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KASVIHUONETOIMIALAN STRATEGISET RYHMÄT JA MENESTYKSELLISYYS 
- VERKOSTOITUMINEN TULEVAISUUDEN TOIMINTAMALLINA

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli löytää teoreettinen pohja ja kehittää siitä edelleen käy
täntöön sovellettava yritysportaalimalli kasvihuonetoimialalle. Tässä yhteydessä yritysverkosto- 
portaalilla tarkoitetaan tietoteknistä apuvälinettä, joka tarjoaa käyttäjilleen työkaluja yrityksen eri 
prosessien hallintaan. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi tuotantoprosessi, talousprosessi, tiedon- 
hallintaprosessi ja markkinointiprosessi.

Teoreettisena pohjana käytettiin toimialan kartoituksessa strategia - menestyksellisyystutkimusta 
tunnistettaessa kohdetoimialan merkittäviä strategisia muuttujia. Toimialan strategisia ryhmiä 
käytettiin muodostettavien horisontaalisten yritysverkostojen perustana. Päätutkimuskysymykset 
olivat:
1. Määrittää kasvihuoneviljely-yritysten lähtökohdista nousevat homogeeniset strategiset ryh

mät verkostoitumisperusteiksi,
2. testata strategisten ryhmien osuvuutta empiirisellä, taloudellista menestyksellisyyttä mittaa- 

valla aineistolla ja
3. hahmotella verkostoitumismalli kasvihuonetoimialalle ja verkostoportaalimalli strategisista 

ryhmistä muodostuville yritysverkostoille jatkotutkimusten perustaksi.

Tuloslaskelma-ainesto käsitti 57 osakeyhtiömuotoisen kasvihuoneyrityksen tilinpäätöstiedot 
vuosilta 1998-2003, yhteensä 290 kpl. Yritysten keskimääräinen kasvihuonepinta-ala oli 14 184 
m2. Laadullinen aineisto kerättiin 41 puutarha-alan lehden yrityshaastatteluista vuosilta 1997- 
2003. Tutkimuksen lähestymistapana oli monimetodinen menetelmä, jossa yritysten menestyk
sellisyyttä tutkittiin kvantitatiivisesti tuloslaskelma-aineistojen perusteella sekä yrittäjien strate
gianäkemyksiä kvalitatiivisesti alan ammattilehtien yrityshaastatteluaineistoista. Tuloslaskelma- 
aineiston tulokset käsiteltiin käyttäen pääanalyysinä multiregressioanalyysiä strategisten muuttu
jien tunnistamisessa ja niiden ryhmittelyssä faktori- ja täydentäjänä regressioanalyysiä. Erojen 
selvittämisessä käytettiin varianssi-ja erotteluanalyysiä.

Merkitseviksi strategisiksi muuttujiksi tunnistettiin investointi-intensiteetti, viljelypinta-ala ja 
voimaperäisyysaste. Vihannesten viljely oli selvästi kannattavampaa kuin koristekasvien viljely. 
Kaikki muuttujat vaikuttivat kasvaessaan yritysten kannattavuuteen negatiivisesti. Kannattavuu
teen negatiivisesti vaikuttaviksi päämuuttujiksi tunnistettiin 1) Voimakas panostaminen, 2. Pitkä 
jakelukanava, 3. Suuri viljelypinta-ala.
Viljelijöiden mielipideaineistossa pidettiin voimakasta panostamista menestyksen edellytyksenä, 
mikä on ristiriidassa tulosaineiston osoittamaan tulokseen verrattuna. Aineiston perusteella kas- 
vihuonetoimialalta määriteltiin neljä strategista ryhmää verkostojen perustaksi: 1. Vihannesryh- 
mä, 2. Salaattiryhmä, 3. Kukkaryhmä ja 4. Sekaryhmä (vihannes/kukka).

Avainsanat: Innovatiivisuus, strategia, strateginen ryhmä, verkostoituminen, verkottuminen, 
verkostot, verkostoportaali, kasvihuonetuotanto
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STRATEGIC GROUPS AND PERFORMANCE - NETWORKING AS A NEW OPERA
TIONS MODEL

The main purpose of this study was to find a theoretical base and to develop it towards an appli
cable enterprise network portal. In this connection the enterprise network portal is considered to 
be an information technology tool that offers a powerful device to manage different kinds of 
processes in production and management.

The strategy - performance -model was used as the theoretical frame to identify important stra
tegic performance variables inside the greenhouse industry. Strategic groups were used as bases 
of horizontal enterprise networks. The three most important issues were:

1. To identify strategic groups among the greenhouse industry
2. To test the pertinence of these groups with empirical financial statement data
3. To outline the network model principles and to create network portal model for green

house industry for the purpose of further studies.

The financial statement data was gathered from 57 greenhouse companies from 1998 to 2003, 
altogether 290. The medium greenhouse area was 14184 m2. The qualitative data was gathered 
from 41 horticultural journal articles from 1997-2004. The method was both quantitative and 
qualitative at the same time: qualitative for journal data and the financial data were analyzed 
mainly by regression analysis while identifying strategic variables. The factor analysis followed 
by regression analysis was used as a grouping method. To ensure the differences, discriminance 
was used.

Significant strategic variables were identified: investment-intensity, the greenhouse area and 
input-intensity. Vegetable production was significantly more productive compared with flower 
production. All strategic variables were non-profitable, the bigger firms were worse. The main 
three categories were for low profitability:
1 ) Strong investments
2) Long distribution channel,
3) Big greenhouse area.

After grower's opinion, hard investing in production is a good strategy. This argues with the 
financial data. According to empirical results, four strategic groups were formed. They were: 1) 
Vegetable grop, 2) Lettuce group, 3) Flower group and 4) Vegetable/Flower group.

Key words: Innovativeness, strategy, strategic group, networking, networks, network portal
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1 JOHDANTO

• Pienyritysvaltainen, perheyrityksistä koostuva, tuotanto suuntautunut toimiala.

• Euroopan yhdentyminen, maailmankaupan vapautuminen, vähittäiskaupan keskittymi

nen.

• Energian hinnan kohoaminen, halvan työvoiman saannin vaikeutuminen, ympäristövaa

timusten tiukkeneminen.

• Koulutuksen, liiketoimintaosaamisen ja tietotekniikan lisääntyvä merkitys pienyritysten 

kilpailukyvylle.

• Toimintaympäristön nopea muutos.

Edellä mainittuihin toteamuksiin perustuvat osaltaan ne haasteet, joiden edessä Suomen kasvi

huonetuotanto on tällä hetkellä. Mutta niihin liittyvät myös tulevaisuuden mahdollisuudet. Mo

nilla muillakin toimialoilla Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuonna 1995 käynnisti vii

meistään selkeän rakennemuutoksen. Kasvihuonetoimialalla se on tuntunut ehkä enemmän kuin 

monella muulla toimialalla, koska ennen EU-aikaa tuonti oli jossain määrin säännösteltyä.1 

Vaikka asia tiedettiin merkittäväksi ja sen vaikutuksia arvioitiin alalla systemaattisesti jo vuosia 

ennen Suomen liittymistä EU:n jäseneksi, joutui ala kuitenkin kokonaisuutena alenevan kannat

tavuuden trendiin. Tätä suuntausta yritetään pysäyttää kaiken aikaa. Koska kasvihuoneviljelyn 

perinteeseen on kuulunut vuosikymmenien ajan luottaminen satotason lisäämisen tuomaan hyö

tyyn2, on muiden strategisten vaihtoehtojen pohtiminen jäänyt suhteellisen vähäiseksi. 

Nykyisenlaisessa vapaan kilpailun tilanteessa markkinat vastaavat kuitenkin välittömästi tehtyi

hin tai muodostuneisiin linjauksiin ja alalla ei ole perinteitä eikä toimintamalleja tilanteessa, jos

sa kysyntä ja tarjonta määräävät tuotteiden hinnat suoraviivaisemmin siihen nähden, mihin totut

tiin ennen EU-aikaa.

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja niiden ottaminen huomioon strategisessa 

suunnittelussa ja ylipäätään pitkäjänteisen suunnittelun ja yhteistyön tärkeys onkin huomattu

1 Kasvihuonetuotteiden tuonti oli määrälisensoitua vuoteen 1995 saakka. Maatalousministeriö päätti vuosittain ja 
tuotekohtaisesti vuotuiset tuontirajoitukset. Järjestelmä oli luotu suojaamaan kotimaista tuotantoa (Vesanto 1993, 
23).
2 Pääasiallisena strategisena suuntauksena voidaan katsoa olleen tuotantotekniikan kehittäminen ja satotason kohot
taminen erityisesti käyttäen hyväksi keinovalotuotantoa. ”Kasvihuonetuotannon kehityksen perusta on valotuotan- 
toon rakentuva ympärivuotinen tuotanto, jossa pohjoista ulottuvuutta voidaan hyödyntää. Kasvihuoneen ilmasto- 
oloja voidaan meillä hallita nykytekniikalla aivan toisin kuin eteläeurooppalaisilla tiloilla, jossa auringon lämpöä on 
liikaakin” (Tahvonen 2002, 2, MTO II-projektin uutiset).
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merkittäväksi tekijäksi alan tulevaisuuden kannalta. Erittäin oleellista on myös havaita kasvihuo- 

neviljelytoimialan pien-ja perheyritysvaltaisuus (liite 1), joka nousee niin hyvissä kuin huonois
sa puolissaankin joka tapauksessa tärkeään rooliin kestävän kilpailustrategian luomisessa alalle. 

On niin ikään otettava huomioon aikaisemminkin havaittu piirre, että ennakkoluulottomalla in

novatiivisuudella voidaan saavuttaa tuloksia myös vakiintuneilla ja elinkaariluokittelun mukaan 

kypsillä toimialoilla (Baden-Fuller ym. 1994, 155). Innovaatioiden voimaa korostava merkittävä 
taloustieteilijä Joseph Schumpeter (1946, 83-84) näki jo varhain ”luovan tuhon”3 ajattelussaan 

kestävän kilpailustrategian nousevan yhdessä uusista tuotteista, teknologioista, markkinoista 
sekä uudenlaisista resursseista tai organisaatioista: siis yhdistämällä luovasti erilaisia talouden 

elementtejä toisiinsa, mistä seuraa tilapäistä ”monopolivoittoa”4.

Edellä mainittu ”luovan tuhon” ajattelumalli liittyy tämän tutkimuksen yhteydessä hahmotelta
van verkostoajattelun ja verkostoitumismallin yhteen tärkeään ulottuvuuteen: Innovaatioiden ja 

uusien ajattelumallien aikaansaamiseen muutoksen tilassa olevalle toimialalle kestävän kilpailu

kyvyn saavuttamiseksi ja jatkuvan ”luovan tuhon” positiiviseen kierteeseen pääsemiseksi.

Puutarha-alalla on pitkät perinteet yhteistoiminnasta ja innovoinnista nimenomaan tuotantotek

niikan alueella. Myös markkinointiyhteistyöstä on monikymmenvuotiset, tosin osittain negatiivi

setkin kokemukset. Ongelmana kasvihuoneviljelyn toimialalla voidaan nähdä liiketoimintaosaa- 

misen puute (Metsola 2002, 2), joka voi selittyä ainakin osittain yritysten pienuudella sekä alalla 

toimivien yrittäjien alhaisella koulutustasolla yhdessä tuotantosuuntautuneisuuden kanssa.

Näin ollen innovatiivisuuden, luovan yrittäjyyden, liiketoimintaosaamisen ja pitkät perinteet 

omaavan perheyrittäjävaltaisen tuotannollisen toimialan uusien toimintamallien yhteensovitta

minen ja käytännön työkalujen kehittäminen mallien viemiseksi myös käytäntöön on haastava 

tehtävä tutkimukselle ja alalla toimiville yrityksille. On löydettävä kestävä strateginen pohja 

toiminnalle ja samalla kehitettävä nopeammin reagoivia keinoja kehityksen ohjaamiseksi nopea- 

tempoisemmaksi muuttuvassa ympäristössä. Uusien haasteiden nähdään myös tulevan tällä het

kellä meneillään olevasta EU:n laajenemiskehityksestä, joka tuo Euroopan sisämarkkinoille uu

sia toimijoita myös kasvihuonetuotannon kilpailuun. Itä-Euroopan maatalousvaltaisempien valti

oiden tulo puutarhatuotemarkkinoille muodostaa uuden strategisen ulottuvuuden.

3 Schumpeterin (1934, 217) mukaan: ” Uusi kehitys nousee erilaisista olosuhteista ja osaksi erilaisten ihmisten toi
minnasta; monet vanhat toiveet ja arvot haudataan lopullisesti ja täysin uudet nousevat esille”.
4 Liisa Lintunen (2000, 44) kuvailee Schumpeterin ajatusta tilapäisestä monopolivoitosta: Se on yrittäjän voittoa 
henkilökohtaisesta innovatiivisuudesta, aktiivisuudesta ja riskinotosta.
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1.1 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen yleisen tason tarkoituksena on pyrkiä hahmottelemaan konkreettista toimin

tamallia, jonka avulla voidaan hyödyntää toimialan vahvuuksia ja toisaalta minimoida huo

nommin hallittujen osaamisalueiden vaikutuksia ja sitä kautta parantaa kasvihuonetoimialan 

kannattavuutta. Pidän yritysten verkostoitumista (enterprise networking) tässä yhteydessä lupaa- 

vana mahdollisuutena parantaa alan yritysten kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Sen lisäksi, että 

tämän tutkimuksen verkostoajattelussa tähdätään liiketoimintaosaamisen ja tiedon ”monistami

seen”, siinä tähdätään myös uusien ajattelumallien, strategioiden ja innovaatioiden esillenostami- 

seen. Ajatellaan, että yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi.

Tarkoituksena on luoda teoreettisella tasolla viitekehys ja käytännöllisemmällä tasolla alustava 

hahmotelma verkostoitumisportaalista (enterprise networking portal), joka on sovellettu nimen

omaan vastaamaan kasvihuonetoimialan vaatimuksia. Tämä tutkimus on tarkoitettu perusselvi

tykseksi, jossa käsitellään teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia verkostoitumiselle rajatulla 

toimialalla, kasvihuonetuotannossa.

Tulen asettamaan erityistä painoa strateginen ryhmä- teorialle ja sen luomalle perustalle toimivan 

yritysverkostomallin kehittämisessä: Se on keino tunnistaa ja määritellä yritysmassasta ne yri

tykset, jotka soveltuvat parhaiten yritysverkoston jäseniksi ja joilla on teoreettisesti ja käytännöl

lisesti parhaat mahdollisuudet kyetä hyödyntämään verkostoitumisen tuomia hyötyjä ja samalla 

välttämään pahimmat uhkat. Tämä tarkoittaa kasvihuonetoimialalla nykymittapuun mukaan suu

rehkoja yrityksiä, joilla on realistiset edellytykset ja voimavarat ajatellun verkostotoimintamallin 

käytäntöön viemiseksi. Se, miksi katson strateginen ryhmä- teorian olevan hyvä lähtökohta ja 

peruste yritysverkostoja muodostettaessa, johtuu nimenomaan tarpeesta saada ajateltujen yritys

verkostojen muodostamisperusteeksi mahdollisimman homogeenisia yritysryhmiä. Lisäksi kasvi

huonetoimialalla on pitkät perinteet horisontaalisen ja myös vertikaalisen yhteistyön saralla. 

Näin ollen toimialalla on hyvät perusedellytykset syventää yhteistyötä nykyisen tietotekniikan 

tuomin apuvälinein ilman, että mennään, tai joudutaan alalle vieraaseen suuryritysten hierarkki

seen ja kankeaan toimintamalliin.

Tähän saakka pienissä yksiköissä tapahtuneeseen tuotantoon ja samalla pieneen yrityskokoon on 

osaselityksenä myös tuotteiden luonne. Nopeasti pilaantuvina vihannekset ja kukat soveltuvat jo 

logistisestikin hajautettuun tuotantomalliin. Eräänä alan kestävänä strategisena etuna voidaankin
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pitää hajautunutta tuotantoa Suomen tapaisessa harvaan asutussa maassa, nimenomaan herkästi 

pilaantuvien tuotteiden laadun kannalta ajateltuna - on vain kyettävä voittamaan pieneen yritys- 
kokoon ja siitä johtuviin rajoitettuihin resursseihin liittyvä haitta uudenlaisilla toiminta- ja ajatte

lutavoilla, esimerkiksi verkostoitumisella.

Tutkimuksessa etsitään teoreettisesti ja käytännöllisesti toimintakelpoisia strategisia ryhmiä kas- 

vihuonetoimialalta verkostoitumismallin perustaksi. Niiden tunnistamisessa ja määrittelyssä käy

tetään yrityksistä kerättyä toiminnallista ja strategista tietoa ja ryhmittelyn toimialaspesifejä di
mensioita haetaan ensisijaisesti rakenne- ja käyttäytymisperustein (”perceptual measures”)5. 

Kasvihuoneyritysten taloudellista menestyksellisyyttä mittaavaa aineistoa (tuloslaskelmat ja ta

seet) käytetään ensisijaisesti testaamaan strategisia ryhmien menestyksellisyyttä, osuvuutta ja 

homogeenisuutta sekä toissijaisesti ryhmien menestysperusteisten (”substantive measures”) mää- 

rittelydimensioiden hakemisessa. Käytettävän toisen aineistolähteen, laadullisen, alan lehtiaineis

tosta kerätyn yrityshaastatteluista muodostuvan aineiston rooli on toimia vertailupohjana tähän 

mennessä toteutuneen yritysten tuloshistorian ja yrittäjien strategia-ajatusten välillä.

Päätutkimuskysymykset ja päämäärät voidaan kiteyttää kolmeen osa-alueeseen:

1. Määrittää kasvihuoneviljely-yritysten lähtökohdista nousevat homogeeniset strategiset 

ryhmät verkostoitumisperusteiksi,

2. testata strategisten ryhmien osuvuutta empiirisellä, taloudellista menestyksellisyyttä mit- 

taavalla aineistolla ja

3. hahmotella verkostoitumismalli kasvihuonetoimialalle ja verkostoportaalimalli strategi

sista ryhmistä muodostuville yritysverkostoille jatkotutkimusten perustaksi.

Alakysymyksinä tutkimuksessa pidetään strategiseen asemointiin ja siitä seuraaviin kilpailustra

tegioihin liittyviä kysymyksiä:

• Mikä on Suomen ydinosaamista maailman ja erityisesti EU: n alueella?

• Mihin toimialastrategiaan em. analyysi johtaa?

• Mitkä ovat kotimaisten yritysten strategiavaihtoehdot?

• Mihin yritystason strategioihin vaihtoehdot johtavat?

5 Pitt & Thomas (1994, 81) jakavat strategisten ryhmien määrittelyperusteita ”käyttäytymispohjaisiin” ja ”rakenne- 
ja suorituskykypohjaisiin”.
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1.2 Tutkimuksen eteneminen, menetelmät ja tutkimuksen rajaus

Tutkimus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen (kuvio 1), joiden avulla muodostetaan käsitys tutki 

muksen etenemiselle tärkeisiin teorioihin ja käsitteisiin, toimialaympäristöön ja yritysten menes 

tymiseen. Niin ikään luodaan pohja viitekehykselle, joka yhdistää verkostoitumismallin eri teo 

reettiset lähtökohdat selkeäksi työkaluksi, verkostoportaaliksi.

Kuvio 1 : Tutkimuksen eteneminen kaaviokuvana

Päämäärä: Kehittää kasvihuonetoimialalle toimiva verkostoitumismalli 
Perusteet: Innovatiivisuuden, yhteistyöperinteiden ja vahvuuksien hyödyn
täminen
Teoreettinen pohja: Strategisten ryhmien hyödyntäminen verkostoitumisen 
perusteena-"

Maailman kasvihuonetuotanto

EU:n kasvihuonetuotanto 

Suomen kasvihuonetuotanto

it
Strate- 
gia/menest 
yksellisyys

jE
Strateginen ryhmä- 
teoria/Strategiset 
ryhmät verkostoi- 
tumisperusteena

Verkostoitumisen 
viitekehys ja ver- 
kostomallit

mpiiriset tulokset 
-Kasvihuoneviljelyn strateginen toi 
miala-analyysi

Yhteenveto ja arviointi 
Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet

Empi: 
Strate
gisten 
ryhmien 
määritte
ly, testa
us ja
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Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan yleisiä lähtökohtia ja niitä ongelma-alueita koh- 

detoimialalla, kasvihuoneviljelyssä, jotka ovat johtaneet tämän tutkimuksen päämäärien muotou

tumiseen ja perspektiivin valintaan. Tässä osassa käsitellään myös käytettäviä menetelmiä ja 

rajanvetoa tutkimuskenttään sekä määritellään tärkeimpiä käytettäviä käsitteitä. Koska tutkimuk

sen lähestymistapa on laaja, kartoittava ja se kohdistuu yhdelle toimialalle, luodaan selventävä 
katsaus kohteena olevasta toimialasta kokonaisuudessaan ennen teoriaan syventymistä. Sen jäl

keen tässä osiossa tarkastellaan laajempaa teoriataustaa (luku 2), joka luo pohjaa tutkimuskysy

myksille.

Toisessa osassa keskitytään johdattelemaan aihetta ensin teorian kautta kohti käytännöllisempiä 

verkostoitumiseen liittyviä malleja ja päädytään ehdottamaan ensimmäisessä osassa esitetyn teo

riapohjan viitoittamana kohdetoimialalle soveltuvaa viitekehystä ja verkostomallia vastauksena 

haettuihin kysymyksiin.

Kolmannessa osassa tarkastellaan lähemmin kohdetoimialaa, kasvihuoneviljelyä empiiristen 

tulosten perspektiivistä. Toimialaa tutkitaan lähtien liikkeelle vallitsevista kilpailuasetelmista ja 

alan tuotteiden asemasta Euroopan ja Suomen markkinoilla. Toimialalle pyritään määrittelemään 

toimivat strategiset ryhmät toimialaspesifien dimensioiden ja strategia-analyysien perusteella. 

Taloudellista menestyksellisyyttä kuvaavan empiirisen aineiston (tuloslaskelmat ja taseet) sekä 

siitä määriteltävien uusien muuttujien avulla tarkastellaan strategioiden ja menestyksellisyyden 

välisiä yhteyksiä muun muassa PIMS (Buzzel & Gale, 1987)6 - metodologiaa hyväksi käyttäen. 

Laadullista aineistoa käytetään täydentämään strategisten muuttujien analysointia. Lopuksi teh

dään yhteenvetoja tarkastellaan tulosten luotettavuutta ja eritellään jatkotutkimustarpeita, (luvut 

5-9). Kuviossa 1 koko tutkimusprosessi on esitetty kaaviokuvana.

Tavallisimmat tutkimusotteet voidaan jaotella seuraavasti (Home 2005, 30):

• Laadullinen tutkimus

• Kvantitatiivinen tutkimus

• Konstruktiivinen tutkimus

• Tapaustutkimus

6 PIMS-metodologialla tarkoitetaan eri strategisten muuttujien määrittämistä ja niiden vertaamista yrityksen menes
tymiseen oikeiden strategioiden tunnistamiseksi.
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Usein lopullinen tutkimusote voi muodostua yhdistelmäksi useista lähestymistavoista riippuen 

kohdeilmiön luonteesta. Laajempia asiakokonaisuuksia koskevassa tutkimuksessa tämä on usein 

käyttökelpoinen tapa. Burgess (1982) nimittää tämän tyyppistä menettelyä monimetodiseksi lä

hestymistavaksi. Yleisemmin se tunnetaan myös ns. menetelmätriangulaationa. (Denz 1970, ks. 

Hirsijärvi & Hurme 2004, 39.) Hirsjärven ja Hurmeen mukaan yksi monimetodisen lähestymis

tavan eduista on muun muassa se, että käyttäessään useampia aineistonhankintamenetelmiä tutki

ja voi välttää saatujen tulosten perusteetonta varmuutta. Käyttäessään vain yhtä menetelmää ja 

saadessaan selviä tuloksia, tutkija voi uskoa löytäneensä ”oikean” vastauksen. Kuitenkin käyttä

essään lisänä toista menetelmää hän saattaakin saada erilaisia vastauksia, jotka poistavat näen

näistä varmuutta.

Tässä tutkimuksessa näen piirteitä tästä ajattelutavasta yhdisteässäni kvantitatiivista ja kvalitatii

vista näkökulmaa aineiston hankinnassa ja hyödyntämisessä. Kumpikin otetyyppi toimii eri roo

leissa tutkimuksen eri vaiheissa: viitekehyksien määrittelyssä, mallien hahmottelussa ja johto

päätösten tulkinnassa. Päätutkimusotteina näen kuitenkin koko tutkimuksen kannalta olevan 

kvantitatiivisen otteen. Koska etenen teoriasta lähtien mallien sovelluksiin ja siitä edelleen kohti 
konkreettista käytännön mallia, on lähtökohta konstruktiivinen7. Myös teorian rooli on merkittä

vä tulosten tulkinnan perusteena.

Kuvio 2: Tutkimusotteen asemointi

tuotekehityssoveltava tutkimusperustutkimus

Lähde: Teknillinen korkeakoulu, 2005.

7 ”Soveltavassa tutkimuksessa on tavoitteena jokin uuden tiedon avulla toteutettava käytännön sovellus. Pyrkimyk
senä voi olla esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen 
tietyn ongelman ratkaisemiseksi” (Tilastokeskus 2005, 18.)
”Konstruktiolla tarkoitetaan oliota, joka antaa ratkaisun johonkin eksplisiittiseen ongelmaan. Tarkoituksena on 
saavuttaa tietyistä lähtökohdista liikkeelle lähtien haluttu lopputila. Tässä mielessä konstruktion kehittäminen on 
luonteeltaan normatiivista toimintaa. Konstruktion kehittäminen on ongelmanratkaisua, jonka tuloksena on jotakin 
selvästi uutta, aikaisemmasta poikkeavaa. Tavoitteena on siis ikään kuin uuden todellisuuden luominen. Konstrukti
olle on lisäksi ominaista, että sen toimivuus todetaan” (Kasanen ym.1991, ks. Salimäki 2003, 11.)
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Perustutkimuksen piiriin kuuluvat teoreettiset viitekehykset, joiden avulla lähestytään verkostoi- 

tumiseen liittyviä käsitteitä, kuten innovatiivisuutta, strategiaa sekä niiden merkitystä verkostoi- 

tumisessa. Soveltavan tutkimuksen piiriin näen kuuluvaksi kytkennän, jolla teoria yhdistetään 

käytäntöön sovellettavaksi malliksi ja edelleen tuotekehityksen puolelle hahmoteltavan konkreet

tisen verkostotyökalun (yritysportaali).

Kautta koko tutkimusprosessin pyrin käyttämään myös hyödyksi olemassa olevan tiedon lisäksi 

pitkähköä käytännön kokemustani kasvihuoneviljelyn yritystoiminnassa. Käytännön yritystoi

minnasta kumpuaa myös esiin halu tutkia verkostoitumismahdollisuuksien hyödyntämistä erito

ten siksi, että näen - kuten myös monet alalla näkevät (Metsola 2002, 3) - suurimpien puutteiden 

olevan juuri niillä alueilla, joihin verkostoitumisen avulla on odotettavissa eniten hyötyä. Näitä 

osa-alueita ovat aikaisemmin mainitut liiketoimintaosaamisen puute, uusien strategioiden tarve 

sekä markkinointiyhteistyön ilmeinen tarve ja hyöty tulevaisuuden toiminnassa8.

Tämän tutkimuksen näkökulmana on yritysryhmittymä eli strateginen ryhmä, joka toimii ana

lyysiyksikkönä kautta koko tutkimuksen. Se sisältää kuitenkin myös yritysnäkökulman, koska 

haettavan tuleman on tarkoitus hyödyttää yksittäistä yritystä siinä kuin yritysryhmääkin ja sitä 

kautta myös koko toimialaa.

Rajaan tutkimuksen koskemaan kasvihuonetoimialaa ja maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan Eu

roopan Unionin aluetta, joka on yhtenäinen markkina-alue. Pääkohteena on Suomen kasvihuo- 

neviljelysektori, joka omaa muista EU-maista poikkeavia piirteitä, kuten luonnonolot, välimatkat 

sekä markkinallinen syrjäisyys EU:n ytimistä. Sinänsä tulokset ovat sovellettavissa muihinkin 

maihin ja myös muille samantyyppisille toimialoille, koska konkreettisena tulemana hahmotelta

va verkostoitumismalli on samalla myös yleinen periaatemalli alan potentiaalisten, alan mitta

kaavassa suurempien yritysyksiköiden yhteistyön ja toiminnan tehostamiseksi. Tässä tutkimuk

sessa painopiste ei kuitenkaan ole yleisen mallin laadinnassa, vaan tässä rajaudutaan selkeästi 

yhdelle toimialalle. Olen valinnut kasvihuonetoimialan kohteeksi toisaalta sen tarjoamien hyvien 

peruslähtökohtien, kuten pitkä perinne yhteistyöstä ja Euroopan muiden tuottajamaiden kokemi

nen yhteiseksi vastustajaksi, mutta toisaalta myös oman kokemuspohjani takia. Katson sen anta

van mahdollisuuden saada lisäsyvyyttä ja käytännönläheisyyttä toimialan analysointiin.

8 Euroopan Unioni rahoittaa toiminnallisia ohjelmia, jotka tähtäävät esim. maataloustuotteiden laadun parantami
seen, markkinoinnin edistämiseen, tuotannon integroimiseen sekä markkinahäiriöiden vähentämiseen. Maksimis
saan tuki voi olla 4,1 % tuotannon arvosta. Edellytyksenä on se, että tuotteet markkinoidaan ns. tuottajaorganisaa
tioiden (vrt. verkostot) kautta (Lacroix, 2003, 1).
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1.3 Tutkimuksen keskeinen käsitteistö

Seuraavan, käytettävää käsitteistöä koskevan alaluvun tarkoituksena on antaa yleisimmille ter

meille tämän tutkimuksen kontekstiin sidotut merkitykset sekä sisältö niillä tarkoitettaville asi

oille.

Strategia

Strategia sanana on laaja ja siksi se ja sen määrittely täytyy sijoittaa siihen yhteyteen, missä siitä 

puhutaan. Ansoff (1987, 22) kuvaa tämän tutkimuksen aihepiiriin osuvan strategian ominaisuu

den: ”Systemaattinen strategian muodostus on lähtökohdiltaan turhauttava ja tehoton väline, jos 

se erotetaan käytäntöön soveltamisesta”.

Toisaalta Schumpeter (1946, 83-84) sanoo, että strategia on tärkeä ja strategioiden täytyy muut

tua (strategy matters and strategies must change).
Hamel ja Prahalad (1994, xi, 23) laajentavat ja täsmentävät strategiakäsitystä siten, että strategia 

sisältää myös ympäröivän kilpailutodellisuuden - todellisuuden, jossa päämääränä on muuttaa 

toimialojakin, ei vain organisaatioita. Heidän tarkoituksenaan on näin laajentaa strategiakäsitystä 

myös toimialatasolle. On siis kyettävä muuttamaan tarpeen vaatiessa myös toimialan strategioita. 

Tämän tutkimuksen kannalta strategialla tarkoitetaan toimintalinjaa, joka ohjaa yrityksen ja 

myös toimialan toimintaa joko tiedostettuna ja kirjattuna, tai taustalla olevana viitekehyksenä, 

joka on muotoutunut ajan kuluessa. Strategia ohjaa tai sen tulisi ohjata yrityksen ja toimialan 

operationaalista toimintaa ja sen tarkoituksena on toteuttaa yrityksen ja samaan aikaan myös 

toimialan toiminta-ajatusta. Tämä lähestymistapa sopii hyvin kasvihuonetoimialalle, koska kil

pailun rintamalinja kulkee muun Euroopan ja Suomen välillä eikä niinkään toimialan yritysten 

välillä. Tässä yhteydessä nimenomaan strategian dynaaminen luonne nähdään myös tärkeänä.

Innovatiivisuus ia luova yrittäjyys

Innovaatio eli uutuus tai uudistus on paljon laajempi käsite kuin keksintö. Keksinnöllä tarkoite

taan kansainvälisessä patenttioikeudessa määriteltyä tuotetta, joka eroaa kaikista siihen saakka 

tunnetuista tuotteista. Keksintöä on voitava valmistaa teollisesti ja siksi Suomenkaan lain mu

kaan patenttia ei voi saada esimerkiksi matemaattiselle mallille, suunnitelmalle tai yrityksessä 

sovellettavalle älylliselle toiminnalle. Oivallus tai ajatus ei myöskään ole keksintö. Innovaatioita 

edeltävät ideat, jotka syntyvät, kun informaatiota sekä ihmisten tietoja ja taitoja yhdistetään
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kommunikaation avulla. Tällä tavalla Stähle ja Grönroos (1999, 45-46) määrittelevät innovaatio
ta kuvatessaan Uuden kasvuteorian9 mukaisen kestävän kilpailuedun saavuttamista.

