan 

epävakaisuus ja pääomaintensiivisyys vaikuttavat yhteistyön laatuun ja luonteeseen.
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5 YHTEENVETO

Tässä tutkielmassa on tutkittu laskennan roolia yritysverkostojen hallinnassa. Taustalla 

oli havainto, että verkottumisesta puhuttiin paljon toimintamallina, joka tarjoaa yrityk

selle paremmat mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa ja osaamista. 

Lisäksi sen sanottiin olevan keino tehostaa toimintaa ja luoda kilpailuetua.

Verkostoissa yritykset tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä muiden yritysten ja yhteisöjen 

kanssa. Niitä on tutkittu paljon ilmiönä ja rakenteena, mutta harvemmin näkökulmana 

on ollut yritysverkoston hallinta. Laskennan roolia oli aikaisemmin tarkasteltu 

partnership-suhteen rakentamisprosessissa, mutta verkoston ohjaamisessa sitä ei oltu 

tutkittu.

Teoriaosan alussa yritysverkostot luokiteltiin vertikaaliksi tai horisontaalisiksi. Verti

kaalisessa verkostossa yritys luo yhteistyösuhteita toimittajien ja asiakkaiden kanssa. 

Horisontaalisia suhteita ovat kaikki muut suhteet. Näitä ovat kilpailijat, yritykset muilta 

toimialoilta, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Horisontaalisessa verkostossa on usein kyse 
tutkimus- ja tuotekehityksestä. Tämän lisäksi tarkasteltiin vielä yrityksen toimialan 

vaikutusta verkottumiseen. Epävakailla toimialoilla verkottamista pidettiin välttämättö

myytenä, mutta se on mahdollisuus tehostaa toimintaa myös vakailla toimialoilla. Muita 

yrityksen vaikuttavia tekijöitä olivat toimialan pääomaintensiivisyys, joka osaltaan 
selitti suhteen laatua.

Kolmannessa kappaleessa tarkasteltiin yritysverkostojen hallintaa. Verkoston 

hallinnasta kirjoittaminen osoittautui ennakoitua vaikeammaksi. Tutkijat ovat olleet 

enimmäkseen kiinnostuneita verkostosta ilmiönä ja mitä mahdollisuuksia se yritykselle 

voi tarjota. Usein verkoston hallintaa on käsitelty transaktioteorian pohjalta, vaikka sen 

soveltamista verkostoihin on myös paljon kritisoitu. Teorian soveltamisen seurauksena 

yritysten hallintaa on tarkasteltu ainoastaan sopivan hallintamallin valintana, johon 
vaikuttavat eri tilannetekijät, kuten tuotteen monimutkaisuus ja suhteen epävarmuus. 

Verkostoyhteistyössä on korostettu luottamuksen merkitystä, joka sitten määrittelee 
seurannan ja kontrollin tason.
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Yritysverkostojen hallinnan yhteydessä ei ole tarkasteltu yrityksen keinoja ohjata 

verkoston toimintaa. On kuitenkin todettu, että verkostoa tulisi pystyä arvioimaan 

kokonaisuutena, jossa eri suhteiden riippuvaisuudet otetaan huomioon. Verkoston 

hallinnan apuvälineeksi kolmannessa kappaleessa tarjottiin suhteiden profilointia, jonka 

avulla voidaan ohjata resursseja eri suhteille. Portfolioanalyysi olisi apuna myös 

mietittäessä kumppanin osaamista pidemmällä aikavälillä. Lopulta oli yllättävää 

huomata, että edes yksittäisen kumppanin ohjausta ei oltu varsinaisesti verkostojen 

yhteydessä tarkasteltu. Verkostoyhteistyössä on korostettu niin vahvasti luottamuksen 

merkitystä, ettei ole huomattu seurannan ohjaus- ja kommunikointivaikutusta. Seuraa

malla kumppanin tulosta voidaan löytää erilaisia kehityskohteita, jotka hyödyttävät 

molempia osapuolia. Kolmannen kappaleen lopuksi käsiteltiin yhteistyöstä aiheutuvien 

hyötyjen ja kustannusten jakamista, josta usein sovitaan sopimusvaiheessa. Se perustuu 

usein osapuolten kustannusrakenteeseen.