Vastaavasti Schumpeterin (1934, ks. Lahti 2002, 33) innovaatio on sidoksissa yrittäjyyteen. Hän 

katsoo uusien taloudellisten innovaatioiden syntyvän yhdistelemällä tunnettuja tekijöitä kuten 

uusia tuotteita, uusia tuotantomenetelmiä, uusia raaka-ainelähteitä, uusia markkinoita tai uusia 
organisaatiomuotoja. Innovaatio on siis tässäkin tapauksessa laaja ilmiö.

Schumpeterin innovatiivisuus yhdistettynä yrittäjyyskontekstiin johtaa ”luovan tuhon” ajatus

malliin. Tästä puolestaan on jalostettu ”luovan yrittäjyyden” viitekehys, jossa yhdistetään yrittä

jyys (entrepreneurship), älyllisyys (intellectualism) ja akateemisuus, joiden risteyksessä syntyy 

intellektuelli yrittäjyys. Tämän katsotaan olevan varsinainen innovaatiovoima globaalissa tuote- 

palvelu-differointiin tähtäävässä kilpailussa. (Lahti 2002, 223.)

Strateginen ryhmä

Strateginen ryhmä- konsepti esitettiin ensimmäisen kerran 1970- luvulla, kun organisaatioeko- 

nomistit etsivät keinoja ymmärtää eroja toimialojen välillä. Toimialaa määrittävä kirjallisuus on 

elänyt sen synnystä (1972) lapsuusajan (1977-1986), nopean kehityksen vaiheen (1987-1990) ja 

kypsyysvaiheen (1991- nykyisyys). (Osborne ym. 2001,435.)

Hunt (1972, ks. Ferguson ym. 2000, 1196-1214) määritteli Strategisen ryhmän toimialan yrityk

siksi, jotka eroavat systemaattisesti tiettyjen strategisten piirteiden suhteen ryhmän ulkopuolella 

olevista yrityksistä - toisin sanoen strategiset ryhmät edustavat yritysryhmiä, jotka ovat saman

laisia avainstrategioidensa suhteen.

Caves ja Porter (1977) puolestaan lisäsivät määritykseen liikkuvuusesteet (entry barriers). He 

katsoivat, että strategiset ryhmät ovat toimialan yritysryppäitä, joita liikkuvuusesteet pitävät eril

lään ja estävät ryhmästä toiseen siirtymistä.

Pitt ja Thomas (1994, 81-82) tähdentävät määrittelyssään strategisten ryhmien viitekehyksenä 

rakenne - käyttäytymis - menestyksellisyysmallia (S-C-P, Structure-Conduct-Performance) ja 

pyrkivät täsmentämään niitä tekijöitä, jotka maksimoivat ryhmien välistä varianssia ja toisaalta 

minimoivat ryhmän sisäistä varianssia.

4 Uuden kasvuteorian mukaan katsotaan, että tiedon kumuloituminen taloudessa, johon liittyy verkostointia, tuottaa 
suuremman taloudellisen tehokkuusvaikutuksen kuin neoklassisen mallin pääoman ja työn allokaatio (Lahti 2002, 
40)
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Lahti (1987, 104) määrittelee strategisen ryhmän niiksi yrityksiksi, joiden ominaispiirteet ovat 

keskenään samanlaiset ja systemaattisesti erilaiset kuin muiden toimialan yritysten.

Tämän tutkimuksen tarkoittama strateginen ryhmä on osittain kaksijakoinen. Toisaalta sillä tar
koitetaan toimialan strategisia ryhmiä, mutta perspektiiviä laajennetaan tarkoittamaan osittain 

myös koko Suomen kasvihuonetuotantoa strategisena ryhmänä muun Euroopan ryhmiin verrat

tuna. Tämän näkökulman avulla voidaan tutkia tulevaisuuden toimintastrategioita Euroopan 

Unionin kontekstissa.

Liiketoimintaosaaminen

Liikkeenjohtaminen on yrityksen toiminnan johtamista. Johtamisen perustaidot voidaan jaotella 

kolmeen osaan: tekniset taidot, ihmissuhdetaidot ja käsitteelliset taidot (Katz 1955/1974, ks. 

Vanhala ym. 2002,57.). Liiketoimintaosaaminen voidaan sen sijaan nähdä ikään kuin työkaluna 

liikkeenjohtamiselle. Se sisältää Katz’in mukaan sellaista tietämystä kuten taloushallinto, myyn

tityö ja markkinointi sekä tuotantoprosessien hallinta ja tuotekehitys. Liiketoimintaosaaminen 

terminä liittyy kiinteästi tämän tutkimuksen yhteydessä niihin toimintoihin, joita jokaisen yrityk

sen on hallittava, jotta liikeidea voidaan muuttaa taloudelliseksi tulokseksi. Toisin sanoen liike

toimintaosaaminen on työkaluvarasto, jolla strategia viedään toimivaksi käytännöksi.

Verkostoituminen, verkottuminen, verkostot

Suomen kielessä verkostoitumista ja verkostoja kuvaavat sanat ovat niin uusia, että vakiintunutta 
käytäntöä ei ole vielä löytynyt. Kauppa- ja teollisuusministeriön (2004, 13) tulkinnan mukaan 

termit määritellään seuraavasti: Verkottuminen on tietotekniikan ja tietoverkkojen, sekä verkko- 
liiketoiminnan käyttöä. Verkostoituminen taas on monenkeskistä yhteistyötä, esimerkkinä yritys

ten muodostama tuotanto- tai yritysverkosto. Yritykset hakevat yhteistyön avulla ratkaisuja haas

teisiin ja ongelmiin, joihin omat voimavarat eivät riitä. Tässä prosessissa verkottuminen, tieto

verkot ja -liikenne ovat uusien ratkaisujen yksi mahdollistaja ja väline.

Äyvärin (1999, 7) mukaan Araujo ja Easton (1996) katsovat, että verkosto-käsite on peräisin 

sosiaaliantropologiasta ja alun perin sitä on pääosin hyödynnetty sosiaalisten suhteiden rakentei

ta luonnehdittaessa. Tässä tulkinnassa verkostoja katsotaan yksilöiden välisenä yhteydenpitokei-

nona.
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Ehkä laajimman verkostokäsityksen tarjoaa Barabasi (2002, 14) kuvaillessaan verkostojen (net

works) uutta teoriaa kirjassaan ”Linkit - verkostojen uusi teoria”: ”Mikään ei tapahdu eristyksis

sä. Useimmat tapahtumat ja ilmiöt ovat kytkeytyneet suunnattomaan määrään muita kompleksi

sen universaalin palapelin osia, ovat niiden aiheuttamia ja niiden kanssa vuorovaikutuksessa. 
Opimme, että elämme pienessä maailmassa, jossa kaikki kytkeytyy kaikkeen”.

Omassa tutkimuksessani tarkoitan verkostoitumisella laajaa tulkintaa, joka käsittää sekä tietotek

niikan käytön, että yksilö- ja yhteisötason sosiaalisen ja tiedollisen verkostoitumisen. Horison

taalinen verkostoituminen tarkoittaa yritysten välistä, ja vertikaalinen verkostoituminen tuotanto
ja jakeluketjun ylä-ja alavirran ja toisaalta instituutioiden välistä yhteistyötä verkostojen avulla.

Portaali

Yritystietoportaali on yritysportaalin ja tietojohtamisen leikkauspiste. Komponentit, jotka muo

dostavat tietojohtamisstrategian, sisältävät muun muassa tiedon asemoinnin, tekemällä oppimi

sen, inhimillisen asiantuntijuuden ja sen levittämisen ja uudelleenkäytön elementit. Tietojohta

misen periaatteiden vieminen käytäntöön on haasteellinen tehtävä. Se onnistuu parhaiten yhdis

tämällä se yrityksen muihin osaamisalueisiin ja strategiseen johtamiseen. Vaikkakin tietopää

oman suojaaminen on vaikeaa, yritysportaalit antavat kuitenkin hyvän mahdollisuuden imple

mentoida strategiat käytäntöön (Collins 2003, xi).

Tässä yhteydessä verkostoportaalilla tarkoitetaan yritysverkostolle tarkoitettua suljettua verkossa 

toimivaa tietoteknistä apuvälinettä, joka tarjoaa käyttäjilleen erilaisia työkaluja esimerkiksi tuo

tantoprosessin, talousprosessin, tiedonhallintaprosessin sekä markkinointiprosessin hallintaan, 

kehittämiseen sekä simulointiin. Portaalia ylläpitää taho, jonka tietotaito on riittävä sekä kysees

sä olevalla toimialalla että tietopääoman hallinnoimisessa. Tärkeimmät portaalin ylläpitäjän 

ominaisuudet ovat kuitenkin kokonaisuuden hahmottaminen sekä oleellisen tiedon poimimisen ja 
esillepanon kyvyt.

1.4 Katsaus kasvihuonetuotannon historiaan ja laajuuteen

Puutarhaviljely tai puutarhatuotanto tarkoittaa hedelmien, vihannesten, kukkien tai koristekasvi

en viljelyä avomaalla (outdoors cultivation/production) tai katteen (greenhouse or glasshouse 

cultivation/production) alla (Puutarhayritysrekisteri 2004, 8). Puutarhaviljelyä harrastetaan laa-
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jassa mitassa sekä kotitarveviljelynä että kaupallisena viljelynä. Kaupallinen viljely käsittää 

myyntiin tarkoitettujen kasvien viljelyn. Kasvihuoneviljely tarkoittaa suojaavan, rakenteiden 

varassa olevan katteen alla tapahtuvaa viljelyä. Pääasialliset katemateriaalit ovat lasi ja muovi

kalvo. Lämpimämmän ilmaston maissa kasvihuoneisiin lasketaan myös vaatimattomampiin ra

kennelmiin perustuvia huonetyyppejä kuin kylmemmän ilmaston maissa (esim. Suomi, Hollanti). 

Pääperiaatteena on kuitenkin, että kasvihuonerakenteilla suojataan kasveja epäsuotuisilta ilmas

to-oloilta.

Sen tyyppiseksi kuin kasvihuone tunnetaan nykyisin, se kehittyi 1800-luvulla. Paljon ennen sitä 

käytettiin erilaisia kasvihuoneen esiasteina pidettäviä rakennelmia ja konstruktioita, joiden tar

koituksena oli suojata kasveja epäedullisilta olosuhteilta. Jo 4000 eKr. kuvattiin viinirypäleen 

viljelyä hautamaalauksissa Egyptissä. Noin vuonna 400 eKr. Plato mainitsee suojatun viljelyn. 

Ensimmäinen varsinainen kasvihuoneena pidettävä rakennelma (”orangery”), jossa käytettiin 
katemateriaalina lasia, rakennettiin Pisan yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan vuonna 1591 

(Bailey 1999, 1). Näistä ajoista lähti liikkeelle kehitys, jolle loi pohjaa lasiteollisuuden kehitty

minen Italiassa 1500-luvulla (taulukko 1).

Taulukko 1 : Kaavamainen katsaus ”kasvihuoneen” historialliseen kehitykseen

Vuosisata Maa Kasvihuo
neen tyyp
pi

Valon
saanti

Lämmi
tys

Tuuletus Viljely
mahdoll.

1500 Italia maaseinä ei lanta - suoja

1600 Italia suoja ei hiili-
pannut

luukut talvehtimi
sen varm.

1700 Hollanti ”orangery” yksipuo
linen luon
nonvalo

kaminat katto
ikkunat

talvilevon
katkaisu

1800 Hollanti
Englanti

lasi
seinät

2 tai 4-puo- 
linen luon
nonvalo

uunit harjaikku-
nat

kasvatus

1900 Englanti
USA

kaari- 
huoneet

luonnonvalo lämmitys- 
joka puo- kattila

saranaluu-
kut

talvivil-
jely

lelta pannuhuo
neessa
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2000 USA blokki- luonnonva- sähkövoi- sähköiset ympäriv.
lo + keino- mala, au- tuulettimet viljely
valo rinkopaneelit

Hollanti huoneet 
Japani

Lähde: Bailey, 1999.

Kasvihuoneviljelyn kehittyminen on seurannut tiiviisti erilaisten keksintöjen ja tekniikan kehi

tystä (Bailey 1999, 1):

• lasin valmistus teollisesti 1500 luvulla

• lämminvesilämmitysjärjestelmä v. 1650, maanalaiset lämpökanavat v. 1714

• ensimmäinen kaupallinen kasvihuone USA:ssa v. 1820

• lämminvesijärjestelmien yleistyminen 1840-luvulla

• mekaaninen tuuletusjärjestelmä 1870-luvulla

• Siemens kokeilee keinovalon käyttöä kasvien kasvatuksessa v. 1880

• USA:ssa kokeillaan loisteputken käyttöä kasvien kasvatuksessa v. 1890

• pelkän keinovalon käyttöä kasvatukseen kokeillaan v. 1924 (kasvuhuoneet)

• alumiiniprofiilipuitteet tulevat kasvihuonerakenteisiin 1950-luvulla

• ympäristöolosuhteiden säätely tietokoneiden avulla 1970-luvulla

• akryylilevy10 tulee katemateriaaliksi 1980-luvulla

• kasteluveden uudelleenkierrätys ja lämmön talteenotto 1990-luvulla

Alkaneella 2000-luvulla uusia sysäyksiä odotellaan esimerkiksi geeniteknologiasta, led- 

tekniikasta keinovalotuksessa ja robotiikasta. Joka tapauksessa tekniikan kehitys ja innovaatiot 

tulevat säätelemään tulevaisuudessakin kasvihuonetuotannon kehitystä merkittävästi. Myös ku

ten havaitaan taulukon 1 katsauksesta, kohti 2000-lukua mentäessä kaikki, mikä liittyy energian 

käyttöön, on noussut entistä tärkeämmäksi. Sen kehityskulun jatkumona onkin oletettavissa, että 

siinä vaiheessa, kun saavutetaan energian käytössä raja nopeiden kuljetusten vaatiman energian 

ja toisaalta tuotteen tuottamiseen tarvittavan energian välillä, voi tuotannon hajautuminen poh- 

joisimmille alueille nousta yhdeksi uudeksi strategiavaihtoehdoksi.

10 Muovikennolevy, 1-, 2- tai kolmikerroksinen .jonka valonläpäisy-ja lämmöneristyskyky on hyvä, lisäksi se on 
rakenteellisesti kestävä.
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Maailman kasvihuonetuotanto

Koko maailman kasvihuonepinta-alaksi arvioitiin vuonna 2003 n. 280 000 ha (kuvio 3).

Euroopan Unionin alueella on kasvihuoneita n. 112 000 ha, eli n. 40% koko maailman kasvihuo
neista. Tämä johtuu osittain jo siitäkin, että ilmasto-olot Euroopassa ovat karummat kuin eteläi- 

semmillä alueilla. Luokitusperusteet tilastoinnin yhteydessä vaihtelevat” maittain, ja esitettyjä 

lukuja on pidettävä suuntaa antavina. Suurimmat arviot maailman kasvihuonepinta-alasta ovat n. 

600 000 ha, jolloin mukaan on laskettu jo runsaasti kevytrakenteisia muovikatteisia suojia. Näis

tä kevytrakenteisemmista viljelysuojista valtaosa, n. 300 000 ha on Kiinassa (Jensen 2001, 6).

Kuvio 3: Kasvihuonekoristekasvien ja -vihannesten viljelypinta-alat v. 2003

—

—

I ~......................

Maailma EU Hollanti Suomi

□ Koristekasvit 66000 24820 6220 192

в Vihannekset 214000 87514 4320 295

□ Koristekasvit 
■ Vihannekset

Lähteet: Flower council of Holland 2003, Puutarharekisteri 2003,2004, Eurostat 2005, AIPH 

1997.

Lasikatteisista kasvihuoneista n. 60 % sijaitsee Euroopassa, n. 20 % Pohjois-Amerikassa ja loput 

Aasiassa ja Välimeren maissa. Muovikatteisista huoneista yli 50 % on Aasiassa, noin kolmannes 

Välimerenmaissa ja loput Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa (Jensen 2001, 9). *

11 Tilastoihin vaikuttaa mm. se, minkä tasoisia katettuja viljelyhuoneita luokitetaan kasvihuoneiksi: muovitunnelit, 
muovikasvihuoneet, lasikasvihuoneet tai ympärivuotiseen viljelyyn ja osavuotiseen viljelyyn tarkoitetut kasvihuo
neet.
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Kuvio 4: Kasvihuonetuotannon arvo maailmassa, EU:ssa, Hollannissa ja Suomessa12 v. 2000

5200
11200

3900
6300

2900
2500

90
100

12000 

10000 

8000 

iilj.€ 6000 

4000 

2000 

0
Maailma Hollanti Suomi

□ Koristekasvit 
■ Vihannekset

H Koristekasvit 
■ Vihannekset

Lähteet: Productschap Tuinbouw 2000 (Commodity Board for Horticulture), Puutarhayritysre- 

kisteri 2003, 2004.

Hollantilaiset lähteet (kuvio 4) arvioivat maailman kasvihuonekoristekasvien tuotannon arvoksi

5,2 miljardia euroa ja vastaavasti vihannestuotannon arvoksi 11,2 miljardia euroa. Tuotannon 

arvolla mitattuna siis Euroopan Unioni vastaa yli puolesta maailman kasvihuonetuotannosta niin 

koristekasveissa (75 %) kuin vihanneksissakin (56 %). Nämäkin luvut ovat suuntaa-antavia, sillä 

tilastointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä.

Euroopan Unionin kasvihuonetuotanto

Vuonna 2005 Euroopan Unioniin kuuluu jo 25 jäsenmaata. Yhteisen markkina-alueen kasvihuo- 

nepinta-ala on vuoden 2003 tilastojen mukaan yhteensä 112 334 hehtaaria. Espanja, Italia, Hol

lanti ja Ranska ovat merkittävimpiä kasvihuonetuottajia ja niillä on yhteensä 94 110 hehtaaria 

tuotantoalaa, eli 84 % koko EU:n kasvihuonealasta. Myös kasvihuonetuotannon arvolla mitattu

na edellä mainitut suuret tuottajamaat edustavat suurinta osaa, kuitenkin niin, että EU:n koko 

tuotannon arvosta, (10,2 mrd. €), Hollanti vastaa 9 %:n pinta-alalla 17 %:a arvosta ja toisaalta 

Espanja 45 % pinta-alalla 8 % tuotannon arvosta (kuviot 5 ja 6). Suomen kasvihuonepinta-ala, 

487 ha, on 0,4 % EU:n kasvihuonealasta, (kuvio 5; liite 1). Suurista tuottajista korkeamman tek

nologian viljelymaita ovat Hollanti, Ranska ja Saksa. Espanjan ja osittain Italian teknologiataso 
on alhaisempi12 13, mutta volyymiltaan ne ovat suuria.

12 Suomen osalta luvut ovat vuodelta 2002
13 Kasvihuoneet ovat kevytrakenteisempia, tuotantoteknologia alhaisemmalla tasolla, energian käyttö vähäisempää 
sekä työn käyttö runsaampaa.



17

Kuvio 5: EU-maiden kasvihuonepinta-alat
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Lähde: Eurostat 2005.

Kuvio 6: Kasvihuonetuotannon arvo EU-maissa
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Lähde: Eurostat 2005.

Kuviosta 7 voidaan havaita, että selkeitä vihannesviljelymaita ovat Espanja, Italia, Ranska ja 

Kreikka sekä lähes kaikki entisen Itä-blokin valtiot. Puolestaan huomattavia koristekasvituottaj ia 

ovat Hollanti, Saksa, Tanska ja Iso-Britannia (kuvio 7; liite 1). Pienemmistä tuottajamaista Poh

joismaat, Irlanti ja Belgia edustavat korkeamman teknologian maita. Itä-Euroopan maissa kasvi

huonetuotanto on kehitysvaiheessa ja keskittynyt paljolti vihannesviljelyyn.
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Kuvio 7. Vihannesten ja koristekasvien suhteelliset osuudet kasvihuonepinta-alasta EU-maissa

100 %

60 %

40 %

o Kukat ■ Vihannekset

Lähde: Eurostat 2005.

Tuotteiden sisäinen laatu14 nousi 90-luvulla keskustelun ja arvioinnin kohteeksi erityisesti syötä

vien tuotteiden osalta, mutta enenevässä määrin myös muissa puutarhatuoteryhmissä. Sillä on 

katsottu olevan merkittävä rooli tulevaisuuden kilpailussa ylituotannon vaivaamilla EU:n sisä

markkinoilla (Lacroix 2003, 3). Kasvinsuojelukysymykset ja kemikaalien käyttö ovat tärkeä osa 

tuotteiden sisäistä laatua. Kun tarkastellaan EU:n kasvihuonetuotantoa kokonaisuudessaan, ha
vaitaan, että biologisen kasvinsuojelun15 osuus on hyvin vaihtelevaa eri maissa: Yleensä kehitty

neen tuotantoteknologian maissa em. osuus on huomattava koko tuotannosta (kuvio 8).

Kuvio 8: Biologinen kasvinsuojelu kasvihuoneviljelyssä eräissä EU-maissa vuonna 2003

100 %
90 %
80 % '
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

03 vihannekset ■ kukat

Lähde: Maisonneuve 2003, 17.

14 Tuotteen laatu voidaan määritellä tuotteen eri ominaisuuksien yhdistelmäksi. Näitä laatutekijöitä ovat ulkoiset 
tekijät, kuten ulkonäkö, tuoreus, kiinteys ja säilyvyys sekä sisäiset laatutekijät, kuten terveellisyys, maku, ravinto- 
ainekoostumus, turvallisuus (ylimääräiset kemikaalit) sekä mahdolliset funktionaaliset vaikutukset (Kader 2000, 
13).
15 Biologinen kasvinsuojelu tarkoittaa kasvitautien-ja tuholaisten torjuntaa ilman kemiallisia torjunta-aineita.
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Euroopan Unionin virallinen hedelmä- ja vihannespolitiikka on määritelty pitäen mielessä neljä 
pääperiaatetta: tuotannon monipuolisuus, tuotteiden rajallinen kestävyys, tarve parantaa laatua ja 

markkinoiden korostaminen (Lacroix 2003, 3). Tavoitteet ovat osin ristiriitaisia, sillä sellaiset 

päämäärät, kuten kaupankäynnin tehostaminen, tuotannon monipuolisuus ja samaan aikaan tuot

teiden lyhyt säilyvyys yhdistettynä laadun parannustarpeeseen eivät suoranaisesti tue toisiaan; 
herkästi pilaantuvien tuotteiden pitkät kuljetusmatkat eivät ole omiaan parantamaan sen enempää 

tuotteiden ulkoista kuin sisäistäkään laatua. Strategiselta kannalta ajateltuna nämä puutarhatuot

teiden, erityisesti syötävien tuotteiden ominaisuudet mahdollistavat eri maille liikkumavaran 

erilaisten niche-strategioiden muovaamiseen.

Kuvio 9: Koristekasvien ulkomaankaupan tärkeimmät tuotevirrat maailmanmarkkinoilla 1996 
(milj. SPR)

Lähde: AIPH tilastot, 1997 (1 dollari = SFR 1.23).

Kuviossa 9 on kuvattu, kuinka koristekasvituotteet liikkuvat maailmanmarkkinoilla. Suurimmat 

virrat ovat Latinalaisesta Amerikasta Pohjois-Amerikkaan (573 S fr), Afrikasta Eurooppaan (340 

S fr), Euroopasta Pohjois-Amerikkaan (330 S fr) ja Lähi-Idästä Eurooppaan.

Suuret tavaravirrat ovat tyypillisiä juuri koristekasveille, koska niiden kuljettaminen, varsinkin 

leikkokukkien, on huomattavasti halvempaa kuin vihannesten. Kevyempinä tuotteina niitä voi

daan kuljettaa nopeasti lentorahtina, jolloin tuotteiden säilyvyys ei nouse ongelmaksi. Sen sijaan 

vihannekset ovat huomattavasti paikallisempia tuotteita maailman mittakaavassa. Tällä seikalla 

on huomattava vaikutuksensa myös maailmanmittakaavan kilpailussa (Groot, 1998, 1)
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Kasvihuonetuotanto Suomessa

Puutarhatuotannon luokittelusta Suomessa ei ole olemassa yhtä virallista tulkintaa. Luokittelu 

tapahtuu kunkin viranomais- tai toimijatahon tarpeiden perusteella. Toimialaluokituksen (Tilas

tokeskus 2002, 56) mukainen kasvihuonetoimialaa koskeva luokittelu on tehty viljelykasvien 

perusteella, eikä siinä mainita erikseen kasvihuoneviljelyä. Pääosa Suomen kasvihuoneviljelmis- 

tä kuuluu kuitenkin toimialaluokituksen 01120 (vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely) 

piiriin. Tässä luokituksessa hedelmien ja marjojen viljelyä ei lueta kuuluvaksi em. luokituksen 

piiriin.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastoryhmän ylläpitämässä Puutarhayri- 

tysrekisterissä (Puutarhayritysrekisteri 2003, 2004, 8) on kasvihuoneviljely sen sijaan eritelty ja 

tilastoitu erikseen sekä kasvilajien että tuotantolaitosten pinta-alojen osalta.16 Tässä rekisterissä 

kasvihuonetuotanto jaetaan vihannes-, koristekasvi-, marja-ja taimituotantoon.

Puutarha-alan kattojärjestön, Puutarhaliiton jäsenjärjestöjen perusteella puutarha-ala jaetaan 

kolmeen pääsektoriin: 1. Kauppapuutarhaliitto (kasvihuoneviljely), 2. Viherympäristöliitto (vi- 

herala, taimistoviljely), 3. Hedelmän- ja marjanviljelijöiden liitto (hedelmä- ja marjaviljely). 

Yleisellä tasolla puutarha-alan luokittelu on kuvattu kuviossa 10, johon on liitetty myös kunkin 

sektorin tuotannon arvo myyntihinnoin.

16 Puutarhayritysrekisterin kattavuus ja pinta-alatietojen luotettavuus on parantunut vuoden 1995 jälkeen, jolloin 
puutarhayritykset alkoivat saada maataloustukia. Nykyisessä muodossaan rekisteriä ja sen tietoja voidaan pitää 
varsin luotettavina. (Puutarhayritysrekisteri 2003, 2004, 5)
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Kuvio 10: Suomen puutarhatuotannon ryhmittely17 ja tuotannon arvo myyntihinnoin vuonna 

2003

Koristekasvit 
98 milj.€

Vihannekset 
108 milj.€

Taimet 
22 milj.€ 6 milj.€

Avomaantuotan-

Puutarhakasvintuo- 
tanto, 373 milj.€

Kasvihuonetuotanto, 
234 milj.€

Peltokasvituotanto 
260 milj.€

Puutarhatuotanto 
373 milj.€

Leikkoku
kat

Ruukkuku
kat

Sipulikukat Ryhmäkas-
vit

To
maatti

Kurk
ku

Pap
rika

Sa
laatti

Kuk- Muut Man- Muut
kien taimet sikka mar-
ja jakas-
vi
hanne
sten

vit

Lähteet: Tilastokeskus 2002, Puutarhayritysrekisteri 2003, 2004, Laurila 1995, Puutarhaliitto 
2004, Eurostat 2005.

Suomi ei kuulu kasvihuonetuotannon pioneerimaihin Euroopassa. Ala alkoi kehittyä ja laajentua 

Suomessa varsinaisesti vasta 1950-luvun loppupuolella, jolloin sotavuodet olivat takana ja läm- 

mityspolttoaineet vapautuivat säännöstelystä. Kasvihuoneita oli 50-luvun alussa n. 60 hehtaaria 

ja 1960-luvun alussa pinta-ala oli lisääntynyt 145 hehtaariin. Laajentuminen jatkui suhteellisen 

tasaisena 1990-luvun alkuun saakka, jolloin kasvihuoneita oli 484 hehtaaria. (Laurila 1995, 46- 

53.) Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 1995 ja ilmeisesti myös 90-luvun alkupuolen 

laman seurauksena tuotantopinta-ala ei ole juurikaan lisääntynyt. Vuonna 2003 kasvihuoneala oli 

487 hehtaaria18 (Puutarhayritysrekisteri 2003, 2004, 66). Vuonna 1995 kasvihuoneyrityksiä oli 

3078 kpl ja keskimääräinen kasvihuonepinta-ala oli 1602 m2. Vastaavat luvut vuonna 2003 olivat

17 Eri viranomaistahot sekä toimialajärjestöt käyttävät hieman toisistaan poikkeavia ryhmittelytapoja.
18 Euroopan Unionin tilastojen mukaan Suomen kasvihuonepinta-ala vuonna 2003 oli 460 ha; ero johtuu eroista 
pinta-alan luokitteluperusteista (Eurostat 2005).
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2392 kpl ja 2037 m2 Suomen EU- jäsenyyden aikana yritysten määrä on vähentynyt 22 % ja kes- 

kipinta-ala kasvanut 27 % (liite 1).

Kuvio 11: Suomen kasvihuonetuotannon jakaantuminen pinta-alan mukaan vuosina 1984, 1993 

ja 2003

n ■ I 1_f u H
Vihannek

set
Koristeka

svit Taimet Marjat Yhteensä

□ 1984 289 131 38 4 462

■ 1993 269 170 45 6 490

□ 2003 278 176 26 7 487

□ 1984 

В 1993

□ 2003

Lähde: Puutarhayritysrekisteri 2003, 2004.

Vuonna 2003 vihanneksia tuotettiin n. 57%:lla kokonaispinta-alasta (kuvio 11). Vastaavasti ko

ristekasveja oli n. 36%, taimia n. 6 % ja marjakasveja n. 1%. Suuria muutoksia tuotantosuuntien 

välillä ei ole tapahtunut viimeisten n. 20 vuoden aikana. Ainoastaan taimien (vihannesten taimet, 

koristekasvien taimet) osuus on puolittunut vuoden 1993 tasosta. Tärkeimpiä viljelykasveja ovat 

vihanneksista tomaatti (122 ha), kurkku (75 ha) ja ruukkusalaatti (15 ha), koristekasveista leik

kokukkien osalta ruusu (43 ha) ja tulppaani (41 milj. sipulia) sekä ruukkukukista joulutähti ( 2,2 

milj. kpl) ja pauliinabegonia (2,1 milj. kpl).
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Kuvio 12: Suomen kasvihuoneviljelmien kokoluokat vuosina 1997, 2000 ja 2003

O 1997

■ 2000

□ 2003

Pinta-ala, ha

u
0-0,1 o 

P
M

 r 0,2-
0,3

0,3-
0,5

0,5-
0,7 0,7-1 1-2 > 2

□ 1997 50 90 70 70 40 30 30 30
■ 2000 40 90 70 90 50 50 50 30
□ 2003 30 80 70 90 40 40 50 50

Pinta-alaluokka, ha

Lähde: Eurostat 2005.

Keskimääräinen suomalainen kasvihuoneviljelmä on kasvihuonepinta-alaltaan hieman yli 0,2 ha 

ja alle 0,5 hehtaarin tuotantolaitokset muodostavat n. 55 % (270 ha) koko pinta-alasta. Vastaa

vasti suurista viljelmistä yli 1 ha viljelmien yhteispinta-ala on n. 20 % (100 ha) kokonaisalasta 

(Kuvio 12).

Ensimmäisen kriisin kasvihuonetuotanto koki 1973 - 74 öljykriisin yhteydessä, jolloin kevyen 

lämmitysöljyn hinta kohosi 83 % ja raskaan öljyn hinta jopa 181%. Tässä vaiheessa koettiin ko

ko kasvihuoneviljely Suomessa uhanalaiseksi ja monilla viljelmillä alkutalven istutuksia myö

hästytettiin. Öljykriisi ei aiheuttanut alalle kuitenkaan niin suuria vaikeuksia, kuin alun perin 

pelättiin: Samaan aikaan Suomessa vallinnut taloudellinen noususuhdanne lisäsi puutarha-alan 

tuotteiden kysyntää ja myös nosti niiden hintoja. Öljykriisi vaikutti kuitenkin syvällisesti kasvi

huonetuotannon kehittymiseen. Kasvihuoneiden teknisten ominaisuuksien tarkastelusta ja läm- 

mönkulutukseen vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä tuli eräs alan sen hetkisistä tutkimusai

heista. (Laurila 1995, 51-52.)

Öljykriisin jälkeen muovikalvon käyttö kasvihuoneiden katemateriaalina lasin sijasta lisääntyi 

nopeasti. Tähän oli syynä sekä muovilaatujen kehittyminen sekä muovihuoneiden huomattavasti 

pienempi lämmitysenergian tarve verrattuna lasilla katettuihin huoneisiin. Muovihuoneiden mai-
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ne ”köyhän miehen kasvihuoneina” säilyi silti vielä kauan. Vuonna 2003 muovikalvokatteisten 

kasvihuoneiden osuus oli jo n. 59 % kokonaispinta-alasta (Puutarhayritysrekisteri 2003, 2004, 

61).

Niin sanottu ”valoviljely” alkoi kehittyä nopeasti Suomessa 1990-luvun alkupuolella. Valovilje- 

lyllä tarkoitetaan keinovalon käyttöä lisävalolähteenä pyrkimyksenä pidentää kasvukausi ympä

rivuotiseksi sekä lisätä satotasoa myös luontaisen kasvukauden aikana. Tavallinen käytetty lisä- 
valoteho on 150-250 W/m2. Suomessa luontainen kasvukausi, jolloin luonnon valo riittää kasva

tukseen, on n. 7 kk (maalis-syyskuu). Jo 1970-luvulla joillakin puutarhoilla oli kokeiltu keinova

lon käyttämistä kasvien kasvun edistämiseen vähävaloisina vuodenaikoina. Vuonna 2003 kasvu- 

valotetun pinta-alan osuus oli vihanneksilla n. 34 ha (n. 12% vihannesalasta), josta kurkkua n. 20 

haja tomaattia n. 14 ha (Kauppapuutarhaliitto 2005, 1). Vastaavasti koristekasveista valotettua 

pinta-alaa oli ruusulla n. 25 ha (53 %) (Maa-ja metsätalousministeriö 2003, 17).

Kasvihuonetuotannon kehittymisen alkuvaiheessa elettiin voimakkaasti myyjän markkinoilla. 

Sekä koristekasvien että vihannesten kysyntä ylitti selvästi tarjonnan. Näiltä ajoilta alalle on 

juurtunut voimakkaana käsitys siitä, että mitä enemmän saadaan tuotettua satoa, sitä paremmin 

tuotanto kannattaa. Tämä strategiasuuntaus on ollut selvästi esillä myös näihin päiviin asti esi

merkiksi alan virallisen tutkimustoiminnan suuntautuessa painotetusti satotasojen nostamiseen.

Tahvonen (2002, 1) katsoo eritellessään kasvihuonetuotannon menestystekijöitä: 

”Kasvihuonetuotannon kehityksen perusta on valotuotantoon rakentuva ympärivuotinen tuotan

to, jossa pohjoista ulottuvuutta voidaan hyödyntää. Kasvihuoneen ilmasto-oloja voidaan meillä 

hallita nykytekniikalla aivan toisin kuin Etelä-Euroopassa, jossa auringon lämpöä on liikaakin”. 

Tämä strategiasuuntaus on ohjannut myös pitkälle puutarha-alan koulutusta ja tutkimusta näihin 

päiviin saakka: Koulutusjärjestelmä on painottunut voimakkaasti biologis-tekniseen osaamiseen 

ja liiketoimintaosaaminen on jäänyt koulutusjärjestelmässä taka-alalle. Alan keskimääräinen 

koulutustaso on lisäksi tälläkin hetkellä alhainen. Puutarha-alan tilastojen mukaan alalla työsken

televistä yrittäjistä n. 60 % on vailla puutarha-alan koulutusta. (Puutarhaliitto 2004,14.) Myös 

laajahkon kasvihuoneviljelijöille suuntautuneen kyselyn (Luukkainen 2005, 61-62) mukaan n. 55 

% yrittäjistä ja 75 % yritysten työntekijöistä oli vailla alan ammatillista koulutusta.
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2 INNOVATIIVISUUS, VERKOSTOITUMINEN, STRATEGIA JA MENESTYKSELLI
SYYS

Tässä tutkimuksessa etsitään teoreettista ja käytännöllistä pohjaa tämän päivän kilpailuympäris

tössä toimiville pk-yrityksille tiedon ja johtamisen hallitsemiseen soveltuvan järjestelmän, yri- 

tysverkostoportaalin (enterprise network portal) perustaksi. Lähtökohtana on verkostoitumisajat- 
telu, jonka avulla ja tukemana perinteisten pk-yritysten kilpailumahdollisuuksia voidaan parantaa 

kehittämällä juuri niitä osa-alueita, joissa on eniten puutetta osaamisesta ja resursseista. Näitä 

osa-alueita ovat liiketoimintaosaaminen kaikissa merkityksissään sekä eräinä sen osina erityisesti 

markkinointi ja myynti (Paasivirta & Valtonen 2004, 31). Toisena yhtä tärkeänä näkökulmana on 

lisätä yritysten innovointipotentiaalia kerryttämällä ja lisäämällä tietopääomaa yhteistyön avulla. 

Katson, että jo tälläkin hetkellä eri muodoissa esiintyvän verkostoitumisajattelun edelleen kehit

täminen kohti entistä räätälöidympiä sovelluksia ja työkaluja on eräs merkittävä keino parantaa 
pienten yritysten kilpailukykyä.

Tämän luvun tarkoituksena on sitoa teoriatasolla yhteen innovatiivisuus, verkostoajattelu ja yri

tysten strateginen johtaminen perustaksi tutkimuksessa hahmoteltavalle kasvihuonetoimialan 
verkostoitumismallille.

2.1 Innovatiivisuus ja johtamisstrategiat

Liisa Lintunen (2000) on tehnyt väitöskirjassaan ajatusmalliini mainiosti soveltuvan kartoituksen 

ja pohdinnan johtamisen merkittävien teoreetikkojen, Josef Schumpeterin, Igor Ansoffin, Henry 

Minzbergin ja Gary Hamelin ja C.K. Prahaladin strategianäkemyksistä etsiessään ”voittajayrittä- 

jän” viitekehystä (kuvio 13). Verkostoitumisajattelu sekä horisontaalisena, yritysten välisenä, 

että vertikaalisena, kytkeytyneenä muihin tarjontaketjun (supply chain) osiin ja sidosryhmiin, 

sivuaa teoreettisesti kaikkia edellä mainittuja johtamisteorioita.
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Kuvio 13: Tulevaisuuden voittajayrittäjän muovautuminen

Managerialis- 
min konteksti

Tietojohtami- 
sen konteksti

'Ansoff 
Yrittäjämäi
nen johtami
nen

Prahalad ja 
Hamel 
Innovatiivinen 
johtaminen

Luovan tuhon 
konteksti

Synteesi

Schumpeter rVtsiöriäärisen 
johtajuuden kon
teksti Voitta-

jayrittäjä
Innovaatio
Johtajuus

Minzberg 
Visionääri
nen johtami

1930...1950

Teollinen talous Muutostalous

1960 1970 1980
Perinteiset periaatteet Luovan tuhon

kausi

------------------------------------►

Informaatiotalous

1990 2000
Muuttuvan yrityksen kausi

Lähde: Lintunen 2000, 337.

Lintunen (2000, 338-341) tiivistää analyysinsä väittämiksi, joissa hän yhdistää eri johtamisteori
oiden luovaa yrittäjyyttä tukevia tekijöitä toisiinsa:

Schumpeter luovan tuhon kontekstissa:

• luovassa yrittäjässä kulminoituu menestyvä innovaatiojohtaja

• menestyvä innovaattori edustaa itsenäistä yrittäjää

• menestyvä innovointi luo uutta tietoa

• menestyvä, innovoiva yrittäjä on ”luovan tuhon” ruumiillistuma

• luova yrittäjä on halukas toimimaan ”epävarmuuden pimeydessä” etsiessään tilapäistä 

monopolivoittoa
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Ansoffilainen yrittäjämäinen johtaminen managerialismin kontekstissa:

• Ansoffin strategiakonsepti on peräisin Schumpeterin innovaatiokonseptista

• Ansoffin järjestelmällinen johtaminen panee innovaatiot täytäntöön

Prahalad ja Hamelin innovatiivinen johtaminen tietojohtamisen kontekstissa:

• P & H:n ydinosaamisen konsepti sivuaa Schumpeterin konseptia innovatiivisuudesta ja 

yrittäjämäisestä johtajuudesta.

• P & H:n johtamistapa mukailee Schumpeterilaista innovaatiojohtajaa

• P & H:n innovaatiojohtaminen tähtää suuryrityskontekstissa globaaliin innovaatiojohta- 

juuteen, ja Schumpeterilainen innovaatiojohtaminen tilapäiseen monopolivoittoon

Minzbergin visionäärinen yrittäjä visionäärisen johtajuuden kontekstissa:

• Minzberg täydentää Schumpeterin innovatiivista yrittäjyyttä tähdentämällä luovuutta, in

tuitiota ja visiota yrittäjämäisessä johtamisessa

• Luovuus toimii innovaatioiden alkuunpanijana ja lähteenä

• Schumpeter katsoo yrittäjäryhmien tai tiimien täyttävän yrittäjäfunktion, kun Minzberg 

luottaa yksittäisen luovan yksilön voimaan

• Minzbergin visionäärinen yrittäjä on synteesikonsepti.

Schumpeter rakensi strategiseen johtamiseen liittyvän visionsa jo 40-luvun loppupuolella. Hän 

korosti yrittäjämäistä johtamiskäytäntöä ja innovatiivisuutta. Läpikulkevana ajatuksena oli vahva 

ajatus siitä, että innovatiivisella, eteenpäin katsovalla toiminnalla ja sosiaalisella johtajuudella 

saadaan aikaan kestävää kilpailuetua. Schumpeter korostaakin ajattelussaan strategiaa dynaami

sena työkaluna, koska innovaatioihin perustuva talous on jo lähtökohdiltaan dynaaminen (Lintu

nen 2000, 188-196).

Ansoff (1987, 265) erottelee strategisen suunnittelun ja strategisen johtamisen siten, että suunnit

telussa keskitytään tekemään optimaalisia strategisia päätöksiä ja taas johtamisessa keskitytään 

saavuttamaan strategisia tuloksia: uusia markkinoita, uusia tuotteita tai uusia teknologioita. Stra

teginen suunnittelu (strategic planning) on analyyttinen suunnitteluprosessi, kun puolestaan stra

teginen johtaminen (strategic management) on organisaation toimintaprosessi. Strategisessa joh

tamisessa laajennetaan näkökulmaa käsittämään psykologiset, sosiologiset ja poliittiset muuttu

jat. Tämä tarkoittaa sitä, että strateginen suunnittelu on suoritettavien toimenpiteiden valitsemista
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ja strateginen johtaminen keskittyy valitsemisen lisäksi myös ihmisiin sekä organisaatioon, joka 

tehtävät suorittaa.

Näin ollen strateginen johtaminen sisältää:

• strategioiden muotoilun,

• yrityksen voimavarojen hahmottelun, sekä

• strategian ja voimavarojen yhteensovittamisen ja toteuttamisen.

Edelleen Ansoff (1987, 263-265) kokoaa strategisen johtamisen perushypoteeseja: 

kontigenssi-, ympäristöriippuvuus-, välttämättömän vaihtelun-, strategia-kyvykkyys- 

menestyksellisyys-, monikomponenttikyvykkyys- ja tasapainotetun kyvykkyyden hypoteesit. 

Nämä hypoteesit keskittyvät menestykseen pyrkivän yrityksen käyttäytymisen analysointiin. 

Ansoffin ajatukset perustuvat suunnittelun ja ennustamisen voimaan ja toisaalta tarkkaan yrityk

sen voimavarojen ja yritysympäristön analyysiin. Lahti (1987, 21) toteaa, että Ansoffin ja koko 

suunnittelukoulukunnan omaksuma tavoitelähtöinen ajattelu ei ollut kuitenkaan sellaisenaan 

toimiva enää 1970-luvulta lähtien yhä turbulentimmassa yritysympäristössä.

Hamei & Prahalad (1994, xi) tähdentävät strategian ulottumista tulevaisuuteen ja laajentavat 

strategiakäsitettä kuvaamaan ei vain oikean strategian valitsemista käsillä olevaan tilanteeseen, 

vaan muotoilemaan tulevaisuutta ja jopa luomaan uusia teollisuuden haaroja.

Kuten Lintunen (2000, 337) voittajayrittäjän viitekehyksessään osoittaa, muodostuu tulevaisuu

den toimintamalli synteesinä monien teorioiden kautta.

Yhdistettynä toisiinsa:

• Schumpeterin ”luovan tuhon”19 ja kokonaisvaltaisen innovatiivisen ajattelun ja toimin

nan sekä sosiologisen ulottuvuuden ottaminen johtamisen malliin,

• Ansoffin systemaattinen (managerialistinen)20 johto-oppi, strategioilla kilpailu,

• Minzbergin visionäärinen21, Schumpeteriä täydentävä luova johtamisprosessi

19 Schumpeterin innovatiivisisuus yhdistettynä yrittäjyyskontekstiin johtaa ”luovan tuhon” ajatusmalliin. Tästä 
puolestaan on jalostettu ”luovan yrittäjyyden” viitekehys, jossa yhdistetään yrittäjyys (entrepreneurship), älyllisyys 
(intellectualism) ja akateemisuus. Näiden risteyksessä syntyy intellektuelli yrittäjyys. Tämän katsotaan olevan varsi
nainen innovaatiovoima globaalissa tuote-palvelu-differointiin tähtäävässä kilpailussa. (Lahti 2002, 223.)

20 Yrittäjä on riskinottaja, manageri yrittää kontrolloida riskejä... Suunnittelija valitsee vaihtoehdoista, yrittäjä etsii 
uusia... (Ansoff 1984, 248, ks. Lintunen 2000, 81)
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• ja Hamel & Prahaladin älyllinen johtaminen21 22 ydinosaamisen, tiimien ja organisationaa- 

lisen älykkyyden kautta,
avaa teoreettisen kanavan verkostoitumisella tavoiteltaviin hyötyihin. Nämä edut ovat suuruuden 

etujen tavoitteleminen pienenä, säilyttäen silti pienuuden edut. Varsinkin Schumpeterin ajatukset 

innovaation ja luovan tuhon voimasta antavat uutta perustetta nykyisessä globalisoituvassa maa

ilmankaupassa ja kilpailussa myös pienille ja keskisuurille toimijoille omassa tärkeässä roolis
saan: luomassa purtavaa klusteroituville suuryrityksille; toisin sanoen olemaan innovatiivisen 

syöttäjän roolissa suurille ja hyvillä resursseilla varustetuille toimijoille.

Verkostoajattelussa voidaan katsoa yhdistyvän erityisesti Schumpeterin ja Prahalad & Hamelin 
innovaatioita ja osaamista tähdentävien johtamismallien sekä Ansoffm laskelmallista ja suunni

teltua johtamismallia tukevat elementit: uusien innovaatioiden välttämättömyys erityisesti pk- 
yrityssektorilla sekä toisaalta hallittu innovaatioiden eteenpäinvieminen niin ikään Ansoffilaisen 

manageroinnin avulla.

Kun tästä ajatuksesta lähdetään etenemään kohti käytännöllisempää mallia ja verkostoitumisen 

viitekehystä, antavat Kwiatkowski ja Edvinsson (ks. Lahti 2002, 223-225) sopivan perustan ku

vatessaan luovaa, intellektuellia yrittäjyyttä älyllisyyden, akateemisuuden ja yrittäjyyden risteys- 

kohdaksi (kuvio 14). Kun tähän viitekehykseen sijoitetaan strategia- ja johtamisteoreetikkojen 

ajatukset, päädytään kuvion 15 osoittamaan verkostoitumisajattelun teoreettiseen viitekehykseen.

21 Minzbergin mukaan strategian muodostaminen on visionäärinen, luova prosessi, joka koostuu neljästä vaiheesta: 
1. Aktiivinen uusien mahdollisuuksien etsintä. 2. Voima keskittyy johtajalle. 3. Otetaan askel tuntemattomaan. 4. 
Kasvu on dominoiva päämäärä yrittäjäajattelussa.
22 H & P:n mukaan osaaminen ja tietojohtaminen ovat arvoa luova prosessi ja yritys on kooste avainhenkilöistä. 
Näin muodostuu organisationaalinen älykkyys (organizational intelligenze).
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Kuvio 14: Luova, intellektuelli yrittäjyys

Yrittäjyys

Keksinnöt Luova
yrittä
jyys

Kok.toiminta

Älyllisyys Akateemi
suus

Lähde: Lahti 2002, 223

Kun Lahden kuviossa 12 kuvaamaan luovan yrittäjyyden kuvaukseen sijoitetaan verkosto kes- 

kusytimeen, päästään siihen ajatukseen, johon verkostoitumisella pyritään.

Kuvio 15: Verkostoitumisen viitekehys pk-yritysten toimintaympäristössä
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Kuvion 15 viitekehyksessä Schumpeterilaisen innovatiivisen yrittäjyyden ja Ansoffilaisen mana- 

gerialismin rajapinnassa syntyy kokeilutoimintaa, joka on varsin tyypillistä teknologisesti virke

ällä kasvihuoneviljelysektorilla. Kokeilutoiminta ei välttämättä luo mullistavia keksintöjä, mutta 

on tärkeä osa kilpailukyvyn säilyttämisessä. Hamel & Prahalad- tyyppisen osaamisen ja innova

tiivisuuden risteyksessä syntyy täysin uusia oivalluksia, keksintöjä. Ydinosaamiseen luottavien H 

& P:n ja Ansoffilaisen toiminnan leikkauksessa kumuloituu hiljainen tieto, benchmarkkaus ja 

sitä kautta oppiminen. Siinä kohdassa, missä ne kaikki kohtaavat, sijaitsee luova yrittäjyys. Sa

maan kohtaan on uudessa viitekehyksessä sijoitettu verkosto, ikään kuin luovan yrittäjyyden käy

tännön vastineena.

Tämän tutkimuksen kohderyhmässä, kasvihuoneviljelyn toimialalla yhdistyvät ne teoreettiset 

lähtökohdat, joita edellä käsitellyt johtamisen mallit edustavat:

• Luovuuden käyttö ja innovaatioiden tarve ja hyödyntäminen pitkää kypsää vaihetta elä

vällä kasvihuonetoimialalla, jolla kuitenkin on odotettavissa mahdollinen uusi nousu 

esimerkiksi elintarviketuotannossa läpimurtoaan odottavassa biotekniikan hyväksikäytös

sä. Lahti (2002, 9) esimerkiksi katsoo, että biologisten prosessien, siis elintarvike- tai 

lääketeollisuuden vallankumous on ennen pitkää todellisuutta.

• Luonnostaan teknistä innovatiivisuutta harrastaneen toimialan valmius kekseliäisyyden 

hyödyntämiseen myös laajemmassa kontekstissa (esim. tuotteet, markkinat).

• Perinteet yritysten välisestä yhteistyöstä23 24 luovat pohjaa tiimimuotoiselle toimintatavalle 

ja yhteistyölle.

• Managerialismi liiketoiminnallisen tietouden tarpeen korostajana ja käytännön toteuttaja

na, siis verkosto liiketoimintaosaamisen koordinoijana ja innovatiivisuuden hedelmälli

senä kasvualustana.

Yhteisenä ajatuksena merkittävien strategiseen johtamiseen liittyvien teorioiden ja käytäntöön 

vietävän mallin synteesissä on ihanteellinen ajatus innovatiivisuuden, managerialismin ja tieto- 

johtamisen parhaiden elementtien yhdistämisessä ja vielä sovittamisessa pk-yritystoiminnan ra

joitteisiin24 edellä mainitun verkostoitumisajattelun avulla. Katson ajatuksen olevan kuitenkin 

yrittämisen arvoinen, sillä tekniikan, varsinkin informaatiotekniikan nopea kehittyminen ja kil

pailun kiristyminen ovat luoneet hedelmällisen maaperän uusien mallien ja toimintatapojen ko

keilemiseen. Niin ikään rajautuminen kapealle toimialasektorille (kasvihuoneviljely) helpotta-

23 Kasvihuoneviljelijät ovat harrastaneet erittäin kiinteää yhteistyötä erilaisten erityisesti viljelytekniikkaa kehittävi
en hankkeiden puitteissa (Luukkainen 2005, 4).
24 Rajoitteita voivat olla esim. resurssit, koulutus, ajankäyttö sekä yrityskulttuuri.
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eräiden heterogeenisuutta aiheuttavien tekijöiden25 eliminointia. Strateginen ryhmien käyttämi

nen verkostoitumisen perusteena vaikuttaa samaan suuntaan.

2.2 Verkostoituminen oppimisen ja innovatiivisuuden ajurina

Innovatiivisuudella on monet kasvot. Monet tutkijat näkevät innovaation prosessina, joka johtaa 

jonkin täysin uuden keksinnön tai uudenlaisen yhdistelmän syntymiseen jo tunnetuista osateki

jöistä. Innovaation synty- ja hyödyntämisprosessissa nähdään useita ulottuvuuksia, esimerkiksi:

• tieto, osaaminen, oppiminen ja tietopääoma (Stähle & Grönroos 1999, 159)

• tiedon hajallisuus, sosiaaliset suhdeverkostot ja luottamuspääoma (Rodan ja Galunik 

2004, 542)

• eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon suhde (Nonaka & Takeuchi 1995, 62 ; Lahti 1999, 186)

• prosessi-innovaatiot (Davenport 1993, 1)

• benchmarkkaus innovaatioiden synnyttäjänä (Karlöf ym.2003, 102)

• kehittäjäyhteisöt innovaatioiden lähteenä (Osmo Kuusi 1996, ks. Lahti 2002,161)

Tieto, osaaminen, oppiminen ia tietopääoma

Oppiminen, tieto, osaaminen ja mielikuvitus ovat innovatiivisuuden alkutekijöitä. Oppimisen ja 
yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta yritysten ja oppilaitosten välisen verkostoitumisen ja 

yhteistyön lisäksi on kehittynyt myös yritysten välistä ja yritysten sisäistä osastojen välistä ver- 

kostoitumista, jolloin tavoitteena on oppia toisen yrityksen tai osaston kokemuksista. Stähle ja 

Grönroos (1999, 100-133) tarkastelevat innovatiivisen yrityksen ja dynaamisen yritysympäristön 

ominaispiirteitä, joissa tavoitteena on spontaanien verkostojen luominen ja sitä kautta uuden tie
don hankkiminen ja uusien innovaatioiden syntyminen. Heidän mukaansa pyrittäessä oppimaan 

ja kehittämään uutta on yrityksissä luotava mahdollisimman monipuoliset ja joustavat niin verti

kaaliset kuin horisontaaliset tiedonkulun kanavat, jotka eivät rajoitu vain yrityksen sisäiseen toi

mintaan vaan laajenevat myös yhteistyökumppanien keskeiseen tiedonkulkuun.

Monipuoliset tietoverkostot nähdäänkin yritystoiminnan kehittymisen ja oppimisen kannalta 

erittäin tärkeiksi, sillä uudet ideat ja innovaatiot syntyvät yleensä eri alojen tai saman alan eri

25 Heterogeenisuutta aiheuttavia tekijöitä voivat olla esim. suuret yritysten kokoerot, tuote-erot, markkinakanavaerot 
sekä erot johtamiskulttuurissa.
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yritysten tietovarojen yhdistämisestä rajapintojen ollessa innovaatioiden todennäköisimpiä syn

typaikkoja. (Ståle & Grönroos 1999, 152-153.) Toisaalta tiedon juridiikkaa pohtiessaan Ståle ja 

Grönroos (1999, 159) ottavat esille sen tosiasian, että informaation noustessa yhä selvemmin 
tuotannontekijäksi ja vaihdannan välineeksi, muodostuu yritysten toimintaympäristö nopeasti 

muuttuvaksi ja siten vaikeammin hallittavaksi. Uudenlaiset organisaatiorakenteet tai informaa
tiovälineet tuovat uusia haasteita yritysjohdolle: mikä on käytännössä mahdollistaja mikä ei. On 

hyödytöntä pohtia yritysstrategioita, jotka perustuvat olemattomille käytännön mahdollisuuksille. 

Suurimmat rajoitteet asettaa tavallisesti lainsäädäntö. Stähle ja Grönroos näkevät, että tavan

omaiset immateriaalioikeudet on määritelty lainsäädännössämme hyvin, mutta yritysten työnte

kijöiden henkilökohtaiset tiedot ja taidot sekä yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeä informaa

tio ovat huomattavasti ongelmallisempia. Hankalimpia ovat tässä suhteessa ideat ja innovaatiot. 

Näiden pitäminen yrityksen omassa hallinnassa edellyttää yrityksen omia toimenpiteitä, sillä lain 
suoja ei ole automaattinen.

Samaa asiaa pohtii Lahti (2002, 62) todetessaan: ”Immateriaalioikeuksien perustana on luova 

yrittäjyys. Tiettynä hetkenä maailmassa on olemassa tiedolliset ja menetelmälliset edellytykset 
ratkaista erilaisia tieteellisiä ja / tai käytännöllisiä ongelmia. Periaatteessa ongelmaan on monia 

erilaisia ratkaisuja. Luovat ihmiset eri puolilla maailmaa voivat ratkaista saman ongelman sa

maan aikaan joko kokonaan, tai osittain samoilla menetelmillä ja tietoperustalla. Sen takia kek

sintöjen kaupallistamisen keskeinen kysymys teollisen sovellettavuuden lisäksi onkin niiden suo

jaus”. Tietoja innovaatio ovat siis hankalia tuotannontekijöitä. Näin ollen voidaankin todeta, että 

myös sekä horisontaalisissa että vertikaalisissa verkostoissa syntyvän uuden tiedon suojaaminen 

on ratkaistava esim. sopimusten ja suojattujen verkostojen avulla (Stähle & Grönroos 1999, 160).

Tiedon haiallisuus, sosiaaliset suhdeverkostot ia luottamuspääoma

Rodan & Galunik (2004, 542) tähdentävät sosiaalisten verkostojen merkitystä heterogeenisen 
tiedon kokoajina tutkimuksessaan, jossa he selvittivät johtajien sosiaalisten verkostojen raken

netta ja heterogeenisuutta ja toisaalta onnistumista pohjoismaisissa telekommunikaatioyrityksis- 

sä. He havaitsivat, että verkoston rakenteella (heterogeenisuudella) oli positiivinen vaikutus joh

tajien yleiseen onnistumiseen, mutta vielä positiivisempi vaikutus innovaatioiden kehittymiseen.

Vielä pidemmälle sosiaalisten verkostojen merkityksessä menee romanialais-unkarilainen fyy

sikko Albert-Laszlo Harhasi (2002, 200-201) teoksessaan ”Linkit - verkostojen uusi teoria”,
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jossa hän kuvaa yritysmaailmassakin vallitsevia sosiaalisia verkostoja. Hän katsoo, että vaikka 

yritysten välisillä sopimuksilla on tärkeä osuus taloudessa, talousteoria tutkii verkostoja yllättä

vän vähän. Lisäksi aivan viime vuosiin saakka taloustieteilijät ovat pitäneet taloutta joukkona 
itsenäisiä ja nimettömiä yksiköitä, jotka vuorovaikuttavat yksinomaan hintajärjestelmän kautta. 

Tätä mallia sanotaan usein talouden standardimalliksi. Se olettaa, että yritysten ja kuluttajien 

yksittäiset toimet eivät juuri vaikuta markkinoiden tilaan - sen sijaan talouden tila näkyy parhai

ten yhdistävissä suureissa, kuten työllisyydessä, tuotannossa ja inflaatiossa, ja nämä suureet syn

nyttävä mikrokäyttäytyminen jätetään huomiotta.

Teorian mukaan yritykset eivät niinkään vuorovaikuta keskenään, vaan pikemminkin markkinoi

den kautta, ja tämä myyttinen käsite välittää kaikki taloudelliset vuorovaikutukset. Barbasi kat

soo, että todellisuudessa markkinat ovat vain suunnattu verkosto. Yritykset, yhtiöt, rahalaitokset, 

hallitukset ja kaikki potentiaaliset talouteen vaikuttajat ovat solmuja. Linkit kuvaavat erilaisia 

laitosten välisiä vuorovaikutuksia, kuten ostoa ja myyntiä, yhteistä tutkimustyötä, markkinointi

projekteja ja niin edelleen. Linkkien paino kuvaa tapahtuman arvoa ja suunta kertoo, kuka on 

tuottaja ja kuka vastaanottaja. Tämän painotetun ja suunnatun verkoston rakenne ja evoluutio 

määrittävät kaikkien makrotaloudellisten prosessien tuloksen.

Niin ikään Powell (ks. Barbasi 2002, 201) kirjoittaa teoksessaan ”Neither Market nor Hierarchy: 

Network Forms of Organization”, että markkinoilla standardistrategia on tehdä mahdollisimman 

hyvä välittömään vaihtoon perustuva kauppa. Verkostojen suosima vaihtoehto sen sijaan on 

usein pitkän aikavälin kiitollisuuden ja luottamuksen luominen. Tällöin verkostotaloudessa osta

jat ja myyjät eivät ole kilpailijoita vaan kumppaneita ja niiden välinen suhde on usein pitkäkes

toinen ja vakaa.

Samaa asiaa korostaa Lahti (1999, 136 ja 161) kuvatessaan toimijaosapuolten luottamuksen 

merkitystä markkinoiden toimintamekanismeihin ja sitä kautta uusia työpaikkoja luovan talous

kasvun saavuttamiseen. Hän kuvaa luottamuspääomaa yhtälöllä:

Markkinatalouden kyky tuottaa hyvinvointia = Luottamuspääoma x (Osaamispääoma + Rahapääoma)

Tämän yleisellä talouden toimivuuden tasolla tehdyn johtopäätöksen lisäksi hän vie luottamus- 

pääomakäsitteen myös yksittäisten toimijoiden tasolle: mitä enemmän tulosten saavuttaminen on 

riippuvainen tiedosta, sitä enemmän pitää olla valmiuksia avoimeen vuorovaikutukseen ihmisten
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kanssa. Luottamuspääoma on se komponentti, jonka avulla voidaan siirtää osaamista yli horison
taalisten ja vertikaalisten kehittäjäyhteisöjen26.

Eksplisiittisen ia hiljaisen tiedon suhde

Yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa on kahdenlaista tietoa, havaittavaa eli eksplisiittistä 

tietoa ja hiljaista eli piilevää tietoa. Havaittava tieto on helposti hyödynnettävissä ja jaettavissa 

eteenpäin yrityksen sisällä henkilöltä toiselle tai yrityksestä toiseen. Hiljainen tieto on sen sijaan 

hyvin henkilökohtaista ja tärkeä kysymys onkin, miten hiljainen tieto saataisiin organisaatioissa 

laajemmin käyttöön. (Ruohotie 1998, 20.) Cook ja Brown (1999, ks. Guile & Young 2003, 66- 

67) erottelevatkin tiedon edelleen henkilökohtaiseksi ja ryhmän yhteiseksi tiedoksi. He toteavat, 

että teollisissa yhteiskunnissa eksplisiittisen tiedon arvostus on yleensä ollut suurta, eikä hiljaista 
tietoa ole osattu arvostaa.

Hiljainen tieto on kuitenkin erilaisten tehtävien suorittamisessa hyvin tärkeää ja arvokasta. Kai

kenlaiseen oppimiseen liittyy ”hiljainen” ulottuvuutensa, mutta se korostuu silloin, kun ihmiset 

oppivat informaalisti ja satunnaisesti. Hiljainen tieto muodostuukin pääasiassa kokemuksen ja 

tekemällä oppimisen kautta. Se tulee esille usein erilaisissa työn ongelmatilanteissa, joissa esim. 

edellytetään taitoa kehitellä jokin tilapäinen ratkaisu yllättäen ilmenneeseen pulmaan. Pulman 

ratkaisija ei välttämättä kykene jälkikäteen selvittämään, miten hän ratkaisuun päätyi, sillä hil

jaista tietoa on usein vaikea formalisoida ja siksi sitä on usein hankala selittää toisille (Metsä- 

Tokila ym. 1999, 12-13). Guile ja Youg (2003, 69) korostavat kuitenkin, että vaikka hiljainen 
tieto onkin tärkeää tiettyjen työtehtävien suorituksessa, se ei kuitenkaan anna riittäviä perustieto

ja työn kehittämiselle. Kehittyäkseen ekspertiksi yksilö tarvitsee hiljaisen tiedon lisäksi sekä 

tilannetietoa että ekplisiittistä tietoa.

Nonaka ja Takeuchi (1995) kuvaavat uuden tiedon syntymistä taas eksplisiittisen ja piilevän tie

don vuorovaikutuksena nelikentän avulla (kuvio 16).