Työn empiriaosassa tarkasteltiin neljän yrityksen tapaa hallita verkostoja. Laskennan 

roolia tarkasteltiin päätöksenteossa, verkoston ohjaamisessa ja kommunikoinnissa. 

Neljä yritystä olivat Nokia Ventures Organization, ICL Invia, Sandvik Tamrock ja 

Aspocomp. Kolmessa ensimmäisessä case-esimerkissä oli kyse alihankintaverkoston 

hallinnasta, neljäs oli esimerkki tuotekehitysverkostosta.

Laskennalla ei todettu olevan merkittävää roolia verkostojen hallinnassa. Verkottumis- 

päätöksen yhteydessä ei oltu tehty laskelmia, vaan päätös tehtiin tarpeesta muuttaa 

toimintaa. Yritykset eivät myöskään arvioineet verkoston toimivuutta kokonaisuutena. 

Eli perinteisiä taloudellisia laskelmia ei esiintynyt. Kumppaneiden ohjauksessa käytet

tiin mittaristoa, joka sisälsi rahamääräisten ja ei-rahamääräisten mittareiden lisäksi 

kvalitatiivista arviointia. Mittaristo toimi myös kommunikoinnin välineenä. Yhteistyön 

tunnusmerkkinä oli useimmissa tapauksissa kustannusinformaation kertominen toiselle 
osapuolelle. Yritykset eivät pitäneet yhteistyöstä aiheutuvien hyötyjen ja kustannusten 

tarkkaa jakamista osapuolten kesken edes tarpeellisena.

Tutkimuksen aikana vahvistui käsitys, että verkostot eivät ole ainoastaan kirjallisuu
dessa esitetty tapa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Yritykset todellakin 

pyrkivät tehostamaan toimintaansa pitkäikäisten ja läheisten suhteiden avulla. Tästä 
syystä voidaan olettaa, että tulevaisuudessa olisi tarve tutkia lisää yrityksen keinoja
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ohjata verkostoja. Verkostossa yritykset luovat pitkäikäisiä suhteita, joissa arvioidaan 

kumppanin kykyä uudistua. Mielenkiintoista olisikin tutkia, miten tällaista uudistumis

kykyä voisi mitata. Lisäksi voitaisiin tutkia, miten yrityksen laskentajärjestelmiä 

voidaan muuttaa tukemaan verkoston arviointia kokonaisuudessa.
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LIITE 1

HAASTATTELURUNKO

1. Millainen yhteistyö on tarkastelun kohteena?

2. Mitkä ovat olleet verkottumisen tavoitteet eli sen lähtökohdat?

3. Onko taustalla taloudellista analyysia? Mitä on laskettu tai yritetty laskea?

4. Onko verkottuminen vaatinut investointeja ja muutoksia esim. järjestelmiin, 

(laatusertifikaatit), tuotantokapasiteetti ?

5. Miten kumppania on arvioitu? Mitä asioita tarkastellaan?

6. Millä perustein kumppani on valittu?

7. Miten kumppani on löytynyt? Miten suhde on syntynyt?

8. Mitä toiminnassa on muuttunut verrattuna perinteiseen toimittaja/asiakassuhteeseen, 

esim. suunnittelussa ja vaihdettavan tiedon sisällössä? Vaatiko yksittäinen suhde 

investointeja?

9. Miten selvitetään suhteen kustannukset ja hyödyt sekä niiden jako eri osapuolille?

10. Miten arvioidaan kumppanin suoritusta ja panosta? Mitä asioita seurataan?

11. Onko yksittäiselle suhteelle asetettu erityisiä omia tavoitteita?

12. Onko arviointi jatkuvaa vai satunnaista?

13. Arvioidaanko tavoitteiden saavuttamista yhdessä?

14. Arvioidaanko verkostosuhteita portfoliona (kokonaisuutena)?

15. Mihin asioihin kiinnitetään verkottumisessa huomiota? Mitä asioita seurataan?

16. Mietitäänkö verkottumisen tavoitteiden saavuttamista?

17. Selvitetäänkö verkostosuhteiden vaikutus yrityksen tulokseen? Miten?

18. Miten verkottumisen kannattavuutta ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja 
mitataan?