26 Vertaa Osmo Kuusen kehittäjäyhteisöajattelu.
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Kuvio 16: Tiedon luomista jäsentävä typologia

Piilevä

Piilevä
▲

Piilevä

Sosialisaatio

Eksplisiittinen

Piilevä

Ulkoistaminen Eksplisiittinen

Sosialisaatio Ulkoistaminen

Sisäistämi
nen

Yhdistäminen Eksplisiittinen

Eksplisiittinen <-

Lähde: Nonaka & Takeuchi 1995.

Piilevästä tiedosta piilevään tietoon syntyy uutta tietoa esimerkiksi oppipojan oppiessa mestaril

taan sosialisaation kautta sanallisista ohjeista, mallista ja havainnoimalla. Oman ymmärryksensä 

avulla oppipoika kykenee sitten edelleen muokkaamaan ja täydentämään oppimaansa. Uutta 

tietoa syntyy myös eksplisiittisestä tiedosta eksplisiittiseen tietoon siirtymällä. Tämä on hel

poimmin tapahtuva tiedon siirtymisen muoto. Havaittava tieto on helposti välitettävissä ja yhdis

tettävissä yksilön aikaisempaan tietoon.

Syvällisintä tiedon muodostumista tapahtuu kuitenkin, kun tieto muuttuu piilevästä eksplisiitti
seen tai eksplisiittisestä piilevään. Kun tieto muuttuu piilevästä eksplisiittiseen eli ulkoistuu, 

siitä tulee sanoin ja käsittein ilmaistavaa tietoa. Tällaisen tiedon kehittyminen yrityksissä on 

tärkeää, koska se mahdollistaa aikaisemmin saavuttamattomissa olevan tiedonjakamista organi

saation käyttöön. Kun taas havaittavasta tiedosta kehittyy yksilön piilevää tietoa, tarkoittaa se 

tiedon sisäistämistä, jolloin yksilö samalla määrittelee uudelleen sen tiedon, josta hän alun perin 

lähti liikkeelle. Eksplisiittisen tiedon kehittyminen piileväksi tiedoksi johtaa edelleen yksilön 

uusiutumiseen ja esimerkiksi yrityksissä yksittäisten työntekijöiden uusiutuminen on edellytys 

koko yrityksen uusiutumiselle ja näin kehityksen etenemiselle.

Kaikki edellä esitetyn nelikentän vaiheet ovat tärkeitä, mutta ulkoistaminen ja sisäistäminen ovat 

kuitenkin merkittävimpiä siinä suhteessa, että ne vaikuttavat yrityksen tietovarastoihin pitkän 

aikaa. Myös yksilön kehittymisen kannalta ne ovat tärkeimpiä, koska ulkoistamisessa yksilö
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kykenee ilmaisemaan oman maailmankuvansa ja ymmärryksensä sekä tuomaan sen näin muille 

näkyväksi ja sisäistämisessä hän kykenee taas maailmankuvansa muuttamiseen. (Ruohotie 1998, 

21-22.)

Prosessi-innovaationäkökulma

Thomas H. Davenport (1993) käsittelee kirjassaan “Process innovation - Reengineering Work 

through Information Technology”, laajasti informaatioteknologian (IT) mahdollisuuksia erilais

ten liiketoimintaan liittyvien prosessien mahdollistajana ja luojana. Hän määrittelee prosessin 

seuraavasti: ”Prosessi on suunniteltuja määritelty sarja toimenpiteitä, jotka on suunniteltu tuot

tamaan määritelty tuotos määritellyille asiakkaille tai markkinoille. Prosessi-innovaatiossa yhdis

tyy liiketoiminnan prosessinäkökulma sovellettuna avainprosessien uudelleenjärjestämiseen”. 

Prosessi-innovaatio - termi on laajempi käsite kuin paljon käytetty liiketoimintaprosessien uudel

leensuunnittelu (BPR, Business Process Reengineering). Innovaationäkökulma sisältää uusien 

työstrategioiden, prosessisuunnittelun ja muutoksen toimeenpanon sen koko teknisessä, inhimil

lisessä ja organisationaalisessa laajuudessaan (Davenport 1993, 1-4). Se on siis työprosessien 

kehittämistä informaatiotekniikan myötävaikutuksella. Jopa vaatimatonkin IT-infrastruktuuri voi 

Davenportin mukaan antaa mahdollisuuden prosessi-innovaatioihin.

Kuvio 17: Informaatiotekniikan rooli prosessi-innovaatiossa 

IT mahdollistajana IT toimeenpanijana
Uuden prosessin suunnittelu

MallinnustyökautMahdollisuudet

Järjestelmä & in- 
formaatiohallintaRajoitteet

Lähde: Davenport 1993, 49.
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Kuvion 17 esittämällä tavalla informaatiotekniikka voidaan nähdä useissa rooleissa uuden pro

sessin suunnittelun eri vaiheissa. Sen lisäksi, että valmiina markkinoilla olevat IT- järjestelmät 

voivat toimia uusien prosessien mahdollistajina, ne usein asettavat myös rajoitteita siltä osin, että 

valmiina hankittava järjestelmä voi olla liian monimutkainen, aikaa vievä sovellettavaksi tai sen 
räätälöinti on liian kallis toimenpide: järjestelmän on siis oltava suhteessa vaatimuksiin ja saata

vaan hyötyyn. Laajat ja integroidut valmiit järjestelmät saattavat olla hyvä ratkaisu suurille yri
tyksille, mutta erityisesti pk-yrityksille nämä ratkaisut ovat liian kalliita. Kuitenkin, kuten Da

venport toteaa, vaatimattomallakin IT - infrastruktuuri 11a voidaan savuttaa tuloksia.

Davenportin esittämä ajatus tietotekniikan käyttökelpoisuudesta sekä mahdollistajana, että to

teuttajana on eräänä perusteena siinä yritysverkostoportaalimallissa, jonka periaatetta tässä tut

kimuksessa hahmotellaan: prosessimallit, erilaiset laskentataulukot, tuotanto-ja talousprosessien 
simulointimallit ja informaatio-osiot ovat osa portaalin työkalupakista. Jo perustyökaluilla voi

daan saada aikaan merkittäviä tuloksia. Ennemminkin edellytyksenä on riittävän rajattuja räätä

löity sovellus - eli tieto on kuitenkin avainasemassa - ei tekniikka.

Davenport luettelee 8 ydinprosessia, joihin informaatiotekniikkaa voidaan soveltaa innovatiivi

sesti:

Taulukko 2: Tietotekniikan hyödyntäminen ydinprosesseissa

1. Tuotekehitys- ia tutkimusprosessi

• tietokonepohjainen laboratoriomallinnus ja 
analyysi

• tietokonepohjainen kenttäkokeilu ja tulosten 
raportointi

• projektijohtamisjärjestelmät

3. Valmistusprosessi

• yhteydet myyntijärjestelmiin
• tuotannon ja jakelun koordinointi
• varastonhan intä
• robotiikka ja kontrollijärjestelmät
• huollon valvontajärjestelmät
• laadun ja tuotannon valvominen
• tvötiimit

2. Valmistuksen ia muotoilun koordinointiprosessit

• tietokonepohjainen muotoilu (CAD) ja fyysi
nen mallinnus

• integroitu muotoilutietopohja
• peruskomponenttitiedostot
• valmistuksen ja muotoilun yhteensovittaminen

4. Logistiset prosessit

• elektroninen tiedonsiirto (EDI)
• aseman määrittäminen
• suhteet asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin
• tiedon vaihto asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin
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5. Markkinointiprosessi

• asiakastiedostot
• asiakaskohtaiset täsmämyyntijärjestelmät
e erikoisjärjestelmät tiedolle ja trendianalyysi
• muuttuvan markkinaympäristön tilastollinen 

analysointi
• yhteydet ulkoisiin markkinointiyrityksiin

7. Huoltoprosessi

• reaaliaikainen varaosahuolto
• huoltohenkilöstön paikannus ja kommunikointi
• ennakoivan huollon toteuttaminen ja huolto- 

ohjeet

6. Myynti- ia tilausprosessi

• suunnittelu- ja johtaminen
• kannettavat tietokoneet myyntityössä ja yhtey

denpidossa asiakkaisiin
• tilausten käsittelyjä asiakastarpeiden määrittely
• tiedonvaihto yritysten välillä
• ekspert-järjestelmät toimitukseen ja hinnoitte

luun
• jatkuvan tuotetäydennyksen hallinta
• asiakas- tuote- j a tuotantotietopohj at
• projektijohtaminen ja tiimien hallinta

8. Johtamisprosessi

e johdon tietojärjestelmät, jotka tuottavat reaali
aikaista informaatiota

• tietokonepohjainen simulointi, joka tukee op- 
pimis-orientoitunutta suunnittelua

• elektroninen kokousten pitäminen ja päätöksen
teon tukijärjestelmät

• expert-järjestelmät suunnitteluun ja pääomien 
kohdentamiseen (budjetointi)

• tuloksen ja kannattavuuden seuranta

Lähde: Davenport, 1993.

Benchmarkkaus

Benchmarking eli vertailujohtaminen on eräs keino, jolla organisaatioissa voidaan pyrkiä toi

minnassa olevien virheiden tai heikkouksien havaitsemiseen sekä kehittämismahdollisuuksien ja 

-keinojen löytämiseen. Vertailujohtaminen on jatkuva ja systemaattinen prosessi, jonka tarkoi

tuksena on verrata oman organisaation tuottavuuden, laadun ja työprosessien tehokkuutta par
haimpien yritysten ja organisaatioiden vastaaviin ominaisuuksiin. Vertailujohtamisessa voidaan 

erottaa kolmen tyyppistä vertailua. Sisäisen benchmarkkauksen yhteydessä tehdään vertailua 

esimerkiksi oman organisaation eri osastojen tai tytäryhtiöiden toimintojen välillä. Ulkoisessa 

benchmarkkauksessa verrataan omaa toimintaa vastaavaan ulkopuoliseen toimintaa kuten kilpai

lijan toimintaan ja kolmannessa vertailujohtamisen tavassa vertailua tehdään eri alojen toiminto- 

kokonaisuuksien tai prosessien kesken. (Karlöf & Östblom 1993, 7, 46-47.)

Vertailujohtamisen tärkeitä vaiheita ovat oman organisaation toiminnan analyysi, jossa pyritään 
näkemään todelliset toiminnan pullonkaulat sekä sopivan tai sopivien benchmarking-
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kumppaneiden etsiminen. Tämän jälkeen kerätään tietoja kumppanien toimintatavoista ja analy

soidaan ja vertaillaan niitä omaan toimintaan. Viimeisenä vaiheena on tarvittavien muutosten 
läpivieminen ja siihen mahdollisesti liittyvien oppimisprosessien käynnistäminen ja toteuttami

nen. Kokonaisuutenaan benchmarking-prosessi voidaan nähdä oppimisprosessina, jossa tavoit

teena on toisten kokemuksista oppiminen, sekä oman ja muiden toiminnan tarkastelusta ja vertai
lusta syntyvien innovaatioiden hyödyntäminen uudistavana oppimisena. (Karlöf & Östblom 

1993,94.)

Karlöf, Östblom ja Edenfeld-Fromet (2003) ovat edenneet vertailujohtamisesta vertailuoppimi- 

seen. Myös vertailuoppimisessa tarkastellaan omaa toimintaa peilaamalla sitä parhaimpien or

ganisaatioiden toimintaan. Oleellisimpana erona voidaan nähdä vertailussa käytettävän tiedon 

keruu-ja analysointitapoja. Kun vertailujohtamisessa pitäydytään tunnuslukujen ja muun ekspli

siittisen tiedon keruuseen ja analysointiin, pyritään vertailuoppimisessa eksplisiittisen tiedon 

lisäksi ottamaan myös oppia esikuvayrityksen hiljaisesta tiedosta. Karlöfin ym. (2003, 103) mu

kaan vertailuoppimisessa on tarkoituksena esikuvaorganisaation kanssa käytävän dialogin avulla 

ottaa oppia esikuvayrityksen hiljaisesta tiedosta ja pyrkiä tarkastelemaan oman yrityksen toimin

taa etäältä ja uudistaa sen toimintamallien taustalla olevia henkisiä malleja. Kun vertailujohta- 

minen toimii lähinnä johdon kehittämisen välineenä, on vertailuoppimisen tavoitteena tiimitoi

minnan kehittäminen ja sen avulla organisaation jäsenten mahdollisimman laaja osallistuminen 

uuden oppimiseen ja organisaation kehittämistoimintaan. Vertailuoppimisen kehittämisen taus
talla on vaikuttanut Sengen (1990) oppivan organisaation teoria, jota on arvosteltu siltä osin, että 

sen käytäntöön soveltaminen on vaikeaa. Karlöfin ym. vertailuoppimisen mallin avulla pyri

täänkin Sengen teoriaa kehittämään käytännön oppimisen ja organisaation kehittämisen mene

telmäksi. (Karlöf ym. 2003, 117- 131.)

Kasvihuonetoimialalla on pitkät perinteet juuri vertailuoppimisen alueella. Jo 70-luvun loppu

puolella toimi esimerkiksi neilikanviljelyn koetoimintaryhmä, jonka puitteissa tehtiin jopa sys

temaattista tutkimusta käytännön viljelmillä. Koetoimintaryhmä kokoontui säännöllisesti, ja sen 

toiminta oli pääasiassa viljelijöiden rahoittamaa. Nykyisin vastaavanlaisia koetoimintaryhmiä on 

lähes jokaisella tuotantosuunnalla. (Kauppapuutarhaliitto, 2005, b)
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Kehittäjäyhteisöt innovaatioiden lähteenä

Tieto, oppiminen, osaaminen ja tietopääoma toimivat innovaatioiden kasvualustana. Miten nämä 

tekijät pystytään yhdistämään toimivaksi ja vuorovaikutteiseksi verkoksi? Osmo Kuusi (ks. Lahti 
2002, 160) hakee vastausta tarjoamalla teoreettiseksi pohjaksi ns. ”kehittäjäyhteisö”-käsitettä. 

Kehittäjäyhteisöllä tarkoitetaan monenlaisia yrityspohjaisia, institutionaalisia tai verkostomaisia 

yhteenliittymiä, jotka kehittävät uutta osaamista ja sitä kautta uusia innovaatioita. Hän jakaa ke

hittäjäyhteisöt kahteen rinnakkaiseen komponenttiin: vertikaaliseen ja horisontaaliseen kehittä

jäyhteisöön. Vertikaalisuunta tarkoittaa yhteisöä, jonka tehtävänä on kehittää tuotteita tai palve

luita, joilla on markkinoilla samantapainen funktio, eli päämäärä. Horisontaalisuunta tarkoittaa 

yhteisöjä tai instituutioita, joilla on samantyyppistä osaamista, jota tarvitaan vertikaalisissa kehit

täjäyhteisöissä (kuvio 18).

Kuvio 18: Osmo Kuusen kehittä)äyhteisömalli

Vertikaalinen kehittäjäyhteisö
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Kuvio 19: Kuusen kehittä)äyhteisömallin sovellus yritysympäristöön
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Kuvion 18 mallia voitaisiin soveltaa verkostoitumisajatukseen esimerkiksi kasvihuonetoimialalla 

(kuvio 19) siten, että horisontaalisia kehittäjäyhteisöjä edustavat horisontaaliset strategisiin ryh

miin pohjautuvat verkostot ja vertikaalisia yhteisöjä eri kasvihuonealalla vaikuttavat instituutiot 

ja toimijat. Tällaisia olisivat esimerkiksi tutkimus, oppilaitokset, toimialajärjestöt sekä tavaran
toimittajat ja ostajat (ostajaorganisaatiot) sekä myös toiset toimialan horisontaaliset yritysverkos- 

toryhmät.

2.3 Strategia ja menestyksellisyys

Menestyksellinen, siis taloudellista tulosta tuottava toiminta ja yrityksen tai toimialan onnistunut 

strategia liittyvät kiinteästi yhteen. Jokaisella yrityksellä on jonkinlainen strategia, olipa se selke

ästi dokumentoituna ja suunniteltuna tai piilevänä toiminnan ohjaajana.

Ansoff (1965, 114-115) määrittelee strategian (strategy) päätöksenteon säännöiksi, joiden avulla 

määritetään toiminta osittaisen epävarmuuden oloissa. Politiikka (policy) puolestaan voidaan 

delegoida alaspäin organisaatiossa toimintakehyksenä, jonka sisällä riskin ja epävarmuuden olo

suhteissa toimitaan. Ohjelmat (programmes) ja toimintaohjeet (operating procedures) määrittävät 

operationaaliselle tasolle tarkemmat ohjeet erilaisissa varmasti tapahtuvissa ja toistuvissa tilan
teissa toimimiselle. Tämä luokittelu perustuu siis epävarmuuden ja tapahtumien todennäköisyyk

sien määrittämään hierarkiaan, joka samalla noudattaa organisaation eri tasoja.

Uudempaa ulottuvuutta strategiakeskusteluun ovat tuoneet Hamel & Prahalad (1994, 107-111) 

ottaessaan esille innovatiivisemman näkökulman: strategisen arkkitehtuurin käsitteen, jossa he 

korostavat strategian suuntautumista tulevaisuuteen. Heidän mukaansa ei riitä, että tulevaisuutta 

kuvitellaan ja hahmotetaan, vaan sitä pitää luoda - tuottaa toisin sanoen yrityksiin hedelmällinen 

maaperä kokonaan uudenlaisienkin strategioiden luomiseen pelkän ympäristön analyysin lisäksi.

Porter (1980) lähestyy strategiaa yrityksen kilpailukyvyn ja toimialan (industry) näkökulmasta. 

Hän tarkastelee, kuinka yritys asemoituu toimialalleen ja millaisia keinoja sen tulisi käyttää kil

pailuedun saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja toisaalta kuinka toimiala kilpailee muiden toimi

alojen kanssa. Tämä strategianäkökulma on analyyttinen, kilpailuympäristöä systemaattisesti 

määrittelevä lähestymistapa. Päämääränä kilpailustrategialla on löytää yritykselle tai yritysyksi-
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kölle toimialalla asema, jossa se voi parhaiten puolustaa etujaan erilaisten kilpailuvoimien vaiku
tuksessa ja kuinka kilpailuvoimat vaikuttavat toimialaan 27 (Porter 1980, 4; 1990, 35).

Lahti (2002, 129) kategorisoi strategia-käsitettä käytännönläheisemmin seuraaviin luokkiin:

1. Yhteiskunnalliseen tai institutionaaliseen strategiaan, jolla tarkoitetaan julkissuhteiden, 

ympäristön ja henkilökunnan hoitamista ja vastuita.
2. Portfolio - strategiaan, jossa määritetään riski-tuotto asemointi sekä eri liiketoimintojen 

asema.
3. Liiketoimintastrategiaan, joka kattaa markkinoinnin, voimavarat sekä johtamisen.

Hänen mukaansa siis strategialla, kuten aikaisemmin käsitellyllä innovatiivisuudellakin on mo

net kasvot ja monet roolit, joiden taitavalla yhteen kytkennällä voidaan edetä kohti voittajayrittä- 

jän päämäärää.

Strateginen kilpailuetu

Kaikille strategian määrittelytavoille, riippumatta niiden painotuksista, on kuitenkin yhteistä 

pyrkiminen menestykselliseen liiketoimintaan, siis strategia ja menestyksellisyys liittyvät kiinte

ästi toisiinsa. Pk-yrityksissä, esimerkiksi kotimarkkinoilla toimivalla kasvihuonetoimialalla, stra

tegiakäsitys on perinteisesti koettu lähinnä liiketoimintakeskeiseksi johtuen alan kauan jatku

neesta ulkomaiselta kilpailulta suojatusta luonteesta. Suomen liityttyä EU:n jäseneksi tilanne on 

kuitenkin muuttunut oleellisesti: Nyt ”kotimarkkina-alueena” on Euroopan Unioni ja tulevaisuu

dessa mahdollisesti kaupan globaalin vapautumisen vuoksi myös muu maailma. Tämä tuo strate

giakäsitykseen laajemman perspektiivin ja siten muutoksen kilpailukykyajatteluun.

Tässä tutkimuksessa kilpailustrategia nähdään kaksivaiheisena: Suomen markkina-aluetta koske

vana ja toisaalta koko EU:n markkina-alueeseen liittyvänä. Tällöin kilpailuasetelmaa katsotaan 

EU:n kontekstissa siten, että Suomen kasvihuonetuotanto on ikään kuin strategisena ryhmänä 

Euroopan sisällä. Suomen kontekstissa asetelma nähdään kotimarkkinakilpailuna, jossa toimi

alan strategiset ryhmät kilpailevat keskenään, eivätkä niinkään yksittäiset yritykset. Tämä ase

telma antaa paremmat mahdollisuudet identifioida erilaiset kilpailuun vaikuttavat tekijät maan

27 Porter käyttää ilmaisua ”laajennettu kilpailu”, jolla hän tarkoittaa ajatusta, että sen lisäksi, että yritys kilpailee 
saman toimialan yritysten kanssa, se joutuu kilpailemaan myös neljän muun kilpailun voiman kanssa: potentiaalisten 
alalletulijoiden uhkan, korvaavien tuotteiden uhkan, ostajien ja alihankkijoiden neuvotteluvoiman kanssa. Yrityksen 
tulee siis ikään kuin asemoida itsensä optimaalisesti ympäristöönsä kilpailukyvyn saavuttamiseksi.



44

tieteellisessä, markkinallisessa ja tuotantoteknisessä (esimerkiksi poikkeavat luonnonolot) mie

lessä.

Porterin kuvassa 20 esitetty laajennetun kansallisen kilpailukyvyn malli (timanttimalli) soveltuu 

hyvin kilpailuympäristöanalyysin viitekehykseksi kasvihuonetoimialalle nimenomaan sen takia, 

että sen täydentävät osat, sattuma ja julkinen valta ovat merkittävässä roolissa kasvihuonetoi- 

mialalla koko Euroopan alueella. Maataloussektorilla, johon myös kasvihuonetuotanto luetaan, 

on näillä tekijöillä ollut ja lienee jatkossakin voimakas vaikutus kilpailuun joka tasolla.

Kuvio 20: Porterin timanttimalli

Sattuma Yritysten strate
gia, rakenne ja 
kilpailutilanne

Tuotannonteki-
jäolot Kysyntäolot

Lähialat
Julkinen
valta

Lähde: Porter, 1990, 127.

Porter katsoo, että kansainvälisen kilpailukyvyn kasvualustana toimivat kansalliset, kotimarkki- 

nakilpailusta lähtöisin olevat tekijät, jotka määräävät kansallisen kilpailukyvyn. Nämä päätekijät 

ovat kuvion 20 mukaan:
1. T uotannontekij äo lot, jotka tarkoittavat esimerkiksi infrastruktuuria, osaavan työvoiman 

saatavuutta, luonnonoloja, tietopohjaa ja pääomien saatavuutta.

2. Kysyntäolot, eli kotimaan kysynnän luonne kokonaisuudessaan: rakenne, segmentoitu

minen, poikkeavuus, vaatimustaso, määrä sekä kysynnän kasvu.
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3. Lähialat, toisin sanoen toimintaa tukevien toimialojen kilpailukyky (toimittajien voima) 

ja valmiudet.
4. Yritysten strategia, rakenne ja kilpailutilanne: yritysten perustamismahdollisuudet, orga

nisointi, johto ja kotimaisen kilpailun luonne.

Tekijä, jolla Porter katsoo olevan myös oleellisen vaikutuksen toimialan menestykseen, on sat

tuma. Tällä hän tarkoittaa tekijöitä, jotka eivät ole varsinaisesti enempää julkisen vallan kuin 

yritystenkään vaikutusvallan piirissä. Näitä ovat esimerkiksi selkeiden uusien keksintöjen, tekno

logisten kehitysharppausten, tuotannontekijöiden äkillisten hintamuutosten, korkotason ja mui

den vaikeasti ennakoitavien seikkojen vaikutukset kilpailutilanteeseen. Lisäksi malliin kuuluu 

julkisen vallan toimenpiteistä aiheutuvien vaikutusten huomiointi. Näiden toimenpiteiden vaiku

tukset voivat mallin mukaan kohdistua kaikkiin neljään muuhun osatekijään joko positiivisina tai 

negatiivisina.

Koko timanttimallin nuolitihentymä viittaa siihen, että mallissa kuten todellisessa kilpailussakin, 

kaikki vaikuttaa kaikkeen monella eri tavalla ja tasolla. Esimerkkinä näistä vaikutuksista voidaan 

mainita esimerkiksi ne seikat, jotka vaikuttavat tuotannontekijäoloihin:

• Tehokas kotimainen toimialaklusteri luo tuotannontekijöiden tuottajille markkinoita, joi

hin kannattaa panostaa.

• Tuotannontekijämarkkinoilla havaitut tyhjiöt pyrkivät täyttymään.

• Toimialan tuotteiden kotimainen kysyntä heijastuu tuotannontekijämarkkinoilla lisäänty

vänä tarjontana

• Lähialojen kehitys tukee teknologian ja tieto-taidon siirtovaikutusta.

Vastaavalla tavalla kaikki mallin osatekijät vaikuttavat toinen toisiinsa. Tärkeä tekijä toimialan 

kehityksen kannalta, etenkin pienillä markkinoilla, on mallin systeeminen luonne, joka on omi
aan edistämään kilpailukykyisten toimialojen klusteroitumista28 ja sekä vertikaalista että horison

taalista verkostoitumista.

Tulen käyttämään myöhemmin tämän tutkimuksen empiirisessä osassa Porterin laajennetun kil

pailukyvyn mallia analysoidessani kasvihuonetuotannon strategioita ja kilpailuedellytyksiä niin 

kotimaisilla markkinoilla kuin EU-markkinatasollakin.

28 Klusteroituminen ja klusteri tarkoittaa erilaisten toisiaan täydentävien toimialojen muodostamaa, yleensä maantie
teellistä tihentymää, joka vaikuttaa positiivisesti kaikkiin siihen kuuluviin tai siihen luettaviin toimialoihin ja sitä 
kautta yrityksiin (Porter 1990, 149) ¡vertaa: strateginen ryhmä.
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PIMS- metodologia menestyksellisyyden mittarina

Menestyksellisyyden mittaaminen ja sen yhdistäminen strategiaan yleispätevästi on todettu erit

täin haastavaksi, ellei mahdottomaksi tehtäväksi. Monet tekijät vaikuttavat samanaikaisesti niin 
strategioihin kuin menestyksellisyyteenkin. Mittavin projekti tässä suhteessa lienee ollut PIMS- 

tutkimusprojekti, joka aloitettiin 1972 ja sitä jatkettiin SPI:n (Strategic Planning Institute) johta
mana. Tutkimusprojektin tarkoituksena oli määritellä kuinka strategian pääulottuvuudet vaikut

tavat yritysten voitollisuuteen ja kasvuun, eli menestyksellisyyteen. Tutkimukseen on vuosien 

kuluessa osallistunut noin 450 yksityis- tai julkisomisteista konsernia ja 3000 liiketoimintayk

sikköä, jotka ovat sijainneet Amerikassa ja Euroopassa. Monenlaiset tuotteet ja markkinat ovat 
edustettuina aineistossa, esimerkiksi kulutustuotteet, raskaan teollisuuden tuotteet, raaka-aineet, 

hi-tech-tuotteet sekä palvelualat. Mukana tutkimuksessa on myös niin suuria kuin pieniäkin yri

tyksiä. Aikajakso, jolta vuotuiset tilinpäätöstiedot sekä raportit on koottu, vaihtelee kahdesta 

kymmeneen vuoteen. (Buzzel & Gale, 1987)

Buzzelin ja Galen tutkimuksessa tärkeimpinä kysymyksinä oli selvittää:

• Kuinka tärkeä markkinaosuus on ja kuinka se vaikuttaa menestyksellisyyteen?

• Milloin kannattaa integroitua vertikaalisesti?

• Missä olosuhteissa pitäisi investoida mekanisointiin ja automatisoida toimintoja ja tuo

tantoa?

Tämän tutkimuksen ja siitä kirjoitetun noin 100 julkaisun tuloksena ovat muodostuneet niin sa

notut PIMS-periaatteet (The PIMS principles), menetelmät, joiden avulla voidaan määritellä suu

resta dimensiojoukosta haluttuja muuttujia ja käyttää niitä menestyksellisyyden mittareina.

Buzzel ja Gale keräsivät jokaisesta yritysyksiköstä kolmenlaista tietoa:

• Kuvaus markkinaolosuhteista, jossa yksiköt toimivat. Nämä sisältävät sellaisia asioita, 

kuten jakelukanavat, joita yritykset käyttävät, asiakkaiden määrä ja koko sekä markki

noiden kasvuja inflaatio.

• Liiketoimintayksikön kilpailuasema markkinoilla, jota määritettiin markkinaosuudella, 

suhteellisella laadulla, hinnoilla ja vertikaalisen integraation asteella.

• Tiedot taloudellisesta ja toiminnallisesta menestyksestä vuositasolla.

Analysoimalla tätä laajaa tietomassaa voidaan määritellä tiettyjä yleisiä riippuvuuksia strategioi

den ja menestyksellisyyden välille. Tätä lähestymistapaa on myös kritisoitu liian yleistävänä
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”mekanistisena kaavakokoelmana kompleksisiin johtamisongelmiin” (Lubakin & Pitts, 1985, ks. 

Lahti 2002, 78). Buzzel ja Gale vastaavat kuitenkin kritiikkiin toteamalla, että esiin nousevat 
yhteydet eivät ole tarkoitettukaan tyhjentäviksi vastauksiksi spesifeihin ongelmiin, vaan ne voi

vat toimia suuntaa-antavina periaatteina tilannekohtaisille analyyseille, joita tarvitaan hyvien 
ratkaisujen tekemiseen (Buzzel & Gale 1987, 2). Edelleen he näkevät, että pääasiallinen ero laa

jalti käytettyyn Boston Consulting- groupin 1970-luvulla kehittämään ja paljon käytettyyn port- 

folioanalyysiin, jonka yksinkertaisin versio pyrkii määrittämään menestyksellisyyttä kahden 

avainmuuttujan (markkinoiden kasvu ja markkinaosuus) avulla, on PIMS-menetelmän perustu

minen monien mahdollisten strategisten vaikuttajien yhtäaikaiseen huomioimiseen arvioitaessa 
menestyksellisyyttä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi investointi-intensiteetti29, tuotteen tai 

palvelun laatu, työvoiman tuottavuus ja vertikaalinen integraatio, joilla on merkittävät vaikutuk

set liiketoiminnan tulokseen. Näistä tekijöistä yhtäkään ei ole sisällytetty portfolio- 

luokittelujärjestelmään. Toinen merkittävä ero on tietopohjan laajuus, jota on käytetty määritet

täessä kuinka strategiat vaikuttavat tuloksiin erilaisissa olosuhteissa.

Kuvio 21: PIMS-kilpailukykystrategian mittarit

Markkinoiden rakenne Strategia & Taktiikka Suorituskyky

Kilpailuasema

- Suhteellinen koettu laatu
- Suhteellinen markkinaosuus
- Suhteellinen pääomaintensi- 
teetti
- Suhteelliset kustannukset

- Markkinoiden heterogeeni- 
suus
- Markkinoiden kasvu
- Alalle tulon olosuhteet
- Työvoiman järjestyneisyys
- Pääomaintensiteetti
- Alihankkijoiden osuus

- Hinnoittelu
- Tuotekehitys ja tutkimus
- Uusien tuotteiden lanseeraus
- Muutos suhteellisessa laadus
sa ja tuotemuunnosten määrä
- Markkinointikulut
- Jakelukanavat
- Suhteellinen vertikaalinen 
integraatioaste

- Voitollisuus (ROS, ROI, jne)
- Kasvu
- Kassavirta
- Lisäarvo
- Osakkeen hinta

Lähde: Buzzel & Gale 1987, 28.

29 Investointi-intensiteetti on yleensä tulosaineistosta laskettava tai johdettava suure, jossa verrataan yrityksen inves
tointeja johonkin suoritusmittariin, esim. liikevaihto, bruttotulos tai työvoiman määrä.
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Kuvioon 21 on koottu tärkeimmät mitattavat muuttujat, jotka selittävät suurimman osan liike

toimintayksikön suorituskyvystä PIMS-periaatteiden mukaan.

Mittariston laadinnassa on hyödynnetty ideoita useista tärkeistä tutkimustraditioista ja näkökul

mista:

• Huomio, että markkinoiden rakenne vaikuttaa voimakkaasti menestyksellisyyteen on to

distettu IO30-koulukunnan toimesta. Tässä tutkimussuunnassa käsitellään toimialaa yk

sikkönä enemmänkin kuin yksittäistä liiketoimintayksikköä tai yritystä. Siitä huolimatta 

sen tutkimukset osoittavat sellaisten tekijöiden, kuten markkinoiden kasvun ja alalle tulon 

esteiden tärkeyden.

• BP31-koulukunnan tutkijat taas painottavat yrityksen suhteellista asemaa ja toimintapoli

tiikkaa kilpailijoihin nähden.

• General Electricin johtajat ja tutkijat kehittivät metodit, joiden avulla voidaan mitata eri 

tuotedivisioonien kilpailuasemaa ja suorituskykyä. He kehittivät niin ikään liiketoimin

tayksikön ja palvelluiden markkinoiden käsitteet, jotka ovat strategisen analyysin perus

lähtökohtia PIMS- metodissa ja muuallakin.

Yhdistämällä edellä mainitut tekijät PIMS-metodologiaksi, Buzzel ja Gale (1987) katsovat pys

tyvänsä saavuttamaan markkinarakenteen, strategian ja menestyksellisyyden välisen yhteyden 

realistisemmin, kuin yksinkertaistetummilla menetelmillä.

PIMS- aineiston laaja-alaisuus voidaan katsoa näkökulmasta riippuen joko hyödyksi tai haitaksi. 
Katson menetelmän soveltuvan hyvin tämän tutkimuksen kohdetoimialan, kasvihuonetuotannon 

menestyksellisyyden mittaamiseen seuraavista syistä:
1. Menestyksellisyyden mittaaminen kohdistuu yhteen toimialaan, joka on suhteellisen ho

mogeeninen.

2. Tutkittava yritysmassa kuuluu kokoluokaltaan toimialallaan suuriin yrityksiin, joiden tu

loslaskelma-aineisto on luotettavaa (osakeyhtiöitä).

30 Toimialan taloustiede, tai toimialan rakennetutkimus (Industrial Organization Economics, 10). Sen perusteet ku
vasi alkuaan Mason (1939, ks. Salimäki, 2003, 24). Hänen mallissaan yritysten taloudellista menestyksellisyyttä 
selitetään toimialan rakenteella ja yrityksen ohjauksella (Structure-Conduct-Performance, S-C-P-malli).
31 Strategiseksi opiksi kutsuttu Business Policy- oppi korostaa ajatusta, että rakenne seuraa strategiaa. Tämä tarkoit
taa sitä, että koulukunnan mukaan yrityksen on sopeuduttava ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jolloin mm.yri
tyksen organisaatio ja toiminta mukautetaan tilanteeseen (Salimäki, 2003, 26).
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3. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat yritykset ovat erillisiä liiketoimintayksiköitä (yri

tyksiä), jolloin konsernisuhteista johtuvat vaikeudet liiketoimintayksiköiden (SBU) me

nestyksellisyyden määrittämisessä eivät häiritse.
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3 STRATEGISET RYHMÄT VERKOSTOITUMISPERUSTEENA

Tämän luvun tarkoituksena on hahmottaa viitekehykset strategisten ryhmien käyttämisestä ver

kostojen muodostamisen perustana kasvihuoneviljelyn toimialalla. Luvussa edetään strateginen 

ryhmä - teorian kautta niiden dimensioiden määrittelyyn, joiden perusteella tässä tutkimuksessa 

lähdetään muodostamaan strategisia ryhmiä verkostojen perustaksi. Kullakin toimialalla on omat 

spesifit piirteensä, ja näin ollen ne vaativat myös omanlaisensa dimensiot ryhmien määrittelype

rusteiksi (Leask 2004, 14).

3.1 Strateginen ryhmä- teoria

Strateginen ryhmä- teoria täsmentää strategian ja menestyksellisyyden välistä yhteyttä. Hunt 

(1972, ks. Ferguson ym. 2000, 1196-1214) määrittelivät strategisen ryhmän toimialan yrityksik

si, jotka eroavat systemaattisesti tiettyjen strategisten piirteiden suhteen ryhmän ulkopuolella 

olevista yrityksistä: toisin sanoen strategiset ryhmät edustavat yritysryhmiä, jotka ovat samanlai

sia avainstrategioidensa suhteen. Aluksi näiksi avaintekijöiksi määriteltiin toiminnan laajuus 

(scope) ja resurssien kohdentaminen (resource allocation). Nämä tekijät määräsivät tärkeinä 

myös yrityksen menestymisen. Myöhemmin Caves ja Porter (1977) lisäsivät teoriaan liikku- 

vuuseste- käsitteen määrittelyineen. Teorian tulisi kyetä määrittelemään strategian ja menestyk

sellisyyden suhteita useammalla eri tasolla: kilpailuympäristössä, toimialaympäristössä sekä yri
tysympäristössä. Sen takia alalletulo, poistumis- ja liikkuvuusesteet muodostavat oleellisen lisä- 

käsitteistön SG-teoriassa (esim. Killström 2005, 47) . Monet ryhmien identifioimiseen liittyvät 

dimensiot liittyvät myös edellä mainittuihin liikkuvuusesteisiin. Etsittäessä entistä kattavampaa 

selitystä strategian ja menestyksellisyyden väliselle riippuvuudelle, mallia on edelleen laajennet

tu kohti tarkempia luokitteluja.

Lahti (2003, ks. Killström 2005, 49) on liittänyt malliin strategian implementointiin liittyviä osia. 

Nämä ulottuvuudet ovat markkinapotentiaalin hyödyntämiseen liittyvät osat: strateginen markki

nointi- ja logistiikka-osiot, jotka lisäävät mallin selitysvoimaa. Sittemmin Lahti (2005, 25) on 

lisännyt liikkuvuusesteaj atteluun myös ”älylliset omistusoikeudet” (intellectual property rights) 

lisäten näin ajattelun dynaamisuutta kilpailuympäristössä, jossa tieto on entistä vahvempi resurs

si. Tietopääoma alkaa siten nousta yhä raskaampaan strategiseen sarjaan. Killström (2005, 71) 

esittää puolestaan väitöskirjassaan Lahden malliin lisättäväksi tekijöitä, jotka lisäisivät vielä teo

rian selitysvoimaa silloin, kun etsitään selitystä tiettyyn strategiseen ryhmään kuuluvien yritysten
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erilaiseen menestymiseen. Tätä eroa selittävät myös hänen mukaansa suunnitellun strategian 

operationalisoinnissa havaitut erot yritysten välillä. Hän katsoo sen sijaan johtajien henkisten 

ominaisuuksien (mental models) näyttelevän pääroolia operationalisointiprosessissa ja täydentää 

Lahden mallia kahdella dimensiolla: ulkoisten ja sisäisten strategiaprosessien käsitteillä (kuvio 

22).

Kuvio 22: Edelleen kehitetty Strategia-menestyksellisyys - malli (ASP-malli).

Määritystasot

Markina-
asema

Taloudellinen
näkyvyys

Sisäinen
arvonluomi-
nen

Markkinapo
tentiaalin
hyödyntäm.

Strategiapro
sessin hyö
dyntäminen

Lopulliset
tulokset

Lähde: Killström 2005, 71

Kokonaisuudessaan Killströmin esittämä malli sisältää kaikki pääelementit, jotka strateginen 

ryhmä- teorian mukaan vaikuttavat strategia-menestyksellisyys kytkentöihin. Malli lähtee liik

keelle perusolettamuksesta: Toiminnan laajuus ja käytettävissä olevat resurssit muodostavat sy

nergian eli potentiaalisen onnistumismahdollisuuden. Mentäessä vasemmalta oikealle, kohti me

nestyksellisyyttä, siirrytään jo enemmän operationaaliselle puolelle: markkinointi-ja logistiikka- 

strategiat luovat lähtökohdat synergian, eli onnistuneen perusasetelman implementoinnille (saa

vutettava kilpailukyky). Ulkoiset ja sisäiset prosessit liittyvät johdon ja henkilöstön kyvykkyy

teen realisoida potentiaaliset menestysmahdollisuudet tuloslaskelmissa näkyväksi tulokseksi. 

Viitekehys on tarkoitettu toimimaan systemaattisena analyysivälineenä yrityksen johdolle tarkas
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teltaessa sekä strategisten valintojen, että niiden käytäntöön viennin mahdollisuuksia ja vaiku

tuksia yrityksen menestymiseen (Killström 2005, 71). Mallin sisältämä selkeä painottuminen 
operationaaliselle puolelle tekee siitä varsin käyttökelpoisen pk-yritysten strategiapohdinnoissa, 

koska pienissä yrityksissä menestyksellisyys usein painottuu johdon kyvykkyyteen.

Kuvio 23: ASP-malli ja kilpailuympäristö

Strategisen 
ryhmän raja: 
liikkuvuusesteet

Yrityskohtai
nen raja: 
joustavuuses- 
teet

Toimialan 
raja: alalle- 
tulon ja 
alaltaläh- 
dön esteet

Merkkien selitykset: SC=laajuus(scope), R=resurssit(resourses), S=synergia(synergy), L=logistiikka, 

M=markkinointi(marketing), C=kilpailukyky(competitive advantage), I=sisäiset prosessit(internal processes), 

E=ulkoiset prosessit(external processes), P=menestyksellisyys(performance).

Lähde: Killström 2005, 72

Kuviossa 23 on kuvattu ASP-mallin lisäulottuvuutta, joustavuusesteiden (flexibility barriers) 

vaikutusta, kun on etsitty selitystä strategisen ryhmän sisällä toimivien yritysten erilaiselle me
nestykselle. Joustavuusesteiksi Killström on määritellyt juuri edellä mainitut ulkoiset ja sisäiset 

prosessit ja niiden tehokkaan operationalisoinnin edellytyksenä johdon kyvykkyyden. Tämä lä
hestymistapa tarkoittaa sitä, että ulkoiset ja sisäiset prosessit lasketaan yrityksen ydinosaamiseen 

strategisella tasolla. Edelleen tästä voidaan johtaa ajatus, että jos joustavuusesteet nähdään suoji

na, niin strateginen ryhmä- teoria toimii ikään kuin analyysi-instrumenttina yritysjohdolle sen 

hakiessa parasta mahdollista tulosta kilpailevien yritysten joukossa.
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Se, nähdäänkö strategiset ryhmät painottaen analyysi-instrumenttiominaisuutta vai yhteistyön 

foorumi- ominaisuutta, määrää myös joustavuusesteiden roolin: ovatko ne kilpailutekijöitä vai 

kilpailukykyä luovia synergisiä etuja. Kun tarkastelunäkökulmana on strategisten ryhmien käyt

täminen verkostoitumisen eli yhteistyön viiteryhminä, muuttuu joustavuusesteiden rooli kilpailu

kykyä suojaavista esteistä kilpailukykyä luovaksi potentiaaliksi. Kyse on siis rajanvedosta todel

lisen suojattavan ydinosaamisen ja yhteistyö- ja jakokelpoisen osaamisen välillä.

Tämän tutkimuksen kasvihuonetoimialan kontekstissa edellä mainitut joustavuusesteet toimivat 

muiden liiketoimintaosaamiseen kuuluvien osaamisalueiden vertaisina kehittämisen ja yhteistyön 

kohteina verkoston, eli strategisen ryhmän sisällä. Varsinainen yritysten välinen kilpailu käydään 

mielestäni tyypillisesti kasvihuonetoimialalla monimutkaisen biologisen tuotantoprosessin koko

naisvaltaisen hallitsemisen alueella, eikä niinkään strategian implementoinnin alueella: Yhteinen 

”vihollinen” sijaitsee Suomen rajojen ulkopuolella, eli EU:n eteläisemmissä osissa.

Tätä käsitystä tukee tutkimus, jossa selvitettiin suomalaisten puutarhaviljelijöiden tietokäsitystä 

ja tiedonhankkimistapoja (Levander 1998, 83-86). Tärkeiksi tiedon osa-alueiksi koettiin viljely- 

prosessin hallinta, tekniset tiedot, ”vihreä peukalo” ja käytännön taito sekä erityisesti taito yhdis

tää nämä sinänsä yksittäisinä tekijöinä yksinkertaiset asiat. Näiden tärkeiksi koettujen osaamisen 

osa-alueiden arvottaminen kuvannee myös ydinosaamisen sijoittuvan lähelle prosessiosaamisen 

kokonaisvaltaista hallitsemista. Myös toisessa tutkimuksessa (Luukkainen 2005, 94-106), jossa 

puolestaan selvitettiin kasvihuonealan koulutustarpeita ja verkostoitumisen siihen tarjoamia uu

sia ulottuvuuksia, todettiin viljelijöiden kaipaavan tietoa kasvien kasvutekijöistä, yritystoiminnan 

perusteista (liiketoimintaosaamisesta) ja uusien menetelmien kehittämisestä. Mitä pienempään 

yrityskokoon mentiin, sitä enemmän viljelijöitä kiinnosti oman kasvin viljelytietouden lisäämi

nen. Edelleen samassa tutkimuksessa todetaan viljelijöiden kaipaavan yhteistyötä nimenomaan 

oman viiteryhmänsä kanssa (esim. jonkin kasvin viljelijäryhmä), mutta karsastavan laajempaa 

yhteistyötä koko toimialalla.

Koska kasvihuoneyrityksissä tuotantoprosessin kokonaisvaltainen hallinta on aina yrityskohtai

nen, monien vaihtelevien resurssien ja olosuhteiden, mm. paikallisista ilmasto-oloista riippuvien 

tekijöiden summa, se kuuluu selvästikin alan yritysten ydinosaamisalueisiin ja siten on tärkeä osa 

yritysten välisessä terveessä kilpailussa. Tämän tutkimuksen ja toimialan asetelmassa strategis

ten ryhmien asemointi kilpailuympäristöönsä saa edelleen kuviossa 23 esitetyn muodon.
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Kuvio 24. Kasvihuonetoimialan kilpailuympäristö ja kilpailuesteet

WTO”-b

muun
maa
ilman

kaupan
esteet

Strategisen 
ryhmän raja: 
liikkuvuusesteet

Maaraja: 
Suomi/muu 
EU: tuote- 
peräiset 
esteet

Merkkien selitykset: EU= Euroopan unioni, FI= Suomi, SG= strateginen ryhmä(Strategic group), SC= laa- 
juus(scope), R= resurssit(resources), S= synergia(synergy), L= logistiikka, M= markkinointi(marketing), C= 
kilpailukyky(competitive advantage), 1= sisäiset prosessit(internal processes), E= ulkoiset prosessit(external 
processes), P= menestyksellisyys(performance), mb= liikkuvuusesteet (mobility barriers), eeb= alalle tulo-ja 
- poistumisesteet (entry and exit barriers), ppb (product, place barriers)= tuoteperäiset esteet, ”WTO”-b (world 
trade barriers)

Kuvion 24 kasvihuonetoimialan SG- mallissa pienimpänä yksikkönä pidetään strategista ryhmää, 

joka kilpailee markkinoilla toimialan muiden ryhmien kanssa, joiden välillä liikkuvuutta rajoitta

vat liikkuvuusesteet (mb, mobility barriers). Toimialaa suojaavat tai haittaavat puolestaan tuote

peräiset esteet Eurooppaan nähden (ppb; product and place barriers). Kaupan esteitä ovat kaup- 

parajoitteet Euroopan ja muun maailman välillä.
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3.2 Strategisten ryhmien määrittelyperusteet

Yritysten strategiaa, menestyksellisyyttä ja jakautumista erityyppisiin ryhmiin on tarkasteltu kir

jallisuudessa useammastakin eri perspektiivistä. IO- (industrial organisation) lähestymistapa pai

notti toimialaa, BP-koulukunta (business policy) yrityksen sopeutumista ympäristöönsä ja myö

hemmin lisää painoarvoa saanut OB- (organizational behaviour) näkökulma korostaa organisaa

tioiden vuorovaikutuksia. Näiden kolmen lähestymistavan voidaan yhdessä katsoa selittävän 

suuren osan tekijöistä, jotka vaikuttavat yritysten strategiavalintoihin. Näitä lähestymistapoja 

täydentävänä on käytetty myös psykologista, kognitiivista perspektiiviä, joka vie tarkastelunäkö

kulmaa yhä lähemmäs yksilöä (Thomas ja Carroll 1994, 9).

Strateginen ryhmä - konsepti on kehityksensä alussa lähtenyt liikkeelle liiketoiminnan laajuuden 

määrittelystä (scope), resurssien kohdistamisesta eri toimintoihin ja näin syntyvän synergian 
luomasta menestysmahdollisuudesta. Lähtökohdiltaan strateginen ryhmä- teorian on tarkoitus 

toimia ikään kuin uutena ulottuvuutena toimialatason ja yritystason välimaastossa korostaen nii
den välistä vuorovaikutusta (Lahti 1983b, 2). Strategia - menestyksellisyys (SP) teorioiden läh

tökohdista on niitä laajentamalla päädytty tarkempiin ja tarkempiin strateginen ryhmä (SG)- 

malleihin, jotka lähestyvät yhä enemmän myös organisaatioteorioita ja käyttäytymis-ja oppimis

teorioita.

Lahti (1983, 14 ja 1999, 79) on käyttänyt kuvion 24 mukaista viitekehystä analysoidessaan tri- 

kootoimialan menestyksellisyyttä 1970- luvulla Suomessa ja myöhemmin tarkastellessaan stra

tegisia ryhmiä oppimismekanismina. Mallin avulla on mahdollista arvioida, mitkä ovat ne teki

jät, jotka kunkin strategisen ryhmän osalta ovat ratkaisevia sille, onko yritys hyvin vai huonosti 

menestyvä. Strateginen ryhmä- tarkastelun kautta voidaan mallissa yhdistää historia-analyysi 

toimialan kilpailuun, jolloin saadaan lisää tietoa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat yritysten me
nestykseen toimialan kilpailuympäristössä. Pienemmissä yrityksissä, jotka ovat usein saaneet 

alkunsa ammattitaidollisesta osaamisesta ja toimivatkin sen varassa, on usein suurimmat puut

teet strategisen johtamisen alueella. Tämän takia potentiaalisten mahdollisuuksien realisointi 

muodostuu ratkaisevaksi tekijäksi pyrittäessä menestykseen.

Lahden malli painottaa akselia: potentiaalisuus - realisointi - menestyksellisyys ja, näin ollen se 

soveltuu hyvin tämän tutkimuksen strategia-menestyksellisyys- kontekstiin. Lisäksi mallin sisäl

tämä toinen akseli: historia-analyysi - yritysten ryhmittely - tilastollinen tarkastelu, sopii tämän 

tutkimuksen empiiriseen aineistoon perustuvaan strategisten ryhmien määrittelyyn.
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Kuvio 25: Strateginen ryhmä oppimismekanismina.

potentiaalisuus realisointi tulos

Strateginen
ryhmä-
meksnismi

Toimialakilpai-

Yrityksen stra
tegiset ratkaisut

Taloudellinen
menestyksellisyys

Liiketoiminnan
määrittely

Taloudellinen
menestyksellisyys

Toimintastrategiat

Yritysten strategi
nen riippuvuus

Yritysten opera
tiivinen riippu
vuus

Operatiivinen 
toimialan kilpailu

Taloudellinen
menestyksellisyys

Strateginen toimi
alan kilpailu

Lähde: Lahti 1999, 79.

Tälle tutkimukselle kuvion 25 viitekehys antaa analogian, millä kasvihuonetoimialan strategisia 

ryhmiä voidaan lähteä luokittelemaan ja sen jälkeen asemoimaan kilpailuympäristöönsä:

1. Yritysten strategisten ominaisuuksien ja ratkaisujen (historia-analyysi) perusteella määri

tetään toimialan strategiset ryhmät
2. Strategiset ryhmät asemoidaan kilpailuympäristöönsä toimialalla

3. Toimiala asemoidaan kilpailuympäristöönsä EU:n sisällä

Strateginen ryhmä- tutkimuksessa ne dimensiot, joilla strategiset ryhmät tunnistetaan toimialalta, 

vaihtelevat teoreettisen lähtökohdan ja tutkittavan toimialan mukaan. SG- kirjallisuudessa mää- 

rittelydimensioiksi on suositeltu esimerkiksi:

• maine32 (Ferguson 2000)

• MTMM-matrix 33(Nath & Gruca 1997)

• mentaalimallit34 (Osborne ym. 2001)

• liikkuvuusesteet (Porter 1980)

• resurssit (Smith & Wally 1997)

32 Se, miten muut alan toimijat ja ympäristö näkee yrityksen
33 Monimuuttujamatriisi (multitrait/multimethod), jossa määrittely tapahtuu usean dimension perusteella.
34 Johdon strategiset päämäärät, toivotut tulokset, näkemykset, käsitykset onnistumisen edellytyksistä.
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Perusteiden monimuotoisuus jo sinällään osoittaa sen, että strategisten ryhmien määrittelyssä on 

otettava vahvasti huomioon kunkin toimialan erikoispiirteet. Tämä johtaa siihen, että toimialalle 
sovellettu ”monimuuttujamalli” on tarkempi, mutta sen laatiminen ja soveltaminen on työläs ja 

toimialatuntemusta vaativa toimenpide.

Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä edellä mainitussa ryhmien määrittelyprosessissa käytetään 

”strateginen ryhmä oppimismekanismina”- mallin (Lahti 1999,79) antamaa lähestymistapaa: 

historia-analyysiä ja lisänä, ikään kuin todentajana, kvantitatiivista ja kvalitatiivista kasvihuo

nealan yritysten tulosaineistoa.
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4 KASVIHUONETOIMIALAN VERKOSTOITUMISEN TEOREETTINEN VIITEKE
HYS JA VERKOSTOMALLIT

Tämän tutkimuksen aikaisemmissa osissa on tutustuttu teoreettisella tasolla innovatiivisuuden, 

verkostoitumisen ja strategian välisiin yhteyksiin ja niitä yhdistäviin piirteisiin (2. luku). Sen 

jälkeen tarkasteltiin strategisia ryhmiä ja niiden käyttämistä toimialan yritysten verkostoitumisen 

perusyksiköinä (3. luku). Tässä luvussa tullaan käsittelemään yritysten verkostoitumista sen yh
teen sovittavan eli integroivan luonteen näkökulmasta - siis kuinka tieto- ja osaamispääoman 

ylläpitoja kartuttaminen nivoutuu yhteen strategian implementoinnin kanssa käytännön tasolla.

4.1 Reven malli yhdistävänä viitekehyksenä

Torger Reven (1990, 147),(kuviot 26 ja 27) esittämä malli yritysten välisen ja toisaalta yritysten 
ja niiden toimintaympäristön välisen yhteistyön määrittelystä ja rajalinjoista3^ on käyttökelpoi

nen viitekehys verkostoitumisajattelun perustaksi, etenkin pienehköistä yksiköistä koostuvalla 

toimialalla kuten kasvihuoneviljely. Yksittäisen yksikön voimavarat eivät usein riitä sen enem
pää riittävään tuotekehittelyyn kuin liiketoiminnallisten rutiinienkaan ylläpitämiseen eivätkä 

edelleen kehittämiseen. Reve pyrkii yhdistämään mallissaan kilpailuympäristön vaikutukset (kil- 

pailuympäristöanalyysi) ja toisaalta yritysstrategiset ulottuvuudet (resurssipohjan, resurssien 

kohdistamisen, toiminnan laajuuden ja mittakaavan) tilanteeseen sopivaksi johtamis- ja toimin

tamalliksi. Oleellinen asia hänen mallissaan on rajanveto eli integroitumisasteen määrittely kah

teen pääsuuntaan: vertikaalisiin vaihdantasuhteisiin (arvoketju) ja horisontaalisiin institutionaali

siin vaihdantasuhteisiin (toiminnan mittakaava ja laajuus) (Lahti 2002, 56).

Käytäntöön vietynä tämä tarkoittaa yritystasolla sitä, että yrityksen on tunnistettava, mikä on sen 
ydinosaamista ja mitkä osat sen toiminnasta ovat ”tukitoimintoja35 36”, joita voidaan harkita ulkois- 

tettaviksi tai yhteistyön kohteiksi, jolloin niiden aiheuttamat transaktiokustannukset minimoitu

vat.37 Tämä analyysi perustuu mm. Derek F. Abeliin (1980) kirjassaan ”Defining the Business: 

The Starting Point of Strategic Planning” esittämään liiketoiminnan määrittelyn ja asemoinnin 

periaatteisiin strategisen suunnittelun yhtenä perusteena. Toimialatasolla vastaavasti voidaan

35 Reve näkee yrityksen toiminnan kimppuna kontakteja, ja rajanveto ydintoimintojen ja ”tukitoimintojen” välillä on 
oleellista yrityksen menestymiselle ja kehittymisnopeudelle (the economics of speed) muuttuvassa kilpailuympäris
tössä.
36 Toiminnot, joiden lisäarvo (EVA) on pienempi kuin ydintoimintojen tuottama lisäarvo.
37 Tarkoittaa markkina-hierarkia asemoinnin optimointia Williamssonin transaktioteorian mukaan (ks. Lahti 2000, 
24)



59

määritellä ydinosaaminen verrattuna ulkomaisiin kilpailijoihin ja katsoa, mihin osa-alueeseen 

kannattaisi toimialatasolla profiloitua ja vetää rajalinjat - toisin sanottuna laajemman markkinan 
kontekstissa tarkastelun yksikkönä onkin toimiala, eikä yksittäinen yritys tai strateginen ryhmä.

Tämä ajattelutapa leimaa tämän tutkimuksen toimialatason tulevaisuuden kilpailukykypohdinto- 

ja: Määritellään ensin toimialan kilpailutilanne perustuen Porterin aikaisemmin mainittuun ti- 
manttimalliin ja sen jälkeen määritellään edelleen toimintayksikön(verkosoyksikkö) vahvuudet, 

ydinosaamisalueet ja niistä seuraavat kilpailuedut Reven ajattelun perusteella.

Kuvio 26. Torger Reven ydinosaamiseen perustuvan talouden malli

Sisäiset
pääomamarkkinat

Laajuus 
(uudet tuotteet)

Strateginen ydin 
(ydinosaaminen)

Alavirran integ
raatio

Ylävirran
integraatio

Suuruuden
ekonomia Vertikaaliset

vaihdantasuli-
teet

Monopolit

Horisontaaliset vaih- 
dantasuhteet

Lähde: Reve 1990, 147.
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Kuvio 27: Strategisen johtamisen yhdistetty malli

Toimitta
jat

Ylävirran
allianssit

Laajuusal-
lianssit

Strateginen 
ydin

Horison
taaliset
allianssit

Kor-
Kilpai- vaavat Kilpai-
luareena 4^....

luareena

Alavirran
allianssit

Asiak
kaat

Kilpai-
luareena

Tulijat Kilpai-
luareena

Lähde: Reve 1990, 157. /

Kuviossa 27 on esitetty Reven tarkennettu johtamisen viitekehys, jossa on viety ydinosaamiseen 

perustuva ajattelu konkreettisemmalle tasolle, jossa on määritelty integroitumisen rajalinjoja 

lähtien strategisesta ytimestä ja päätyen kilpailuareenalle. Teorian mukaan yritys määrittelee 

tällöin asemoitumisensa kolmella tasolla: ydinosaamisen, strategisen yhteistyön ja kilpailuympä

ristönsä tasolla. Tuloksena tulisi olla optimaalinen tasapaino voimavarojen ja tuloksen välillä. 

Tämä näkökulma on lähempänä IO:n38 (Industrial Organization- theory) rakenne-strategia- 

menestyksellisyys (SSP)- suuntauksen periaatteita, kuin vastaavan rakenne-kohdennus- 

menestyksellisyys (SCP)- suuntauksen lähtökohtia. Erottavana tekijänä on suhtautuminen ympä

ristöön: SCP painottaa sopeutumista oleviin olosuhteisiin, kun taas SSP-suuntaus laskee aktiivi

38 IO-teoria selittää yrityksen menestystä markkinoilla toimialan markkinarakenteella ja yrityksen asennoitumisella 
ko. markkinoille (ks. Killström (2005, 27)
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sen uuden etsimisen (innovoinnin) varaan. Reven mallissa eriasteisella integroitumisella ja ver- 

kostoitumisella etsitään edellä mainittua innovatiivisuutta keskittymällä, mutta silti säilyttäen 

monipuolistava yhteistyö39 (co-opetion).

Malli sisältää myös BP- teoreettista näkökulmaa, joka painottaa strategiavalintoja yrityksen, eikä 
toimialan kannalta. Kumman teorian osat painottuvat enemmän, riippuu siitä, miltä kannalta ti
lannetta tarkastellaan. Strateginen ryhmä pienistä yksiköistä muodostuvalla toimialalla voidaan 

katsoa BP-teoreettiseksi yritysyksiköksi siinä, kun koko kotimainen toimiala katsotaan 10- 

teoreettiseksi yksiköksi laajemmalla kilpailuareenalla.

Konkretisoituna kasvihuonetoimialalle ja tämän tutkimuksen päämääriin edellä käsitelty asetel

ma johtaa seuraavanlaisten alakysymysten asettamiseen, joiden avulla pyritään selvittämään 

toimialan tulevaisuuden mahdollisia strategiavaihtoehtoja:

• Mikä on Suomen ydinosaamista maailman ja erityisesti EU:n alueella?

• Mihin toimialastrategiaan em. analyysi johtaa?

• Mitkä ovat kotimaisten yritysten strategiavaihtoehdot?

• Mihin yritystason strategioihin vaihtoehdot johtavat?

Tässä tutkimuksessa näihin strategiavaihtoehtoja koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia toi

saalta Reven strategisen johtamisen mallin, tässä tapauksessa sen ydinosaamisen strategista mer

kitystä painottavasta näkökulmasta ja toisaalta Porterin kilpailukenttää analysoivasta näkökul

masta.

4.2 Kasvihuonetoimialan verkostoitumisen viitekehys

Reven mallin tavoitteena on ydinosaamisen määrittely ja sen kytkeminen yhteen ympäristön 
muiden toimijoiden kanssa toimivaksi johtamismalliksi. Kun sen osille annetaan konkreettisem

mat ilmaisut, päädytään kuviossa 28 esitettyyn kasvihuonetoimialalle sovellettuun viitekehyk

seen.

39 Hamel&Prahalad (1994, 172) katsovat, että usein yhteistoiminta kilpailijoiden kanssa tuottaa paremman tuloksen 
yhteistä uhkaa vastaan, kuin yksin toimiminen: viholliseni vihollinen on ystäväni.
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Kuvio 28: Kasvihuonetoimialan verkostoitumisen viitekehys

<l( W )o

<(EU )>Va ,

Kor
vaavat

<( FI )>

Toimitta
jat

Ylävirran
allianssit

Muut alan 
yritysver
kostot

STRATEG. YDIN\vj
(KASVIHUONEYRjy/SG 
TYSVERKOSTO) Д.

Alavirran
allianssit

Asiak
kaat

Instituuti-
ot/sidos-ja
tukiryhmät

Kilpai-
luareena

Tulijat Kilpai-
luareena

Merkkien selitykset: (W) globaalit markkinat, (EU) Euroopan unionin markkinat, 
(FI) Suomen markkinat, (SG) strateginen ryhmä

4.3 Kasvihuonetoimialan verkostoinani

Edelleen kuvion 29 kaaviossa esitän teorian pohjalta laatimani kasvihuonetoimialan verkostoi- 

tumismallin. Siinä kuvataan verkoston eri ulottuvuuksia ja niiden kytkeytymistä toisiinsa integ

roiduksi kokonaisuudeksi: Horisontaalinen verkosto on strategiseen ryhmään perustuva homo

geeninen yritysryhmä. Vertikaalisen osan kokonaisuudesta muodostavat yhteydet ylävirtaan (ta

varantoimittajat), alavirtaan (asiakkaat/markkinat), tuki-ja sidosryhmiin (instituutiot) ja toimi

alan muihin strategisiin ryhmiin (muut horisontaaliset verkostot). Horisontaalisten ja vertikaalis

ten osien yhteyttä valvoo portinvartija (gate keeper).
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Kuvio 29: Kasvihuonetoimialan verkostoitumismalli

HORISONTAALINEN VERKOSTO

VERKO STIK A A LINENVER

Yritys 1
Yritys 2

Yritys 4 Yritys N

Tavarantoimitta- ToimSalan muut 
verkostot

Asiako
kaat/markkinat

Tuki/sim/sryhmät

PORTINVARTIJA ( Gate keeper)

Kuvion 29 mallin mukaan vertikaaliset verkostot ovat tukiverkostoja kiinteämmin organisoitu
neelle horisontaaliselle verkostolle (strategisille ryhmille). Vertikaalisten verkostoyhteyksien 

ikään kuin ”portinvartijana” (Gate keeper) toimii verkoston ”ylläpitäjä”, jonka ”suodattimen” 

kautta kulkisivat yhteydet ”ulkomaailmaan”. Samantyyppinen yleisemmän tason - tosin enem
män järjestelmään, kuin sisältöön keskittyvä toimintamalli - niinsanottu ASP- (Application Ser

vice Provider) konsepti (Tekes 2001, 15) lähtee siitä periaatteesta, että eri ohjelmistopalveluyri- 

tykset tarjoaisivat keskitetysti palveluja yrityksille niiden erilaisilla toimintatasoilla. Tämä palve

lu tarjottaisiin myöhemmin palveluna myös langattoman verkon kautta. Ero on siinä, että kasvi- 

huonetoimialalle tarkoittamani verkostoitumismalli ja sen sovellus, verkostoportaali on nimen

omaan kohdistettu tarkasti rajatulle toimialan osalle, eikä esimerkiksi ”pk-yrityksille” tai ”yrityk

sille”.
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5. TUTKIMUSMENETELMIEN VALINTA JA AINEISTON KERUUN KUVAUS

Tutkimukseni kohteena oli siis kasvihuonetoimiala. Keräsin empiirisen aineiston Suomen kasvi- 
huonesektoria ja yrityksiä koskevan laadullisen aineiston pääasiassa vuosilta 1997-2005 ja kvali

tatiivisen, alan yritysten virallisen tilinpäätösaineiston vuosilta 1998-2003. Kirjallisesta materiaa

lista kokosin yritysten strategioihin liittyvää materiaalia, mutta myös muuta yritysten taustatie
toa, joka ei ilmene tilinpäätösaineistoista. Tällaista taustatietoa ovat esimerkiksi kasvihuonepin- 

ta-alat, tuotantosuunnat, viljelykasvit ja valotetun pinta-alan osuudet. Strategioihin liittyviä seik

koja olivat muun muassa toiminnan peruslinjaan, markkinointitapaan, tuotantostrategiaan ja yri

tysjohtoon liittyvä tieto.

Käsittelin yrityksiä koskevaa, niiden toimintaan ja strategioihin liittyvää aineistoa pääasiassa 

kvalitatiivisesti ja puolestaan tiliaineistoa ja siitä laskettuja lisämuuttujia kvantitatiivisesti. Lä
hestymistapa noudattaa esimerkiksi Burgessin kuvaamaa monimetodista menettelyä (ks. Hirsi- 
järvi & Hurme 2004, 39). Hirsijärvi ja Hurme katsovat, että tämän lähestymistavan etuna on 

esimerkiksi se, että käyttäessään useampia aineistonhankintamenetelmiä tutkija voi välttyä saatu

jen tulosten perusteettomalta varmuudelta. Käyttäessään vain yhtä menetelmää ja saadessaan 

selkeitä tuloksia, tutkija voi uskoa löytäneensä ”lopullisen” vastauksen (Hirsijärvi & Hurme 

2004, 39). Kuitenkin käyttäessään lisänä toista menetelmää hän saattaakin saada erilaisia vasta

uksia, jotka poistavat näennäistä varmuutta. Tutkimukseni luonne yritysten nykyisiä ja tulevai

suuden strategioita käsittelevänä on laaja-alainen. Tämän takia monimetodinen lähestymistapa 

tuntui luontevalta ratkaisulta.

Tiedon lähteet ia aineiston keruu

Kasvihuonealan yleisiä toimialatiedon lähteitä ovat mm. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), 

toimialajärjestöt (Puutarhaliitto) sekä tutkimustoiminnan puolella Maatalouden tutkimuskeskus 

(MTT). Puutarhaliitto on puutarha-alan kattojärjestö, ja Kauppapuutarhaliitto sen alajärjestönä 

vastaa kasvihuonesektorista. Pääasiassa käytetyt kirjalliset aineistolähteet olivat:

• PUUTARHA & KAUPPA- lehti, vuosikerrat 1997-2004

• Puutarhatuotannon strategiatyöryhmän loppuraportti (Työryhmämuistio MMM 2003:23)

• Kauppapuutarhaliiton toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat vuosilta 2002-2005

• Kauppapuutarhaliiton toiminta ja tavoitteet - muistio (2002)
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Teemoittelin laadullisen aineiston pääteemojen ollessa yritysten strategiaan liittyvissä tekijöissä. 

Lisäksi keräsin aineistosta kvantitatiiviseen analyysiin liittyvää demografiatietoa. Tutkimusai

neiston teemoittelun pohjalta etenin edelleen aineiston tyypittelyyn. Tyypittelyssä aineisto ryh

mitellään tyypeiksi, selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. (Eskola & Suoranta 2000, 181.) 
Tyypittelyn avulla etsin viljelijöiden tärkeinä pitämiä strategisia funktioita yritystoiminnassaan ja 

siten pyrin täydentämään tulosaineistosta laskettujen ja analysoitujen strategisten muuttujien 

antia. Mielenkiinnon kohteena oli saada monipuolista tietoa useammalta taholta: viljelijöiden, 
toimialajärjestön, alan viranomaisten sekä toteutuneen ”historiatiedon”, eli tulosaineiston näkö

kulmista. Tämä oli senkin takia tarpeellista ja antoisaa, että olen itse toiminut alalla yritystoi

minnassa pitkähkön ajan, ja oma kokemukseni ja tietoni voisi muutoin vaikuttaa tutkimuksen 

- objektiivisuuteen.

Suomessa on kasvihuonealan yrityksiä n. 2400, ja niistä toimialajärjestön, Kauppapuutarhaliiton 

jäseniä on 430. Lisäksi vastaavan, ruotsinkielisen järjestön, Svenska Trädgårdsförbundetin jäse

ninä on noin 500 yritystä (Kauppapuutarhaliitto 2005a, 1). Koko joukosta osakeyhtiömuotoisia 
yrityksiä on hyvin vähän ja valtaosa toimii toiminimenä tai kommandiittiyhtiönä. Virallisen ti

linpäätösaineiston saamiseksi oli tarkoituksenmukaista keskittyä tässä tutkimuksessa osakeyhti

öiden tarkasteluun. Tämän kokoluokan yritykset vastasivat muutoinkin tutkimuksen kohderyh

mää tulevaisuuden potentiaalisina verkoston käyttäjinä.

Kvantitatiivisten tutkimusten yhteydessä käytetään yleensä erilaisia otantamenetelmiä, kuten 
yksinkertaista satunnaisotantaa, systemaattista otantaa, ositettua otantaa tai ryväsotantaa.40 

Tämän tutkimuksen osalta päädyin aineiston keruussa ratkaisuun, jossa ei käytetty mitään otan- 

tamenetelmää, vaan aineiston keruutapa vastaa kokonaistutkimuksen piirteitä, mikäli kohdejou

koksi nähdään osakeyhtiömuotoiset kasvihuonealan yritykset. Tällainen ratkaisu aineistonke

ruumenetelmäksi perustuu siihen, että tämän tutkimuksen päämäärien ollessa tulevaisuudessa 
(verkostoituminen) ja kohdejoukkona eivät ole aivan pienet yritykset, vaan tällä hetkellä keski

kokoisiksi tai suuriksi laskettava yritykset. Katson, että tämä on sama kohdejoukko ”ammatti

maisina” yrityksinä kuin tutkimukseni ”tulevaisuuden” verkostokohdejoukko. Lisäksi osakeyhti-

40 Erilaisten otantamenetelmien käyttö on tarpeen, kun kyseessä on suuret perusjoukot, joiden tutkiminen kokonai
suudessaan olisi liian työlästä tai mahdotonta. Erilaisten otantamenetelmien avulla pyritään saamaan mahdollisim
man edustava kuva koko perusjoukosta. Sopivaa otoskokoa on vaikea määritellä ja se on aina tilannesidonnainen. 
(Valli 2001, 13-18.) Yleisohjeeksi voidaan kuitenkin esittää, että frekvenssiaineistojen analyysia voidaan tehdä jo 
melko pienillä otoskoon arvoilla (n>20), kun taas monimuuttuja ja korrelatiiviset analyysimenetelmät edellyttävät jo 
suurempia otoskokoja (n>100).
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öillä on lain edellyttämä velvollisuus toimittaa tilinpäätöstietonsa Patentti- ja rekisterihallituk

seen, mikä parantaa luotettavan tietoaineiston saatavuutta. Tiedot löytyivätkin lähes kaikista ha
lutuista yrityksistä. Tämän tutkimuksen perusjoukkona on siten edellä mainitun, suuremman 
kokoluokan yritysjoukko, eikä koko suomalaisten kasvihuoneyritysten joukko. Myös kirjallinen 

(kvalitatiivisen) yritysaineisto muodostui samasta yritysjoukosta, josta tulosaineisto kerättiin.

Aineiston yleiskuvaus

Kokosin tilinpäätösaineiston kartoittamalla ensin Patentti-ja rekisterihallituksen KATKA 2004 - 

tietokannasta mahdollisimman tarkasti kasvihuonealan yritykset ja seuloin niistä ensin osakeyh

tiömuotoiset yritykset ja sen jälkeen kirjasin niiden käytettävissä olevat tilinpäätösaineistot vuo

silta 1998-2003. Kun yrityksiä kertyi 57 ja koko aineisto sisältää 290 tuloslaskelma- ja taseai- 
neistoa, tulee tilivuosia keskimäärin viideltä vuodelta yritystä kohden. Valtaosalla yrityksistä 

löytyi tiedot kohteena olevilta kuudelta vuodelta (1998-2003).

Taulukko 3: Tulosaineiston yritysten perustiedot vuoden 2003 perusteella

Määrä Minimi Maksimi Summa Keskiarvo
Pinta-ala, m¿ 42 1300 57000 642600 15300
Työvoima, henk. 42 3 113 5611913 21
Keinovalon käyttö u 42 1 3 100 2,38
Liikevaihto, t€ 41 157 7280 74329 1813

1) 1= ei valoja, 2= puolella pinta-alasta valot, 3= koko pinta-ala valotettu(>80%)

Aineiston yritysten perustiedot on esitetty yllä olevassa taulukossa (taulukko 3).

Kvantitatiivisen aineiston kasvihuoneyritysten tuotantosuunta jakautui siten, että n. 15 % viljeli 

kurkkua tai tomaattia, n. 8 % salaattia, n. 17 % eri vihanneksia, n. 5 % leikkokukkia, n. 9 % 

ruukkukukkia, n. 18 % useita kukkalajeja, n. 7 % sekä kukkia että vihanneksia ja kukkamyymä- 

löiksi luokiteltuja oli n. 5 %. Edelleen 56 % viljelmistä luokiteltiin varustetuksi lisävalokalustoil- 

la, 24 %:lla oli noin puolella pinta-alasta lisävalot ja n. 20 % viljeli ilman lisävaloja (liitteet 1 ja

2) .

Alle 10 ja alle 20 työntekijän yrityksiä oli kumpiakin kolmannes ja yli 50 työntekijää oli n. kuu

della prosentilla yrityksistä. Yritysten keskimääräinen tuotantopinta-ala, joka kuvastaa selkeästi 

myös tuotantopotentiaalia, oli tämän tutkimuksen harkinnanvaraisesti kootussa näytteessä, n.
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15300 m2 (taulukko 4), kun koko Suomen kasvihuoneviljelmien vastaava luku on n. 2000 m2. 

Koko aineiston yritysten yhteenlaskettu tuotantopinta-ala on n. 64 hehtaaria, mikä vastaa n. 13 % 
koko Suomen tilastoidusta kasvihuonepinta-alasta, 487 hehtaarista (Puutarhatilasto 2003, 2004).

Ennen tilastollista käsittelyä laskin tilinpäätösaineistosta uusia muuttujia kvantitatiivista käsitte

lyä varten ja liitin siihen muista lähteistä kerättyä demografía-ja toimintastrategista tietoa. Nämä 

muuttujat olivat:
• EVA (economic value added) (absoluuttinen ja suhteellinen), investointi-intensiteetti, 

voimaperäisyysaste, tulos ilman tukia, ulkoistamisaste, tuotantosuunta, keinovalon käyt

tö, tuotantopinta-alatieto sekä taloudellista tulosta kuvaava muuttuja (Liite 2).

Aineiston hyödyntäminen ia analysointi

Laadullinen aineisto muodostui 41 lehtihaastatteluna tehdystä yritysraportista, joita alan lehdissä 

on julkaistu systemaattisesti kauan aikaa. Näille haastatteluille on tyypillistä yritysten perustieto

jen kirjaaminen sekä yrityskohtaisten sekä toimialaa koskettavien strategisten asioiden raportoin

ti. Alalla kauan toimineena ja alan ”koodikieltä” jo omaksuneena tulkitsin niiden antia saadakse

ni esille niitä tekijöitä, jotka olivat tärkeitä tutkimukselle. Edellisen tyyppisestä materiaalista 

sain runsaasti tietoa myös strategioista ja näkemyksistä, joita teemoittamalla ja tyypittelemällä 

mallitin yrittäjien toimintaperusteita ja strategista ajattelua. Käytin myös alan julkaistuja muisti

oita, asiakirjoja ja raportteja tiedon lähteenä.

Ne kysymykset, joihin hain erityisesti vastauksia edellä mainitun tyyppisestä aineistosta, liittyvät 

niihin samoihin teemoihin ja strategisiin muuttujiin, jotka olivat kiinnostukseni kohteina myös 

kvantitatiivisessa aineistossa. Ne olivat siis investointi-intensiviteetti, voimaperäisyysaste, ul

koistamisaste markkinointi), tuotantosuunta, keinovalon käyttö sekä tuotantopinta-alatieto. Tällä 

tavoin toteutin tämän luvun alussa mainittua monimetodista käsittelytapaa tutkimuksessani.

Tilinpäätösaineiston pääroolina oli luonnollisesti kasvihuonetoimialan yleisen kannattavuuden 

selvittäminen sekä muodostettavien strategisten ryhmien kannattavuusperusteinen vertailu use

ammasta näkökulmasta. Tarkasteltaviksi näkökulmiksi ja kysymyksiksi määrittelin seuraavat

teemat:
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1. Millaisia tutkittavat yritykset ovat lukujen valossa, mikä on niiden yleinen kannattavuus 

sekä miten se on kehittynyt?
2. Mitkä ovat hyvään tai huonoon menestymiseen johtavia strategisia muuttujia (tuotan

tosuunta, keinovalon käyttö, pinta-ala, investointi-intensiteetti, ulkoistamisaste ja voima- 
peräisyysaste) koko tutkittavassa yritysryhmässä ja millaisia menestyseroja ne aiheuttivat 

muuttujien sisällä?
3. Mitkä edellä mainituista muuttujista sisältyvät hyvin tai huonosti menestyvän yrityksen 

profiiliin?

Kvantitatiivisen aineiston tilastollisen analysoinnin tein käyttäen SPSS-laskentaohjelmaa. Oh

jelma on tarkoitettu pelkästään tilastolliseen laskentaan, minkä vuoksi käsittelin ja muokkasin 

aineistoa taulukkolaskenta-ohjelmalla (Excel). Lisäksi tein aineistoon esimerkiksi luokitteluja ja 

ryhmittelyjä laskentatoimenpiteitä varten. Käytettäviä analyysimenetelmiä olivat mm. korrelaa

tio-, varianssi-, regressio-, ero- sekä faktorianalyysit.

Ensimmäistä kysymystä selvitin käyttämällä kuvailevia analyysejä, kuten frekvenssejä ja ristiin- 

taulukointa sekä vertailevia analyysejä41 kuten varianssi- ja diskriminanssianalyysiä muuttujien 

ja muuttujaluokkien vertailuun. Toista kysymystä analysoin regressioanalyysillä ja täydensin 

diskriminanssianalyysin avulla. Regressioanalyysillä tunnistin merkittävät strategiset muuttujat 

ja sen jälkeen selvitin erotteluanalyysin avulla muuttujien eri luokkien välisiä kannattavuuseroja. 

Kolmanteen kysymykseen hain vastausta faktorianalyysin avulla tyypittelemällä hyvin tai huo

nosti menestyvää yritystyyppiä (liite 4).

Tutkimuksen teoreettisten viitekehysten käyttö empiirisen aineiston tulkinnan jäsentäjinä

Tutkimukseni yhtäältä kartoittavan ja analysoivan, toisaalta uutta toimintamallia hakevan luon

teen takia teoreettinen viitekehys muodostui laajaksi. Näistä syistä johtuen päätin selkeyttää tu

losten tulkintaa käyttämällä nimeämiäni pääviitekehyksiä suoraan tulosten tulkinnan pohjana

41 Merkitsevyyksiä ilmaistaan: luvuilla: p < .10

p < .05

p< .01 

p< .001

sanoilla: ”oireellinen”

”melkein merkitsevä” 

”merkitsevä”

”erittäin merkitsevä”

p (probability) korvautuu esim. SPSS ohjelman ajoissa merkinnällä sign (significance). (Seppälä 2003b, 2)
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empiirisessä tulososiossa asemoimalla päätulemat viitekehysrunkoihin. Nämä viitekehykset ovat 

teoreettisen osan mukaan:

• Porterin ”timanttimalli” toimialan kilpailukeinojen määrittelyssä ja analysoinnissa (s.44

• Lahden ”strateginen ryhmä oppimismeksnismina”-malli strategisten ryhmien määrittely- 

dimensioiden analyysissa (s.56)

• Killströmin ”ASP-malli ja kilpailuympäristö”-mallista kasvihuonetoimialalle johdettu 

viitekehys liikkuvuusesteiden määrittämisessä (s.52)

• Reven ”Strategisen johtamisen yhdistetystä mallista” toimialalle johdettu viitekehys kas- 
vihuonetoimialan strategisten ryhmien kilpailukeinojen asemoinnissa ja strategiavaih

toehtojen hakemisessa (s. 61).
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6. EMPIIRISEN AINEISTON TULOKSET

Tutkimuksessa käytetty empiirinen aineisto muodostui siis 57 yrityksen yhteensä kuuden tili

vuoden (1998-2003) tilinpäätösaineistoista (N=291) täydennettynä demografisilla ja toiminnalli

silla tiedoilla. Laadullinen aineisto koottiin pääasiassa 41 lehtiartikkelista, joissa oli haastateltu 

alan yrittäjiä yritysraporttien teon yhteydessä.

6.1 Tilinpäätösaineistoon perustuvat tulokset

Kun yrityksiä kertyi 57 ja koko aineisto sisältää 290 tuloslaskelma- ja taseaineistoa, tulee tili

vuosia keskimäärin viideltä vuodelta yritystä kohden. Valtaosa (n. 85 %) yrityksistä oli toimitta

nut tiedot rekisteriin tiedot kohteena olevilta kuudelta vuodelta.

Tutkitut yritykset lukujen valossa - kannattavuus ia sen kehittyminen

Tilinpäätösaineiston yksi rooli oli kasvihuonetoimialan yleisen kannattavuuden selvittäminen 

sekä kannattavuusperusteiden hakeminen ja vertailu useammasta näkökulmasta. Tarkasteltaviksi 

näkökulmiksi ja kysymyksiksi olin määritellyt seuraavat teemat:

1. Millaisia tutkittavat yritykset ovat lukujen valossa, mikä on niiden yleinen kannattavuus 

sekä miten se on kehittynyt?
2. Mitkä ovat hyvään tai huonoon menestymiseen johtavia strategisia muuttujia (tuotan

tosuunta, keinovalon käyttö, pinta-ala, investointi-intensiteetti, ulkoistamisaste ja voima- 

peräisyysaste) koko tutkittavassa yritysryhmässä ja millaisia menestyseroja ne aiheuttivat 

muuttujien sisällä?
3. Mitkä edellä mainituista muuttujista sisältyvät hyvin tai huonosti menestyvän yrityksen 

profiiliin?

Kasvihuoneyritysten yleistä kannattavuutta kuvaavana tunnuslukuna käytettiin sekä sijoitetun 
pääoman tuottoprosenttia (sij.p-oman tuotto-%) yksin, että sitä ja suhteellista EVA-arvoa (EVA- 

%) yhdessä yhdistettynä tunnuslukuna. Tällä pyrittiin varmistamaan tunnusluvun stabiilisuutta.
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Koko aineistossa (57 yritystä, 6 vuotta, tilivuodet N=278) keskiarvot olivat:

• sijoitetun pääoman tuotto (sipo-%)42

• sipo-% ja EVA-%43 yhdessä

16,6%

17,6%

EVA-ja sipo—arvon erottaa se, lasketaanko sijoitetun pääoman korko perustuen todellisiin rahoi

tuskuluihin (sipo) vai pääoman vaihtoehtoistuottoon (EVA) perustuen (Kinnunen 2004, 107). 

Yhdistelmätunnusluvun käytöllä saadaan eliminoitua aineistosta hieman velkapääomien kor

koeroja vertailussa. Edellä mainittujen tunnuslukujen ero oli koko aineistossa 1,0 %-yksikköä, 

joten yhdistelmätunnuslukua voidaan käyttää myös absoluuttista kannattavuutta vertailtaessa 

riittävällä tarkkuudella.

Kun tuloslaskelmista poistetaan laskennallisesti44 suorien pinta-alatukien tuloksia kohentava 

vaikutus, oli tulos ennen satunnaisia eriä (nettotulos) negatiivinen 60 %:lla yrityksistä. Vaikka 
tulos on vain suuntaa antava sen laskentatavasta johtuen, voidaan silti päätellä, että saadut tuet 

ovat oleellisia yritysten kannattavuudelle (liite 3). Tämän takia myös valtion sekä EU:n politiik

ka ovat merkittäviä strategisia tekijöitä (vrt. Porterin timanttimalli, ja valtiovallan toimet).

Kasvihuoneviljelmien kulurakenne laskettiin vuoden 2003 tuloslaskelma-aineistoista (57 yritystä) 

prosenttiosuuksina kokonaiskuluista tuotantosuunnittain ja kokonaisuudessaan. Kokonaiskulut 

muodostuivat seuraavista eristä: ostot, ulkopuoliset palvelut, palkat lisäkuluineen, poistot, liike

toiminnan muut kulut sekä rahoituskulut. Tulokset on esitetty taulukossa 5.

42 Sipo-% (sijoitetun pääoman tuotto-%)\ Nettotulos + rahoituskulut + verot / sijoitettu pääoma keskimäärin. Välttä
vä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin 
suuruinen. Pidetään välttävänä, kun tuottoprosentti on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta maksa
man keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen (Kinnunen, 2004).
43 EVA-%\ Taloudellista lisäarvoa kuvaava EVA tunnusluku määritellään tietyn kauden "epänormaalina" voittona ts. 
tuloksena laskennallisten vieraan ja oman pääoman kustannusten jälkeen. EVA = Voitto ennen korkoja ja veroja 
(EBIT) - verot - WACC * sitoutunut pääoma, jossa WACC= pääoman keskimääräinen kustannus (weighted average 
cost of capital). EVA kuvaa nettovoitosta tuottovaatimuksen vähentämisen jälkeen oman pääoman sijoittajille jäävää 
taloudellista lisäarvoa. Tässä tutkimuksessa WACC = 8,7 % = 0,087. Kun EVA suhteutetaan yrityksen kokoon 
esim. taseen avulla, saadaan vertailukelpoinen, suhteellinen EVA-arvo (EVA/tasearvo), jonka avulla voidaan ver
tailla erikokoisten yritysten kykyä tuottaa lisäarvoa. Tätä arvoa käytettiin pääoman tuottoprosentin kanssa yrityksen 
taloudellisen kannattavuuden pääasiallisena mittarina.

44 Kun tuloksesta ennen satunnaisia eriä vähennetään liiketoiminnan muut tuotot, päästään suuntaa-antavaan lasken
nalliseen tulokseen ilman tukia. Tutkimuksen aineistossa laskennalliset, pinta-alojen perusteella lasketut tuet olivat 
n. 70 % liiketoiminnan muista tuotoista.
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Suurimmat suhteelliset kuluerät olivat koko aineistossa (vuosi 2003) järjestyksessä (taulukko 4):

• ostot, 40 %

• Palkat 26 %

• Muut kiinteät kulut 22 %

Taulukko 4: Eri tuotantosuuntien kulurakenne

KULU-
ERÄT YHT.

Kurk
ku

To
maatti

Sa
laatti

Seka-
vihan-
nekset

Leik
koku
kat

Ruuk
kuku
kat

Seka-
ku-
kat

Seka
(kukat
vihan.)

Kukka-
myymä
lät

Os
tot

40 % 25 % 31 % 55 % 28% 35 % 37 % 49 % 43 % 41 %

Ulkop.
palv.

4% 5 % 5 % 1 % 3% 0% 2% 4% 10% 1 %

Pal
kat

26 % 17% 28 % 19% 27% 29% 19% 33 % 26% 26%

Pois
tot

7% 10% 10% 6% 36 % 7% 11 % 5% 5 % 7%

Muut k 
kulut

22 % 41 % 25 % 20% 35 % 28 % 29% 8% 14% 23 %

Rah.
kulut

2% 3 % 2% 0% 1 % 1 % 1 % 2% 3 % 1 %

Yht. 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kaikilla muilla tuotantosuunnilla ostot olivat suurin kuluerä, paitsi kurkulla muut kiinteät kulut, 

tomaatilla palkat ja sekavihanneksilla poistot.

Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995. Alalle on maksettu pinta-alatukea siitä lähtien. 

Tuki oli alkuvuosina korkeampi kuin tällä hetkellä. Yritysten kannattavuustunnusluvut siis sisäl

tävät tukea, joka sisältyy tuloslaskelman erään ”liiketoiminnan muut tuotot”, ja aineistossa tukien 

osuus tästä erästä oli keskimäärin n. 70 %. Kannattavuus vuositasolla on esitetty alla olevassa 

taulukossa, johon on otettu mukaan kaikkien tutkittujen yritysten tilinpäätösluvut.

Taulukko 5: Yritysten kannattavuus vuosina 1998-2003 (sipo ja evä yhdessä)

TILIVUOSI KESKIARVO N KESKIHAJONTA

1998 24,1 41 33,3

1999 19,2 50 32,4
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2000 u 13,8 48 24,1

2001 16,7 48 22,2

2002 15,6 50 21,8

2003 14,8 41 25,0

1) ero vuosien 1998 ja 2000 välillä on ”oireellinen (p<0,1 )” p = 0,07

Taulukon 5 perusteella voidaan ajatella, että pääomalle saatu korko on laskenut merkitsevästi 

vuodesta 1998 vuoteen 2000 mennessä noin 10 %-yksiköllä, jota tukee myös se, että tilastollinen 

merkitsevyys osoittaa oireellisuutta. Kuitenkaan merkitsevää eroa ei löytynyt eri vuosien väliltä. 

Tästä erosta saattaa selittää valtaosan edellä mainittu pinta-alatukien sisältyminen tuloslukuihin 

(laskeva tuki). Näin ollen ei voida aineiston perusteella sanoa, että koko alan kannattavuus olisi 

muuttunut tarkastelujakson kuutena vuotena tilastollisesti merkitsevästi. Siitä huolimatta on 

huomattava, että vuodesta 1998 lähtien pääomalle saatu tuotto on laskenut yhtä poikkeuksellista 

vuotta (2000) lukuun ottamatta.

Vihannes- ia kukkaviljelmien kannattavuus

Taulukko 6: Kukka-ja vihannesviljelmien kannattavuus (sipo-% ja EVA-%)

TUOTANTOSUUNTA KESKIARVO N KESKIHAJONTA

Vihannes (kaikki vi-

hannesviljelmät)

23,6" 153 18,8

Kukka (kaikki kuk-

kaviljelmät)

93 8,5

kaikki viljelmät 17,8 246 17,3

**)p< 0,001

Kun jako tehdään vihannes- ja kukkaviljelmien kesken, voidaan havaita (taulukko 6), että vihan- 
nesviljelmät kannattavat selkeästi kukkaviljelmiä paremmin. Ero on tilastollisesti erittäin merkit

sevä. Kaikkien viljelmien keskiarvoon verrattuna ero on myös suuri.
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Eri tuotantosuuntien kannattavuuseroja on kuvattu taulukossa 7. Siihen on koottu vastaavasti 
kannattavuuden tunnuslukuna käytetyn yhdistelmäniuuttujan arvot eri tuotantosuunnilla, sekä 

merkitty kaikkien luokiteltujen tuotantosuuntien väliset erot.

Salaattiviljelmät kannattavat parhaiten (31,6 %), sitten seuraavat kurkku (24,6 %), tomaatti (22,8 

%) ja viljelmät joilla viljellään eri vihanneslajeja samanaikaisesti (sekavihannes, 19,4%). Huo

noiten kannattavat aineiston valossa viljelmät, joilla viljellään sekä kukkia, että vihanneksia (se- 

kakukat/vihannekset, 1,3 %). Matriisimuotoisesta taulukosta voidaan havaita, että merkitsevät 
erot painottuvat tässäkin tarkastelussa luonnollisesti kukka-ja vihannesosioiden välille.

Vaikka salaattiviljelmät kannattavat parhaiten, ei eri vihanneksia viljelevien yritysten välillä ha

vaittu tilastollisesti merkittäviä eroja. Salaattiviljelmät olivat sen sijaan erittäin merkitsevästi 
kannattavampia kaikkiin kukkasektoreihin nähden, (taulukko 7)

Taulukko 7: Eri tuotantosuuntien kannattavuus vertai lu (sipo-% ja EVA-%)

TUO

TANTO
SUUNTA

Kurk

ku

To

maatti

Sa

laatti

Seka-

vihann.

Leikko

kukat

Ruuk-

kukuk.

Seka-

kukat

Seka

kuk/vih

Kukka-

myy m.

ka. 17,6 24,6 22,8 31,6 19,4 7,2 12,3 6,5 1,3 17,5

Kurk-ku
** * ** **

To
maatti * * ** **

Sa

laatti ** ** ** ** *

Seka-

vihann. * ** **

Leikko

kukat ** * ** *

Ruuk-

kukuk. * **

Seka-

kukat ** * * ** **
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Seka

kuk/vih ** ** ** ** *

Kukka-
myym. * *

(**) = ero erittäin merkitsevä (p<0,001) ; (*) = ero merkitsevä (p<0,01 )

Kun tilastoaineiston perusteella parhaiten menestyvää salaattisektoria tarkastellaan lähemmin ja 
poistetaan siitä laskennallinen tukien osuus havaitaan, että tulos pienenee noin 27 %. Tällöin 

pääoman tuotto olisi noin 23 %, joka on hyvänä pidettävä tuotto pääomalle.

Menestymiseen vaikuttaneet strategiset muuttujat ia niiden vaikutukset

Eri strategisiksi muuttujiksi arvioitujen tekijöiden vaikutusta taloudelliseen menestyksellisyyteen 

tutkittiin regressioanalyysin avulla ja täydennettiin erottelu-ja varianssianalyysillä. Taulukossa 8 

on esitetty yhteenvetona tulokset toimenpiteistä, joilla päädyttiin tärkeiksi tunnistettuihin muut

tujiin. Analyysit tehtiin rinnakkain kolmen tunnusluvun suhteen: sijoitetun pääoman tuottopro

sentin, suhteellisen EVA-arvon perusteella sekä näiden yhdistelmällä. Sen jälkeen valittiin ne 

muuttujat, jotka todettiin merkitseviksi kaikkien kannattavuutta kuvaavien kolmen tunnusluvun 

suhteen. Näin pyrittiin varmistamaan tulosten luotettavuus.

Taulukko 8: Strategisten muuttujien vaikutus kannattavuuteen eri kannattavuuden tunnusluvuilla 

(sipo-%, EVA-%, sipo-% ja EVA-%) sekä erikseen että yhdessä

STRATEGISET MUUTTU

JAT

sipo-% EVA-% sipo ja EVA Kaikki sa-

manaikaik.

Beta-kerroin Beta-kerroin Beta-kerroin

Tuotantosuunta -0,232 * -0,198 * -0,235 * *

Keinovalon käyttö 0,130 0,157 * 0,130

Pinta-ala -0,280 ** -0,277 ** -0,277 ** **

Investointi-intensiteetti -0,520 ** -0,458 ** -0,529 ** **

Ulkoistmisaste, tuotanto -0,105 -0,104 -0,097

Ulkoistamisaste, markkinointi 0,155 0,178 * 0,153

Voimaperäisyysaste (suht.) -0,290 * -0,240 * -0,297 * *

(**) = vaikutus erittäin merkitsevä (p<0,001) ; (*) = vaikutus merkitsevä (p<0,01)
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Merkittäviksi tekijöiksi nousivat:

• investointi-intensiteetti, (Beta-kerroin = -0,529), joka kuvaa panostusta kiinteisiin tuo

tantovälineisiin, kuten tuotantolaitokset ja -välineet

• viljelypinta-ala, (Beta-kerroin = - 0,277) , joka on yrityksen tuotantovolyymiä ja yrityk

sen kokoa kuvaava tekijä

• voimaperäisyysaste (Bbeta-kerroin = -0,297 , mikä ilmentää materiaalien ja esimerkiksi 

energian käyttöastetta tuotannossa

• tuotantosuunta (Beta-kerroin = - 0,235) , eli mitä kasvityyppiä yritys tuottaa (liite 2)

Merkittävistä strategisista tekijöistä investointi-intensiivisyydellä oli huomattavin vaikutus kan

nattavuuteen. Vaikutus oli negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että mitä voimakkaammin on inves

toitu, sitä huonompi on tulos. Tarkasteltaessa asiaa lähemmin, havaittiin, että ero vähemmän 
investoineen ja paljon panostaneiden välillä oli erittäin merkitsevä (p< 0,001). Vastaavasti vilje

lypinta-alan ja tuotantosuunnan osalta ero oli myös erittäin merkitsevä (p< 0,001). Voimaperäi

syysaste osoittautui myös merkitseväksi strategiseksi tekijäksi (p< 0,05).

Huonosti menestyvän yrityksen profiili strategiamuuttuiien suhteen

Kolmas tuloslaskelma-aineistosta selvitettävä asia oli, mitkä edellä mainituista muuttujista sisäl

tyvät hyvin tai huonosti menestyvän yrityksen profiiliin. Tätä kysymystä lähestyttiin selvittämäl

lä huonommin menestyvän yrityksen profiilia. Faktorianalyysillä haettiin strategisten tekijöiden 

joukosta toisiinsa liittyviä muuttujia ja sen jälkeen tarkasteltiin löydettyjä tyyppejä edelleen reg

ressioanalyysin avulla.

Taulukko 9: Eri strategisten muuttujien ryhmittyminen strategiatyypeiksi

STRATEGINEN SUUNTAUS
Panostaminen Markkinointi Pinta-ala

STRATEGINEN
MUUTTUJA
Tuotantosuunta 0,854
Pinta-ala 0,990
Invest, intensiteetti 0,905
Ulkoistamisaste 0,908
Voimaperäisyysaste 0,915
Keinovalon käyttö
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Muuttujien joukosta löytyi yli 1,00 ominaisarvolla kolme faktoria (taulukko 9). Kolmen faktorin 

ratkaisu selitti 87,5 % muuttujien yhteisvaihtelusta, kun vähimmäisvoimakkuudeksi oli asetettu 

0,5. Taulukossa on esitetty eri faktoreiden saamat lataukset eri muuttujilla.

Kun tulkinta tehdään korkeimpien latausten mukaan (taulukko 9), saadaan strategiset muuttujat 

(6 kpl) tiivistettyä kolmeen muuttujaan. Uusille muuttujille voidaan antaa nimiksi:

• Panostaminen

• Markkinointitapa

• Pinta-ala

Tutkittaessa syntyneitä faktoreita regressioanalyysin avulla havaittiin, että kaikki strategiset lin

jat vaikuttivat koko kasvihuoneyritysaineiston perusteella kannattavuuteen siten, että eniten vai

kutti markkinointitapa, toiseksi eniten pinta-ala ja kolmanneksi suurin osamerkitys oli panostus- 

tekijöillä (taulukko 10).

Taulukko 10: Strategisten päämuuttujatyyppien vaikutus kannattavuuteen

STRATEGINEN MUUTTU-

JATYYPPI BETA SIG.

Panostaminen 0,172 *

Markkinointitapa 0,380 **

Pinta-ala 0,262 **

**) p< 0,001 ; *)p< 0,01

Markkinointitapa vaikutti siten, että mitä lyhyempi tuotteen välitysketju tuottajalta asiakkaalle 

on, sitä parempi on kannattavuus. Pinta-alan lisääntyminen vaikutti negatiivisesti kannattavuu
teen, samoin panostuksen määrä. Siis tutkimusaineiston pinta-alaltaan suurempi kokoluokka oli 
selvästi huonommin kannattava kuin pienempi kokoluokka (alle 10 000 m2/ yli 10 000 m2:n vil

jelmät)

Tyypitettynä huonommin menestyvä yritys on siis tutkimusaineiston perusteella suurtukkuun 

tuotteet myyvä, voimakkaasti viljelyyn, eli satotason lisäämiseen panostava ja lisäksi tässäkin 

aineistossa pinta-alaltaan suuri viljelmä.
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6.2 Laadulliseen lähdeaineistoon perustuvat tulokset

Laadullinen lähdeaineisto koostui pääasiassa vuosina 1997-2004 alan lehdissä julkaistuista yrit

täjähaastatteluista (yht. 41 kpl), joista kerättiin tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavia viljely
jä yritysstrategisia tietoja ja viljelijöiden kommentteja. Kaikkien tähän yrittäjähaastatteluaineis- 

toon kuuluvien viljelijöiden yritysten tiedot ovat mukana myös tämän tutkimuksen kvantitatiivi
sessa aineistossa.

Tässä tutkimuksessa laadullisen aineiston tehtävänä on toimia suuntaa-antavana materiaalina 

siitä, miten viljelijät itse näkevät eri strategisten osa-alueiden merkityksen ja miten he pyrkivät 

toimimaan niiden suhteen. On mielenkiintoista verrata, miten nämä käsitykset ja mielipiteet vas

taavat niitä johtopäätöksiä, mitä kvantitatiivisesta tuloslaskelma-aineistosta tehtiin merkittävim

mistä strategisista muuttujista. Aineisto on luokiteltu samojen muuttujien perusteella, joita tar

kasteltiin jo tulosaineistoista. Lisäksi käsitellään vielä kolmea muuta strategista tekijää, johtamis

tapaa, arvioituja kilpailuetuja ja liikkuvuusesteitä koskettavia kannanottoja ja mielipiteitä.

Johtaminen

Taulukko 11: Viljelijöiden suhtautuminen johtamiseen

JOHTAMINEN Innovoijat Managerit Ei luokitellut

n = 41 17 15 9

Kuvaus - poikkeavien vilje
lymenetelmien kehit
täminen
- epätavallisten vilje
lykasvien valinta
- poikkeavien mark
kinakanavien valinta
- viljelytoiminnan 
rinnalle yrittäjyyttä 
uusilla toimialoilla

- harkitsevia 
varmoissa, tunnetuissa 
viljelykasveissa pitäy
tyminen
- tarkka viljelyohjei
den noudattaminen
- uudet menetelmät 
käyttöön, kunhan in
novoijat ovat ”todista
neet” ne hyviksi

- lähempänä manage- 
rialisteja kuin inno- 
voijia

Tarkasteltujen lehtiartikkelien yrittäjähaastattelujen pohjalta viljelijöistä erottui selkeästi kaksi 

ryhmää: innovoijat ja managerialistit (taulukko 11). Näiden välimaastoon jäivät viljelijät, joita ei 

artikkelien perusteella voitu luokitella kumpaankaan ryhmään. Luokittelemattomien viljelijöiden
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voidaan kuitenkin olettaa olevan lähempänä managerialisteja kuin innovoijia, sillä he keskittyi
vät haastatteluissaan kertomaan suhteellisen ”oppikirjamaisesta” viljelytekniikastaan ja toimin
nastaan. Heille on myös tyypillistä varovaisuus niin uusiin menetelmiin ja kasveihin siirryttäessä 

kuin laajennuksia suunniteltaessa.

Innovoijien haastatteluissa tyypillistä olivat selostukset omista viljelymenetelmien ja viljelykas
vien kokeiluista, jotka poikkesivat selkeästi alalla vallitsevista tavanomaisista käytännöistä. Vil

jelijöiden innovatiivisia tavoitteita kuvastaa hyvin erään viljelijän kommentti kehittämästään 

menetelmästä:
"Tavoitteena on pudottaa tuotantokustannuksia kymmenellä prosentilla ja lisätä satotasoa vas

taavasti kymmenellä prosentilla ”

Artikkeleissa painottui myös alan yleinen näkemys kokeilun ja kehittämisen välttämättömyydes

tä:
”isä on aina ollut kova kokeilemaan ja kehittelemään kaikenlaista - puutarhayrittäjän on pak

ko olla, jos aikoo pysyä kisassa mukana ”

Managerialistien ryhmään luokitelluille oli tyypillistä voimaperäiseen viljelyyn panostaminen, 

mutta samalla uusiin ideoihin kohdistuvien riskien välttäminen. Halu seurata kärjen tuntumassa 

ilman suuria riskinottoja:
”... uusien järjestelmien käyttöön ottamisessa on paljon opeteltavaa ja edelläkävijät joutuvat 

maksamaan oppirahoja. Siksi etenemme tässä asiassa tiukasti kärjen tuntumassa ja tulevaa en

nakoiden, mutta emme ehdoin tahdoin halua olla vetovastuussa ”

Tuotantosuunta

Taulukko 12: Viljelijöiden suhtautuminen tuotantosuunnan valintaan

TUOTAN- Koristekasvit Vihannekset Koristekasvit + vihan-

TOSUUNTA nekset, ns. sekaviljelmät

n =41 11 20 10

Perusteluja leikkokukkaviljelijäl. 
-keskittyminen yh
teen kasviin 
- pyrkimys suuriin

yhden vihanneksen 
viljelijät:
- halutaan keskittyä 
ydinosaamiseen

suuremmilla viljelmillä:
- markkinasyistä siirty
mää koristekasveista 
vihanneksille
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satomääriin ja ratio- - markkinoinnin yk- pienemmillä viljelmillä:
naaliseen viljelyyn sinkertaisuus -monipuolinen tarjonta
ruukkukukkaviljeli- - investointien koh- vähittäismarkkinoille
jät: dentaminen
- monipuolinen tuo- useamman vihannek-
tanto sen viljelijät:
- luottaminen seson- - suurimmilla viljel-
kikukkiin millä markkinat ra-
koristekasvien taimi- joittavat yhden kas-
tuottajat: vin viljelyä
- monipuolisuus - pienillä viljelmillä
- asiakaspalvelu pyrkimys monipuoli

seen tarjontaan

” ...tomaatti on aina ollut puutarhan pääkasvi... ”

"1960-luvulta lähtien päätuote oli kurkku... ”

Viljelysuuntauksen pysyvyys on ollut tyypillistä kasvihuoneyrityksille, jota kuvastavat myös 

edellä esitetyt haastatte 1 unäytteet. Kunkin vilj elysuuntauksen edustajalla on ollut omat perus

teensa jatkaa entisellä linjallaan. Suomen EU:hun liittymisen jälkeen ja kilpailun kiristymisen 

myötä on viljely suuntauksien muuttamishalukkuus kuitenkin viljelijöiden keskuudessa selvästi 

lisääntynyt. Yleisinä linjoina on nähtävissä siirtymää leikkokukista ruukkukukkien ja kurkun 

viljelyyn sekä toisaalta siirtymää tomaatin viljelystä kurkun tai salaatinviljelyyn. Useat vihan- 

nesviljelijät ovat myös ryhtyneet kokeilemaan paprikan viljelyä.

Vilj elysuuntauksen vaihtoon ei lähdetä vaihtelunhalun tai uuden kiinnostuksen kohteen takia, 

vaan siihen johtaa yleensä taloudellinen pakote. Tämän viljelijät ovat tuoneet selkeästi esiin 

lehtihaastatteluissaan.
Leikkokukkia kasvattaneiden ja tuotantosuuntaa vaihtaneiden viljelijöiden kommentit kuvastavat 

hyvin tilannetta:

"Tappiolla ei kannata tehdä... Tähän olisi pitänyt ryhtyä jo aikaisemmin... ”

"Kaksi viimeistä vuotta ovat olleet yrityksemme rankimmat. Ei ole aivan yksinkertainen juttu 

vaihtaa leikkokukista tuotantosuuntaan, joka oli useimmilta osin täysin outo. ”

Kun suuremmilla viljelmillä koristekasvien ja vihannesten kasvattaminen rinnakkain on yleensä 

seurausta markkinatilanteen vaatimista muutoksista ja koristekasvien kannattavuuden heikkene



81

misestä, kokevat pääasiassa vähittäismyyntiin tai lähikaupoille myyntiin keskittyneet pienempien 
yritysten viljelijät useiden vihannesten ja monipuolisen koristekasvivalikoiman viljelyn onnistu

misen oleellisena osana:

- "kolmesta vihanneksesta muodostuu hyvä perusvalikoima tarhan yhteydessä toimivaan myymä

lään ”
"Asiakkaat ovat tottuneet hakemaan täältä sellaista, mitä ei ole saatavilla joka paikasta. ”

Keinovalon käyttö

Taulukko 13: Viljelijöiden suhtautuminen keinovalotukseen

KEINOVALON
KÄYTTÖ

Valoviljely Osaksi valoviljelyä Luonnonvaloviljely

n =41 22 7 4
Perusteluja - usko ympärivuoti

seen viljelyyn
- ainoa keino selvitä 
kilpailussa
- laadun varmistami
nen
- ympärivuotinen työ 
parantaa hyvän työ
voiman saantia

valotuspinta-alan li
säämistä rajoittavat:
- sähkön hinta
- myytävien tuottei
den hinnat
- työmäärän lisäänty
minen

- pitäytyminen perin
teisessä viljelyssä
- ei laajenemishaluja

Lehtiartikkelien 41 :stä haastatellusta 33 viljelijää puhui valotuksesta tai valotusmääristä. Kah

deksassa artikkelissa ei ollut mainintaa valotuksen käyttämisestä, mutta viljelmien luonteen pe

rusteella on oletettavaa, että pääosa niistä kuuluu osaksi lisävalotusta käyttävien ryhmään.

Lehtiartikkelien perusteella voitiin todeta, että pääosa haastatelluista näki tehokkaan valoviljelyn 
ainoaksi kilpailukykyiseksi strategiaksi. Tarkasteltaessa lehtiartikkeleja lähtien vuodesta 1997 

vuoteen 2004 saakka voidaan edelleen havaita, että viljelijöiden ympärivuotiseen viljelyyn sopi

vaksi katsoma valoteho on nousut huomattavasti. Esimerkiksi kurkun ympärivuotisen viljelyn 
valotuksessa on siirrytty n. 150-160 tehoista 200- 220W/m2.

Valoviljelijöiden kommenteissa ilmenee selvästi näkemys siitä, että tehokas ympärivuotinen 

valoviljely on ainoa mahdollinen strateginen valinta, mikäli tulevaisuudessakin halutaan viljelyä 

jatkaa.
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”Pakkohan se on olla (valot). Vaikea se olisi ilman valoja kurkun kanssa touhuta, kun kevään 

hyvät hinnat ovat menneiden talvien lumia. ”

"Jos yleensä aikoi kurkulla jatkaa, valot oli laitettava”

Valotetun kasvihuonepinta-alan lisäämistä rajoittaa tällä hetkellä lähinnä pelko sähkön hinnan 

kehittymisestä sekä kiristyneen kilpailun aiheuttaman kasvatettavien tuotteiden hintojen lasku. 
Myös tehokkaan ympärivuotisen valoviljelyn aiheuttamat nousevat työvoimakulut askarruttavat 

viljelijöitä.
”... pahimpana valoviljelyä uhkaavana peikkona sähkön hinta... ”

”...toisaaltajossain talvikurkullakinpää tulee vastaan... ”

Koko pinta-alaltaan valottamattomat viljelmät olivat aineiston pienimpiä ja usein myös vanhim

pia. Niissä keskityttiin pääasiassa kevään kukkatuotantoon ja kesän vihannestuotantoon. Valot

tomien viljelmien yrittäjien piirissä ei myöskään ollut sellaista toiminnan laajentamisen halua 

kuin useilla ”valoviljelijöillä”

T uotantopinta-ala

Pinta-alan merkityksestä artikkeleissa oli suhteellisen vähän mainintoja. Lähinnä niissä oli perus

teluja suurelle pinta-alalle tai pinta-alan kasvattamistarpeelle:
Viljelmän on oltava riittävän suuri, jotta päästään tehokkaaseen toimintaan. Näin perusteli 9 

viljelijää laajenemispyrkimyksiään tai suurta viljelmäänsä. Asiakaspalvelun parantaminen, suu

rempien erien ja mahdollisimman monipuolisen valikoiman tarjoaminen olivat etenkin koriste

kasvien taimituotantoa harrastavien viljelijöiden perusteluja.

Investointi-intensiivisyys

Taulukko 14: Viljelijöiden perusteluja voimaperäiselle tuotannolle

INVESTOINTI-
INTENSITEETTI

Voimakas investointi- 
intensiivisyys

Kohtalaisesti inves
toivat

Alhainen investointi- 
intensiivisyys

n =41 17 12 12
Perusteluja tuotannon lisäämisek

si ja laadunparanta- 
miseksi:
- riittävä pinta-ala ja

- keskittyvät viljelyyn 
ja pyrkivät lähinnä 
hallittuun toimintaa 
ylläpitäviin investoin-

-pyritään viljelemään 
mahdollisimman al
haisin investoinnein 
- rahoitusvaikeudet



83

tehokas ympärivuoti- teihin - EU-tukien tulevai-
nen viljely ehdotto- suuden epävarmuus
mia menestymisen - vieraan työvoiman
edellytyksiä 
kulujen rajoittamisek
si:
- työn rationalisointi
- omien lämpölaitos
ten ja sähköntuotanto- 
laitosten rakentami-

tarpeen välttäminen

nen

Valoviljely, suuret pinta-alat ja investointi-intensiivisyys liittyvät oleellisesti yhteen. Kun viljeli

jä näkee tehokkaan, rationaalisen, ympärivuotisen valoviljelyn ainoaksi mahdollisuudeksi, johtaa 

se automaattisesti suuriin investointeihin. Pinta-alan kasvattamisen ja valotuksen lisäämisen 

rinnalla on voimakkaan investointi-intensiivisyyden viljelmillä ryhdytty investoimaan myös työ

tä säästäviin ja helpottaviin koneisiin ja laitteisiin.

”Yksi suurimmista muutoksista - myös sen syistä - oli tarve vähentää työvoimakustannuksia... 

Investoinneista tuoreimmat ovat siirtopöydät ja kuljetusjärjestelmät"

".Kun valotehoa on reilusti, on kasvien myös saatava siitä täysi hyöty. Näin ollen alaslasku oli 

itsestään selvä valinta... ”

Kuitenkin myös voimakkaan investointistrategian viljelijät pohtivat jo investointitason mielek

kyyden rajoja:

”Enemmät kilot vaatisivat ainakin viisi istutusta vuodessa, lamppujen vaihtoa vuosittain, hulp- 

peampaa energiankäyttöä, lisää työtä ja niin edelleen... hän latelee ja epäilee, että lisäkilot tuli

sivat maksamaan liikaa... ”

Seuraavista kommenteista voi havaita alan yleisen näkemyksen voimakkaan investointi- 

intensiivisyyden paremmuudesta, kun haastateltavana on ollut alhaisen investointi- 

intensiivisyyden strategian valinneita viljelijöitä.

’’...viljelijä kertoo hieman hämillään, että tarha on toiminut tomaattivuosinaan erittäin pienillä 

investoinneilla... ”

”Olen monesti miettinyt, kuinka kaiken voi tehdä näin väärin (yleisiin linjauksiin ja ohjeisiin 

verrattuna) ja silti onnistuakin... ”
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Markkinointitapa

Markkinointitavalla tarkoitetaan tässä lähinnä sitä, myykö yritys tuotteensa alavirran suuntaan 

suurien tukkuliikkeiden ja keskusliikkeiden kautta, vai suorempaan, esimerkiksi vähittäiskau

poille. Aiheesta oli yllättävän vähän kommentteja artikkeleissa. Niiden pääpaino on voimak

kaasti viljelymenetelmien selostuksissa ja kasvivalinnoissa.

V oimaperäisyysaste

Viljelmien voimaperäisyysaste mukailee niiden investointi-intensiivisyyttä. Viljelmillä, joilla on 
investoitu valotuskalustoon ympärivuotista tehokasta viljelyä ajatellen, käytetään myös luonnol

lisesti runsainten energiaa niin valotukseen kuin lämmitykseenkin. Lisäksi ympärivuotinen vilje

ly aiheuttaa myös mm. suurempia taimi-, lannoite-ja kasvinsuojelukustannuksia.

Taulukko 15: Viljelijöiden suhtautuminen voimaperäisyysasteeseen

VOIMAPERÄI- Voimaperäiset viljel- Kohtalaisen voimape- Matalan profiiliin

SYYSASTE mät räiset viljelmät viljelmät

n = 41 9 21 11
Perusteluja - voimakkaaseen va

lotukseen satsataan 
satotavoitteiden ja 
laadun takia
- kilpailukyvyn var
mistaminen

- keskittyvät viljelyyn
- usein osa pinta- 
alasta valotettua

pienet viljelmät:
- lähtökohtana pieni
muotoinen viljelyjä 
pienet kulut
- vieraan työvoiman 
välttäminen 
isommat viljelmät:
- strateginen valinta, 
jossa suhteellisen 
suurta edullisesti ra
kennettua pinta-alaa 
pyritään viljelemään 
mahdollisimman al
haisin kustannuksin

Voimaperäisen viljelyn arvostus tulee hyvin esille tarkasteltujen artikkelien yhteydessä. Etenkin 

kurkku- ja vihannesviljelijöiden keskuudessa on tyypillistä panostaa satotason nostamiseen ja 

vähintään 100 kg/m2 onkin artikkelien mukaan nykyään jokaisen valoviljelijän tavoitteena. Vil

jelmiin, joiden voimaperäisyysaste on kohtalainen, on tässä yhteydessä luokiteltu sellaiset yri-
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tykset, joissa osa pinta-alasta on tehokkaassa ympärivuotisessa viljelyssä, mutta viljelmällä on 

myös valottamattomia kasvihuoneita.

Kilpailuedut/Vaikeudet ia niiden perusteluja

Taulukko 16: Viljelijöiden näkemykset kilpailueduista

KILPAILUEDUT Laatu Kotimaisuus Varma markki
nointi

Erikoistuotteet

n = 41 13 7 12 9

Huomioitavaa on, että kilpailuetuna pidetään aivan vastakkaisia tekijöitä, kuten erikoistumista ja 

monipuolisuutta, omaa jakelua ja viljelyyn keskittymistä, voimakasta panostusta ja matalaa pro

fiilia. Mutta muutamia yhtenäisiä piirteitä on: Viljely on siirtymässä ruusulta sen ylitarjonnan ja 

heikon hinnan takia ruukkukukkien ja vihannesten osalle. Muut leikkokukat paitsi ruusu, tulp

paani ja narsissi ovat jäämässä kokonaan viljelystä pois kannattamattomina. Vihanneksissa to

maatin huono hinta johtaa siirtymiseen kurkun viljelyyn ja paprikan kokeiluun. Tyytyväisimmil- 

tä vaikuttavat tällä hetkellä salaatin ja kurkun viljelijät sekä vähittäismyyntiin keskittyneet pien

ten puutarhojen yrittäjät. Kilpailun aiheuttamista ongelmista nousi esille niin yleiseen markkina- 

kilpailuun, kuin tuotantoteknisiin ongelmiinkin liittyviä aiheita.

Ruusun ja tomaatin ylitarjonta ja niiden heikko hinta nähdään suurimmaksi ongelmaksi ja pelä

tään että näiden kasvien heikko tilanne luo edelleen paineita kurkulle ja salaatille (11 vilj.). Säh
kön korkea hinta tuli edelleen esiin useissa artikkeleissa (3 vilj.). Ympärivuotinen viljely on li

sännyt tuholais-ja tautiongelmia ja siten lisännyt kustannuksia. Valoviljelyyn ja ”alaslaskumene- 

telmään” siirtyminen on lisännyt yllättävän paljon työmenekkiä sekä taimikuluja. Lisäksi vanhat, 

matalat huoneet rajoittavat viljelykasvien valintaa monilla viljelmillä (7 vilj.).

Artikkeleissa esille tulleita liikkuvuusesteitä:

Kasvihuoneviljelyn toimialalla strateginen ryhmä- teorian mukaisilla liikkuvuusesteillä näyttää 

olevan merkittävä rooli mietittäessä viljelykasvin tai tuotantosuunnan vaihtoa:
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• Pitkään jatkunut saman kasvin viljely ja ”isän perinteet” rajoittavat halukkuutta vaihtaa 

kasvia (14 vilj.)

• ”Kaksi viime vuotta ovat olleet yrityksemme rankimmat. Ei ole yksinkertainen juttu vaih

taa leikoista tuotantosuuntaan, joka oli useimmilta osiltaan täysin outo”

• Myös viljelymenetelmään tai lajikkeeseen voidaan jumittua, ei uskalleta vaihtaa varmaksi 

koettua

• ”Olemme aina kehittäneet ja rakentaneet omalla pääomalla. Se on estänyt kannattamat

toman toiminnan. Olemme maksaneet veroja emme korkoja, mutta turhat kokeilut ovat 

jääneet pois”

• Markkinoinnin takia oletettu tai tiedetty monipuolisuus viljelyssä estää keskittymistä

• Rakennuspinta-alan loppuminen rajoittaa usein laajenemista, eivätkä viljelijät yleensä näe 

muualle rakentamista vaihtoehtona (3 vilj.)

• Vanhojen huoneiden mataluus rajoittaa kasvivalikoimaa ja viljelymenetelmiä (3 vilj.)

• Rahoitusongelmat rajoittavat laajentamista (3 vilj.)

Yhteenveto

Tässä alaluvussa käsitellyn laadullisen aineiston tärkeimmät tulokset on koottu yhtenäiseksi tau

lukoksi (taulukko 17). Strategisten tekijöiden luokittelu vastaa aikaisemmin käsitellyn tulosai

neiston strategiakäsitteistöä, jolloin vertailun suorittaminen näistä aineistoista saatujen tulosten 

välillä on johdonmukaisempaa.

Taulukkoa 17 tulkittaessa on huomattava, että pystysuunnassa olevat ruudut eivät ole vertailu

kelpoisia. Toisin sanoen esimerkiksi innovoijat eivät välttämättä kannata koristekasviviljelyä ja 

valoviljelyä, vaan tulkintasuunta on, että johtamistapana innovatiivista otetta kannattaa 17, ma- 

nagerialistista otetta 15 ja 9 kannanottoa ei voitu tulkita.
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Taulukko 17: Yhteenveto viljelijöiden luokittelusta eri strategisiin muuttujiin suhtautumisen pe

rusteella

Strateginen tekijä Puoltavat kannanotot tai luokitukset

Johtamistapa

n= 41

innovoi) at, 17 managerialistit, 15 ei luokitellut, 9

Tuotantosuunta

n= 41

koristekasvit, 11 vihannekset, 20 sekaviljelijät, 10

Keinovalon käyttö

n= 41

valoviljely, 22 osaksi valot, 7 ei valoja, 4

Pinta-ala

n= 41

vähän kannanottoja vähän kannanottoja vähän kannanottoja

Inv.intensiteetti

n= 41

voimakas, 17 kohtalainen, 12 alhainen, 12

Markkinointitapa
n=41

vähän kannanottoja vähän kannanottoja vähän kannanottoja

Voimaperäisyysaste

n=41

voimakas, 9 kohtalainen, 21 alhainen, 11

Yllä olevan yhteenvedon perusteella voidaan todeta, että johtamistavan perusteella yrittäjät ovat 

jakaantuneet lähes tasan innovoiviksi luokiteltujen ja managerialistien kesken. Tästä voidaan 
päätellä, että viljelijöissä on ehkä yllättävänkin paljon innovatiivista potentiaalia. Jatkotutkimuk

sissa onkin mielenkiintoista yhdistää tässä tutkimuksessa käytetyn kahden lähestymistavan tu

lokset (viljelijöiden asenteet ja toteutuneet tulosluvut) yhdeksi aineistoksi, jolloin voitaisiin tehdä 

vertailua esimerkiksi tämän johtamisdimension ja menestyksellisyyden välisestä suhteesta: Onko 

johtamistavalla vaikutusta taloudelliseen menestymiseen?

Tuotantosuunnan osalta suunta näyttää mielipidetasolla olevan vihannesviljelyn suuntaan. Tulos- 

aineisto tukee tätä käsitystä, sillä vihannesviljelmät ovat olleet selvästi koristekasviviljelmiä me- 

nestyksellisempiä (taulukko 6).

Keinovalon käytön suhteen asenneaineiston ja tulosaineiston perusteella voidaan sanoa, että tu
lokset näyttävät tukevan toisiaan. Asenneaineistossa (taulukko 17) kannatetaan voimakkaasti
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valoviljelyä, ja tulosaineistossakin (taulukko 8) havaittiin tämän strategisen tekijän ja kannatta

vuuden välillä merkitsevyyttä, tosin vain yhdellä kolmesta käytetystä mittarista (EVA-%).

Pinta-alan suoranaisesta merkityksestä saatiin laadullisessa aineistossa vain vähän kannanottoja, 

joten niiden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä. Tulosaineiston perusteella pinta-alalla oli 
erittäin suuri vaikutus kannattavuuteen siten, että mitä suurempi pinta-ala, sitä huonompi kannat
tavuus. Tätä arvioidessa voidaan todeta, että luonnollinen selitys lienee, että suuret tuottajat eivät 

ota herkästi kantaa ainakaan pienemmän pinta-alan puolesta. Pinta-alan pienentäminen ei inhi

millisesti ajatellen liene kovin houkutteleva vaihtoehto, vaikka se strategisesti olisi joissain tapa

uksessa yksi vaihtoehto. Puolestaan pienemmät viljelijät näyttävät olevan myös hyvin varovaisia 
laajenemispyrkimyksissään.

Investointi-intensiteetin ja siihen samansuuntaisena liittyvän voimaperäisyysasteen suhteen mie

lipiteet menevät jokseenkin tasan eri asteiden kesken, mutta kuitenkin painottuvat selkeästi voi

makkaamman panostuksen suuntaan siten, että vain noin kolmasosa kannanotoista katsoo alhai

sen panostusasteen olevan parempi suunta (taulukko 17). Tämä on vahvasti ristiriidassa tulosai

neiston kanssa, sillä kummankin panostuksen voimakkuutta mittaavan strategisen muuttujan 

(investointi-intensiteetti ja voimaperäisyysaste) painottuminen johti tulosaineiston perusteella 
huonompaan tulokseen (taulukko 8). Siihen, mistä tämä ristiriita johtuu, ei voida antaa tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella tyhjentävää vastausta. Voidaan arvailla, että yleisesti vain aja

tellaan vahvan panostuksen johtavan tulevaisuudessa parempaan tulokseen.
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7 KASVIHUONEVILJELYN STRATEGINEN TOIMIALA-ANALYYSI

Toimialan katsotaan muodostuvan niistä yrityksistä, jotka myyvät samanlaisia tuotteita tai palve

luita samantyyppiselle asiakaskunnalle. Yritykset ostavat tuotannontekijänsä samalta hankkija- 

ryhmältä sekä saavat rahoituksensa samantyyppiseltä rahoittajajoukolta. Toimialalle on myös 
tyypillistä, että se käyttää samantyyppistä teknologiaa toiminnassaan. (Lahti, 1987, 87.) 
Toimialatasolla yritys nähdään liiketoimintoineen markkinoiden kilpailussa osana toimialan ra

kennetta ja kehitystä. Sen takia kilpailija-analyysi on keskeinen asia toimialatason analysoinnis

sa. Markkina-alueiden laajetessa ja kilpailun edelleen vapautuessa kilpailun analysoiminen saa 

koko ajan laajenevaa alueellista perspektiiviä. Toimiala-analyysiä onkin syytä tehdä myös mark- 

kina-alueperusteisesti. Tutkimus on tuonut 70-luvulta alkaen enenevässä määrin käytetyn uuden 

analyysiyksikön, strategisen ryhmän, toimialan ja yrityksen välimaastoon.

Tässä luvussa strateginen toimiala-analyysi nähdään laajasti ymmärrettynä, eli useammalla tasol

la tutkimuksen verkostoitumisnäkökulman perusteella. Toimialan lisäksi yhtenä analyysitasona 

on edellä mainittu strateginen ryhmä-taso. Analyysissä mennään myös yritystasolle, mutta kol

lektiivisesti, käyttäen pohjana aikaisemmin kuvattua empiiristä tilinpäätösaineistoa sekä koottua 

kirjallista aineistoa. Luvussa 5 esitettyjen menetelmien ja periaatteiden mukaan ensin osassa 7.1 

käsitellään kilpailuasetelmaa EU:n sisällä ja sen jälkeen määritellään strategiset ryhmät kasvi- 

huonetoimialalle osassa 7.2. Tuloksia käsitellään ja tulkitaan edellä mainitun viitekehyssystema- 
tiikan avulla osassa 7.3. Osassa 7.4 pohditaan sitten eri strategisia vaihtoehtoja, joita suomalai

sella kasvihuoneviljelyllä voisi olla tutkimustulosten valossa.

7.1 Euroopan Unionin ja Suomen kilpailuasetelmat

Euroopan Unioniin kuuluu tällä hetkellä 25 valtiota. Kasvihuonealan neljä suurinta tuottajamaa

ta: Espanja, Hollanti, Italia ja Ranska, vastaavat niin pinta-alallisesti, kuin tuotannonkin arvolla 

mitattuna valtaosan EU:n kasvihuonetuotannosta (liite 2). Näiden tuottajamaiden keskeinen ja 

yhteinen strategia muovaa pääsääntöisesti siten myös koko EU:n kilpailutilannetta. Mielenkiin

toisia asetelmia ovat: Hollanti vs. Espanja erityisesti vihannesmarkkinoilla, ja koristekasvimark- 

kinoilla asetelmana Hollanti vs. muut (Saksa, Espanja, Ranska ja Italia). Se, että asetelma on 

Hollanti vastaan muut johtuu siitä, että Hollanti vie kasvihuonetuotannostaan 75-85 %
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(MinLNV2005) ja on siten ylivoimainen toimija Euroopan - ja huomattava toimija myös maail
man markkinoilla.

Seuraavassa analysoidaan Euroopan Unionin kilpailutilannetta merkittävimpien toimijoiden osal
ta, erikseen vihannestuotannon ja kukkatuotannon kannalta. Suomi otetaan mukaan analyysiin, 
vaikka se ei ole kummallakaan tuotantosektorilla Euroopan mittakaavassa merkittävä tekijä. 

Analyysin viitekehyksenä käytetään Porterin (1990, 127) timanttimallia, jonka periaatteiden mu

kaan voidaan vertailla systemaattisesti valtioiden tai alueiden kilpailukykyä toisiinsa. Malli antaa 

tarkastelun pohjaksi neljä perus-ja kaksi täydentävää ulottuvuutta (kuvio 20, sivu 44).

Tarkastelun tulokset on koottu yhteenvedoiksi taulukoihin 18 ja 19, joissa eri strategiaulottu- 

vuuksille on määritelty painoarvot kunkin maan ominaisuuksien perusteella. Hollannin osalta 

lähteenä on käytetty Maataloudellisen tutkimuslaitoksen (Agricultural Economics Research In

stitute, Groot 1998) tutkimusta kukkatuotannon osalta. Vihannestuotannon osalta tietolähteinä 

olivat Eurooppakomission direktoraatin raportti ”The horticulture sector in the European Union” 

(Lacroix 2003), Daniel J. Cantliffen ja John J. Vansicklen julkaisu ”Competitiveness of the 

Spanish and Dutch Greenhouse Industries With the Florida Fresh Vegetable Industry” (2003) ja 

konferenssijulkaisusta “Significant changes in the European Greenhouse Vegetable Industry” 

(Barkley 2004). Suomen kasvihuonetuotantoa koskevana tietolähteinä olivat “Puutarhatuotannon 

strategiatyöryhmän loppuraportti” (Maa-ja metsätalousministeriö 2003) sekä tämän tutkimuksen 

empiirinen aineisto.
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Taulukko 18: Suomen, Hollannin ja Espanjan kilpailuasema vihannessektorilla EU:ssa.

SUOMI HOLLANTI MUUT

TUOTANNONTEKIJÄOLOT

Maantiede + ++++ +++

Ilmasto + +++ +++

Maapohja, raaka-aineet +++ ++ ++

Työvoima ++ ++ ++++

KYSYNTÄOLOT + +++ +++

TUKIALAT +++ ++++ +

RAKENNE, KILPAILU ++ ++++ +

JULKINEN VALTA +++ ++++ ++

SATTUMA + + +

YHT 16 27 20

Taulukko 19: Suomen, Hollannin ja muiden EU- maiden kilpailutilanne kukkasektorilla

SUOMI HOLLANTI ESPANJA
TUOTANNONTEKIJÄOLOT

Maantiede + ++++ ++

Ilmasto + +++ ++

Maapohja, raaka-aineet ++ ++ ++

Työvoima ++ ++ ++++

KYSYNTÄOLOT + +++ +

TUKIALAT ++ ++++ +

RAKENNE, KILPAILU + ++++ +

JULKINEN VALTA +++ ++++ ++

SATTUMA + + +

YHT 14 27 16

++++ = hyvin hyvä/runsaasti saatavilla/halpa
+++ =hyvä
++ = keskinkertainen
+ = hyvin huono/huono/kallis
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Maiden ja alueiden kilpailukyky muodostuu kasvihuonesektori 1 lakin alhaisesta hinnasta, korke

asta investointiasteesta, nopeasta tuotekehityksestä ja innovaatioista, tai aikaisemmista inves
toinneista. Ne, jotka saavat kilpailukykynsä innovaatioista, ovat tehokkaimpia. Ne maat, jotka 

kykenevät innovointitoimintaan itse, ovat vielä vahvimpia kilpailussa. Innovaatiot puolestaan 
syntyvät tuotannon, talouden, kotimarkkinoiden ja verkostojen hyvästä tasapainosta (Groot 

1998).

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että Hollanti on niin vahvassa asemassa muihin nähden 

(taulukot 18 ja 19). Kasvihuone- ja yleensäkin puutarhaviljely on siellä vientiteollisuutta, johon 

panostetaan voimavaroja. Vain maapohjan riittävyys ja työvoiman hinta ja saatavuus on siellä 
muihin kilpailijoihin nähden tasavertainen tai heikompi ominaisuus. Sen sijaan maantieteellinen 

sijainti lähellä markkinoita, tukevat alat, valtion tuki ja myös hyvät toimialan strategiset ominai

suudet, kuten organisaatiot ja johtaminen ovat siellä vahvuuksia. Nämä Hollannin vahvuudet 

pätevät sekä kukka- että vihannessektoreilla.

Espanjan osalta vahvuudet keskittyvät työvoiman hintaan ja edullisiin ilmasto-oloihin varsinkin 

vihannestuotannossa. Kukkasektorilla Espanjalla ei ole tällä hetkellä etuna kuin halpa työvoima. 

Valtio pyrkii myös tukemaan alaa, mutta voimavarat ovat pienemmät kuin esimerkiksi Hollan

nissa.

Suomen etuina voidaan mainita kohtalainen raaka-ainepohja, riittävät rakennusmahdollisuudet 

tuotantolaitoksille ja julkinen valta, joka on tukenut kasvihuonesektoria pinta-alatukien muodos
sa. Tämä tuki olisi kuitenkin parempi kohdentua toimintaedellytysten parantamiseen muulla ta

voin kuin suoralla tulotuella, vaikka se onkin tällä hetkellä elinehto alalle. Vihannestuotannon 

osalta sellaiset tekijät, kuten erityisen hyvälaatuinen raakavesi sekä Suomen suuret kasvuturve- 

varat vaikuttavat enemmän kilpailukykyyn kuin ei- syötävillä tuotteilla, kuten kukat. Edellä mai

nituilla tekijöillä voisi olla tulevaisuuden kilpailukeinoina suuri merkitys.

Muut EU:n jäsenvaltiot kuin Hollanti ja Espanja toimivat painotetummin kotimaanmarkkinoilla, 

joskin Keski-Euroopassa liikkuu tavaravirtoja myös eri tuottajamaiden välillä. Vain Hollanti vie 

kukkatuotteita suuremmassa määrin maailmanmarkkinoille ( kuvio 9, sivu 19), kuten Pohjois- 

Amerikkaan ja Aasian maihin.
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7.2 Kasvihuoneviljelyn strategiset ryhmät

Lahden (1983) kehittelemä malli, jota on sovellettu yritysten ja toimialojen strategioiden ana
lysointiin eri yhteyksissä - toimialan kehitysprosessin (Lahti 1999), kasvuyrityksen kehityksen 
ja strategisen ryhmän oppimisprosessin (Lahti 1999) kuvaajana - soveltuu hyvin myös tämän 

tutkimuksen strategisten ryhmien määrittelyn pohjaksi. Osa mallin ilmentämästä systematiikkas- 

ta, eli historia-analyysi -yritysten ryhmittely - tilastollinen tarkastelu, on ollut tämän tutkimuk

sen empiirisen osan punaisena lankana. Sitä pitkin on pyritty etenemään kohti homogeenisia 

strategisia ryhmiä, jotka pystyvät - innovoimalla, käyttämällä osaamis-ja oppimispääomaa ja 

liiketoimintaosaamista - luomaan menestykseen johtavia strategioita. Ne tulisivat toimimaan 

tasaisina alustoina hyvät toimintaedellytykset omaaville kasvihuonetoimialan horisontaalisille 
verkostoille.

Tämä ajatuskulku on kuvattu lisäämällä se prosessia kuvaavin nuolin malliin (kuvio 30).

Kuvio 30: Strateginen ryhmä oppimismekanismina.

potentiaalisuus realisointi tulos

Yrityksen stra
tegiset ratkaisut

-Historia
-Strategi-

Strateginen
ryhmä-
meksnismi

Toimialakilpai- Strateginen toimi
alan kilpailu

Operatiivinen 
toimialan kilpailu

Taloudellinen
.menestyksellisyys

Menestys

-Määrittely
-Testaus

Yritysten opera
tiivinen riippu
vuus

Taloudellinen
menestyksellisyys

Yritysten strategi
nen riippuvuus

Toimintastrategiat Taloudellinen
menestyksellisyys

Liiketoiminnan
määrittely

Lähde: Lahti 1999, 79.
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Yllä kuvatun systematiikan avulla seuraavassa määritellään ikään kuin yhteenvetona tämän tut

kimuksen empiirisestä osasta ja sen tulosten perusteella Suomen kasvihuonetoimialalle strategi
set ryhmät horisontaalisten verkostojen perusteeksi.

Kuvio 31: Kasvihuoneviljelyn strategiset ryhmät

TUOTANTO- PAAOMAN ERO KANNATTA
VUUDESSA KES

KIMÄÄRÄISEEN

SUUNTA TUOTTO 
(sipo-% ja EVA-%)

Kurkku

Tomaatti

Salaatti

Sekavihannes

Leikkokukka

Ruukkukukka

Seka (ruukku/leikko)

Kukka/Vihannes

Kukkamyymälät

*) = merkitsevä ero ryhmän toisen jäsenen kanssa (p = 0,05)



95

Tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella muodostettiin neljä strategista ryhmää:

1. Kurkku/tomaatti/sekavihannesryhmä
2. Salaattiryhmä

3. Kukkaryhmä

4. Kukka/vihannesryhmä

Kuviossa 31 määritellyt ryhmät muodostuivat siten, että perustana käytettiin tulosaineistosta saa

tuja analyysituloksia siten, että muodostettujen strategisten ryhmien jäsenten kesken ei tullut 

tilastollisesti merkittäviä eroja kannattavuuden suhteen. Vain neljännen ryhmän yritystyyppien 

välillä ilmeni merkitsevä kannattavuusero. Tähän ryhmään kaavailtiin vihanneksia ja kukkia sa

manaikaisesti viljelevää yritystyyppiä, sekä kukkia viljeleviä ja vähittäismyyntiä harjoittavia 

yrityksiä. Niillä on yhteisenä strategisena piirteenä se, että kumpikin yritystyyppi myy tuotteitaan 

lyhyemmän jakeluketjun kautta. Yhdistävänä tekijänä onkin silloin markkinointistrategia. Vas
taavasti tuotannon monipuolisuus näillä viljelmillä lienee myös yhdistävä tekijä. Tämän tutki

muksen perusteella ei kuitenkaan mielestäni löydy riittäviä perusteita muodostaa näistä yritys- 

tyypeistä strategista ryhmää. Asian selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.

Kurkku-tomaatti-sekavihannes- (ryhmä 1) ja kukkaryhmälle tuloslaskelma-aineisto antoi vahvan 

perusteen ja sitä tuki myös kvalitatiivinen analyysi. Sen sijaan salaattia viljelevät yritykset poik
keavat niin paljon sekä tulostensa ja viljelymenetelmiensä puolesta muista vihannes-ja kukkavil- 

jelmistä, että ne kuuluvat omaan strategiseen ryhmäänsä. Tämä ryhmä onkin tällä hetkellä ainoa, 

joka kykenee säännöstelemään tuotantoaan lyhyemmällä aikavälillä kuin muut tuotantosuunnat. 

Syynä on flow- tyyppinen tuotanto, jossa tuotteet kulkevat jatkuvana virtana tuotantolinjoilla, 
joilla yhden erän kiertonopeus on alle 30 päivää. Muilla vihanneksilla vastaava kiertoaika on 

vähintään kaksin- tai kolminkertainen. Tämä vaikeuttaa mukautumista kysynnän ja tuotannon 

vaihteluihin.

Vastaavasti kukkaryhmän erottamisen perusteena vihannesviljelmistä on selvästi erilainen mark- 
kinakilpailutilanne kuin vihanneksilla. Vastaavasti leikkokukkien kuljettaminen EU:n sisällä ja 

myös sen ulkopuolelta on halvempaa, ja lisäksi niitä voidaan kuljettaa lentoteitse nopeasti pai

kasta toiseen. Myös tuotantotekniset seikat hankaloittavat kukkien ja vihannesten samanaikaista 

viljelyä. Tästä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi tuhoeläinongelmat, jotka tekevät tuotan

nosta kalliimpaa.
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7.3 Strategisten ryhmien menestyksellisyys ja liikkuvuusesteet

Kasvihuonetoimialalta löydettiin selkeitä kannattavuuseroja eri tuotantosuuntien välille. Sittem
min, edellisessä alaluvussa (7.2) määriteltiin strategiset ryhmät toimialalle. Havaittiin, että monet 

tekijät saattoivat vaikuttaa näiden erojen syntymiseen. Nyt tarkastellaan tarkemmin niitä seikko

ja, jotka aiheuttavat usein korkeitakin liikkuvuusesteitä strategisten ryhmien välille.

Tässä pohdinnassa käytetään selkeyttäjänä aiemmin käsiteltyä Killströmin (sivu 52) esittämää, ja 

siitä kasvihuonetoimialalle muotoilemaani sovellusta (sivu 55), jossa oleellisin ero perusmalliin 

on se, että yritysyksikön tilalla on nyt strateginen ryhmä. Mallin pohjalta annetaan toimialakoh

taisia ”nimiä” kilpailuesteille.

Kuvio 32: Kasvihuonetoimialan kilpailuympäristöjä kilpailuesteet

WTO”-b

muun
maa
ilman
raja:
kaupan
esteet

SA-
LAAT
TI

SEKA
vi/ku

Strategisen 
ryhmän raja: 
liikkuvuusesteet

Maaraja:
Suomi/muu
EU:
tuoteperäi- 
set esteet

VIHAN
NES

KUK-

Merkkien selitykset: EU= Euroopan unioni, FI= Suomi, SG= strateginen ryhmä(Strategic group), SC= laa- 
juus(scope), R= resurssit(resources), S= synergia(synergy), L= logistiikka, M= markkinointi(marketing), C= 
kilpailukyky(competitive advantage), 1= sisäiset prosessit(internal processes), E= ulkoiset prosessit(external 
processes), P= menestyksellisyys(performance), mb= liikkuvuusesteet (mobility barriers), eeb= alalle tulo
ja - poistumisesteet (entry and exit barriers), ppb (product, place barriers)= tuoteperäiset esteet, ”WTO”-b 
(trade barriers)

Liikkuvuusesteet ovat strategisia tekijöitä, jotka estävät, tai ainakin hidastavat SG- teorian mu

kaan yritysten liikkumista strategisten ryhmien välillä. Tässä tapauksessa (kuvio 32) ryhmien
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välillä liikkuvuutta estävät joustavuusesteet, mikä tarkoittaa, että esteitä siirretään ikään kuin 

yhden rajan verran ulommas alkuperäiseen malliin nähden. Strategisena ryhmänä siis nähdäänkin 

tässä tarkastelussa, jos ei koko Suomen kasvihuonetoimiala, niin ainakin sen päätuotantosuunnat, 

siis kukat ja vihannekset. Tämä perustuu näkemykseen, että yhteinen ”vihollinen” on Keski- 
Euroopassa, eikä toisessa strategisessa ryhmässä. Miksi ajattelen näin, perustuu siihen, että kas

vihuonealalla koetaan kilpailijaksi nimenomaan ”Hollannin ja Espanjan” tuotanto, eikä niinkään 

kotimaisen kollegan tuottama tuote. Tämä ilmeni myös tämän tutkimuksen empiirisestä artikke- 

liaineistosta. Nyt tuoteperäiset esteet toimivat EU:n ja Suomen välillä Suomen näkökulmasta 
katsoen suojaavina esteinä. Tällaisiksi näen, ainakin syötävien tuotteiden, siis vihannesten osalta 

esimerkiksi sisäisen laadun, millä tarkoitetaan muun muassa puhtautta. Tähän vaikuttavat taas 

torjunta-aineiden käyttö ja veden laatu.

7.4 Suomen kasvihuoneviljelyn strategiavaihtoehtoja

Aikaisemmin tämän tutkimuksen teoriaosassa johdettiin Reven ”Strategisen johtamisen yhdiste

tystä mallista” toimialalle viitekehys strategisten ryhmien kilpailukeinojen asemointia ja strate

giavaihtoehtojen hakemista varten (sivu 63). Nyt pyrin tämän asetelman avulla yhdistämään kil

pailuympäristön vaikutukset (kilpailuympäristöanalyysi,) ja toisaalta yritysstrategiset ulottuvuu

det (resurssipohjan, resurssien kohdistamisen, toiminnan laajuuden ja mittakaavan) kasvihuone- 

toimialalle sopivaksi johtamis- ja toimintamalliksi. Oleellinen asia on rajanveto eli integroitu

ni isasteen määrittely kahteen pääsuuntaan: vertikaalisiin vaihdantasuhteisiin (arvoketju) ja ho

risontaalisiin institutionaalisiin vaihdantasuhteisiin (toiminnan mittakaava ja laajuus).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on tunnistettava, mikä on kilpailuetua aikaansaavaa ydin

osaamista ja mitkä osat toiminnasta ovat enemmänkin ”tukitoimintoja”, joita voidaan harkita 

”ulkoistettaviksi” tai yhteistyön kohteiksi, jolloin niiden aiheuttamat transaktiokustannukset mi

nimoituvat.
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Kuvio 33: Kasvihuonetoimialan verkostoitumisen viitekehys

<l( W )o

<c(EU )[>
M

Kor
vaavat

Muut alan 
yritysver
kostot

vV"
k(Fi )> 

/V—A

Kilpai-
luareena

/ ------------sv \ \
Toimitta-\ 
jät y

Y Ylävirran
y STRATEG.YDIN^yX 

(KAS VIHUONE YRfc] (SG )[> Alavirran y/Asiak-
\kaat\ allianssit \ TYSVERKOSTO) allianssit /

X. V/ ________ /

Instituuti-
ot/sidos-ja
tukiryhmät

Ydinyhteistyön alue

Kilpai-
luareena Tulijat Kilpai-

luareena

Merkkien selitykset: (W) globaalit markkinat, (EU) Euroopan unionin markkinat, 
(FI) Suomen markkinat, (SG) strateginen ryhmä

Kuviossa 33 on määritelty toimialan asemoitumista kolmen alueen suhteen, eli ydinosaamisen, 

strategisen yhteistyön ja kilpailuympäristön tasolla. Tämän tuloksena pitäisi saavuttaa optimaali

nen tasapaino voimavarojen ja tuloksen välillä. Itse asiassa etsitään ”co-opetionia”, eli samanai

kaisen yhteistyön ja kilpailun mallia, joka soveltuu verkostoajatteluun.

Täydennetty kuvio (kuvio 33) tarjoaa tämän tutkimuksen perusteella ajateltuna yhdeksi yhteis

työn rajausmalliksi vaihtoehtoa, jossa raja kulkee vaakasuunnassa ylävirran puolella tavarantoi

mittajien ja verkoston välissä ja alavirran suunnassa syvänä yhteistyönä tukkuportaan ja vielä 

pidemmälle vietynä suorana tuotteiden toimituksena vähittäiskauppaan. Tässä tapauksessa voisi 

pyrkiä hyvän logistiikan avustamana kuljettamaan enemmän ”bittejä kuin atomeja”, eli tuotteet 

kulkisivat suorempaa fyysistä reittiä pitkin vähittäiskaupalle ja tieto liikkuisi toimijoiden välillä 

kytkeytyneen verkoston kautta tehokkaasti.
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Pystysuunnassa yhteistyö ulottuisi niin kiinteänä kuin mahdollista instituutioiden suuntaan. Tä
mä tarkoittaa tiedon ja tietopääoman hyödyntämistä ja liikuttamista verkoston avulla. Se puoles

taan loisi kasvupohjaa innovaatioille silloin, kun se kytkeytyy suoraan strategisen yritysverkos

ton (= strateginen ryhmä) kaikkiin jäseniin. Ja innovaatioissa on taas kyse menestymisen perus
raaka-aineista. Muut alan horisontaaliset yritysverkostot kytkettäisiin toisiinsa suodattimen, ku

viossa 29 (sivu 64) kuvatun portinvartijan välityksellä. Tällä toimenpiteellä muut kotimaan 

markkinoilla kilpailevat yritysverkostot voisivat kytkeytyä toisiinsa haluamallaan kiinteydellä, 

millä pyritään varmistamaan ydinosaamiseksi luokitellun tiedon hallittua siirtämistä. Tähän asi
aan voikin kulminoitua suurin haaste yritysten verkostoitumisessa. Yksi alue, joka todennäköi
sesti olisi ”neutraalia kenttää”, ei kenenkään maata voisi olla nimenomaan instituutioiden tuot

taman tiedon suunta.

Tässä yhteydessä palataan aikaisemmin asetettuihin Suomen strategioita koskeviin kysymyksiin 

(sivu 62):

• Mikä on Suomen ydinosaamista maailman ja erityisesti EU:n alueella?

• Mihin toimialastrategiaan em. analyysi johtaa?

• Mitkä ovat kotimaisten yritysten strategiavaihtoehdot?

• Mihin yritystason strategioihin vaihtoehdot johtavat?

Ydinosaamista voisi olla kyky tuottaa korkean teknologian avulla tehokkaasti lähialueelle tehok

kaalla logistiikalla tuotteita, jotka ovat turvallisia ja tuoreita, siis laadukkaita. Energian hinta tu

lee tulevaisuudessa vaikuttamaan tähän strategiaan huomattavasti. Erityisesti se vaikuttaa tehok

kaimpaan, lisävalotukseen perustuvaan tuotantoon ja siten vuotuisen viljelykauden pituutta kos

keviin strategiavalintoihin.

Energiakysymys voi jakaa strategioita tuotantolaitosten ja yritysten ominaisuuksien perusteella 
entistä selvemmin kahtiajakoon: teknologiseen, voimaperäiseen tuotantoon ja toisaalta ilmaston 

ja luonnon olosuhteisiin perustuvaan tuotantoon. On kuitenkin huomattava, että nämä suuntauk

set vaativat onnistuakseen erilaiset investointitaktiikat, eli voimaperäisen, investointi- 

intensiivisen, tai pienempiin investointeihin perustuvan, mutta silti tehokkaan tuotannon, joka 

kykenee hyödyntämään Suomen kesäajan erittäin hyvät viljelyolosuhteet. Tämä suuntaus ei saa

nut tukea tutkimusaineistosta, sillä vuosien 1998-2003 aineiston perusteella lisääntyvä voimape-
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räisyysaste pienensi keskimäärin pääoman tuottoa. Jatkotutkimuksin on selvitettävä edelleen, 
mikä strategiavaihtoehto soveltuu jo olemassa oleville tuotantotiloille ja yritystyypeille. Tämä 

tarkoittaa sitä, että pitäisi kyetä valitsemaan oikea strategia oikeaan paikkaan.

Laatu ja innovointikyky tulevat olemaan todennäköisesti tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden kilpailu

keinoina. Kasvihuonetuotteilla laatu merkitsee lyhyitä kuljetusmatkoja ja hyvää sisäistä ja ul

koista laatua. Innovointikyky puolestaan merkitsee ennakkoluulottoman ajattelun, sekä tieto-ja 
osaamispääoman jalostamista uusiksi tuotteiksi, tuotantosuunniksi tai jopa erityyppisten toimin
tojen integroimista saman tuotantolaitoksen toimintaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että strate

giaksi valitaan edellä mainittu pienempiin investointeihin ja silti tehokkaaseen toiminnan perus

tuva toimintatapa.

Näiden vahvuuksien harkittu yhteensovittaminen tarjoaa todennäköisesti vahvan yhteisstrategian 

koko alalle, jos se pystytään viemään käytännön tasolle. Tässä suhteessa hahmoteltu verkosto- 
portaali voi tarjota yhden uuden mahdollisuuden kytkeä edellä mainitut osatekijät toimivaksi 

kokonaisuudeksi.
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8 YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen päämääränä oli löytää teoreettinen pohja ja kehittää siitä edelleen käytän

töön sovellettava teoreettinen malli ja edelleen tietotekninen apuväline, verkostoportaali kasvi- 
huonetoimialan verkostoitumisen apuvälineeksi. Lähtökohtana oli ajatus, että pienten yritysten 

johtamisessa suurimmat tämänhetkiset ongelmat ovat tyypillisesti strategisen osaamisen ja ope

rationaalisen yritysjohtamisen alueilla. Tulevaisuuden menestysmahdollisuudet puolestaan pe

rustuvat yritysten ja niissä toimivien ihmisten innovaatiokykyyn. Tietopääomasta on tullut mer

kittävä kilpailutekijä, jonka kerryttämiseen pyritään. Siinä mielessä innovaatiot ja paljolti tiedon 

liikuttamiseen ja kasaamiseen tähtäävä verkostoituminen liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa.

Toisena teoreettisena lähtökohtana oli käyttää strategia - menestyksellisyystutkimusta apuna 
niiden strategisten tekijöiden selvittämiseen, jotka ovat olleet merkittäviä kasvihuonetoimialan 

lähimenneisyydessä. Niiden perusteella voidaan edelleen hahmottaa tulevaisuuden strategioita. 

Edellä mainitusta tutkimuksesta on saanut alkunsa myös strateginen ryhmä- teoria, jota käytettiin 

niiden homogeenisten yritysryhmien määrittämisessä, jotka soveltuvat toimialaa mukailevan 

verkoston perusryhmiksi. Tästä ajatuksesta muodostuivat myös tutkimuksen pääkysymykset:

1. Määrittää kasvihuoneviljely-yritysten lähtökohdista nousevat homogeeniset strategiset 

ryhmät verkostoitumisperusteiksi,

2. testata strategisten ryhmien osuvuutta empiirisellä, taloudellista menestyksellisyyttä mit- 

taavalla aineistolla ja
3. hahmotella verkostoitumismalli (network model) kasvihuonetoimialalle ja verkostopor- 

taalimalli strategisista ryhmistä muodostuvalle yritysverkostolle (enterprise network mo

del) jatkotutkimusten perustaksi.

Suomessa suurimmat kasvihuoneviljely-yritykset ovat kasvihuonepinta-alaltaan yli viiden heh

taarin suuruisia, mutta keskikoko on kuitenkin vain hieman yli 0,2 hehtaarin. Yritysten keskiko

ko kasvaa kuitenkin koko ajan. Viljely on kansainvälisessäkin vertailussa korkealla tuotantotek

nisellä tasolla. Suomen liittyminen Euroopan unioniin toi mukanaan kilpailun kiristymisen ja se 

puolestaan asettaa kovenevia haasteita yritysten johtamiselle. Tarvitaan yhä enemmän liikkeen

johdollista ja strategista osaamista.
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Nykyaikainen tietotekniikka on tuonut pienempienkin yritysten käyttöön erilaisia ohjelmia ja 

apuvälineitä johtamiseen liittyvien rutiinien helpottamiseksi. Kuitenkaan erikoistuneita työkaluja 

ei ole saatavilla pienehköille toimialoille, kuten kasvihuonetuotanto. Ne vaativat alan erikois

osaamista, ja tarjolla olevat markkinat ovat ainakin Suomessa rajalliset.

8.1. Kasvihuonetoimialan verkostoportaalimalli

Tämän tutkimuksen tuloksena ja pääasiallisena lopputuloksena hahmoteltiin alustava viitekehys, 

eli periaate mallista, joka pystyisi vastaamaan kasvaviin innovointi- ja osaamishaasteisiin. Lo

puksi päädytään esittämään myöskin konkreettinen hahmotelma verkostoportaalin periaatteesta 

ja siihen kuuluvista erilaisista tiedon ja osaamisen kumulointiin tähtäävistä osista, portaalityöka- 

luista. Malli on esitetty kuviossa 34.

Portaali on viitekehyksensä (kuvio 29, sivu 63) mukaan tietoverkko, johon kytkeytyvät strate

gisisen ryhmän, eli horisontaalisen yritysverkoston jäsenet. Siihen kytkeytyvät myös muut ”sivu- 

jäsenet”, eli vertikaalinen verkoston osa. Keskusyksikön ylläpitäjä, portinvartija ylläpitää verkos

toa, koordinoi ja ylläpitää sitä. Kunkin yritysyksikön käytössä on erilaisia päivitettäviä työkalu
ja, ohjelmia, tietokantoja ja prosessimalleja, joita hyödynnetään sekä liiketoimintalaskennassa, 

suunnittelussa ja ohjauksessa. Periaate on se, että tietoa vaihdetaan, prosessoidaan ja hyödynne
tään. Oleellista on se, että tiedon ylläpitäjätaho on alaan hyvin perehtynyt ja pystyy hyödyntä

mään ulkopuolista tietoa verkoston jäsenien käyttöön. Tällöin pienemmilläkin voimavaroilla 

varustetut yritykset pääsevät hyödyntämään jo olemassa olevaa tietoa ja osaamista. Kulut muo

dostuvat tällöin pienemmiksi yritystä kohden.
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Kuvio 34: Kasvihuonetoimialan verkostoportaalimalli.

f Tuotan- X Z Talouspro- X
nonohjaus ) ( sessin ohja- j

us У

tuotantotekniikka kannattavuus

logistiikka panos/tuotos

panos/tuotos ABC-laskenta

rekrytointi kysyntä/tarjonta

koulutus tuotekehitys

palkkaus mainonta

timallit mentit ta.toimialadata
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9 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA

Tutkimuksen arvioinnissa tarkoitus on tarkastella tutkimuksen luotettavuutta niin aineiston han
kinta-ja analysointimenetelmien kuin tulosten ja niiden tulkinnankin suhteen. Lisäksi tulee myös 

arvioida tutkimusaiheen valintaa, tutkimuskysymysten asettamista sekä sitä, vastaavatko tutki
muskysymysten asetteluja tulokset toisiaan. Tutkimuksen luotettavuuskysymyksen tarkasteluun 

vaikuttaa käsitys totuuden luonteesta, jota voidaan luonnehtia kahden erilaisen näkemyksen poh
jalta: Objektivistisen näkemyksen mukaan tutkittavista tekijöistä on olemassa ihmisten käsityk

sistä riippumaton totuus, kun taas relativistisen katsantokannan mukaan ei ole olemassa yhtä 

totuutta, vaan totuus muotoutuu ihmisten kokemusten pohjalta useammanlaisiksi totuuksiksi. 

(Tynjälä 1991,387-388.)

Kasvihuonealan kiristyneen kilpailun ja toisaalta alan aikaisempien yhteisryhmien toimintojen 

pohjalta näen kehittyneemmän ja monipuolisemman verkosto- ja yhteistyömallin kehittämisen 

tutkimusaiheen erittäin ajankohtaisena. Tutkimusaineiston luonteen perusteella tulee luotetta
vuuskysymystä tarkastella sekä objektivismin että relativismin näkökulmasta. Aineiston pääma- 

teriaalina ovat tilinpäätökset, joiden tulokset selkeinä lukuina vastaavat objektivismin näkökul

maa, kun taas laadullisen aineiston osalta relativistisen näkemyksen painottaminen on ilmeistä. 

Tutkimusaineiston koostuessa tässä tapauksessa sekä kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta ai

neistosta on myös tutkimuksen arvioinnissa otettava huomioon näiden erilainen luonne. Kvanti

tatiiviseen tilastolliseen tarkasteluun pohjautuvien tulosten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 

siihen, että tuloksiin eivät saisi vaikuttaa erilaiset satunnaiset tai irrelevantit tekijät. Lisäksi on 
kiinnitettävä huomiota tuloksista tehtyjen johtopäätösten ja tulkintojen johdonmukaisuuteen ja 

oikeellisuuteen. (Nummenmaa 1996, 201.)

Myös laadulliseen aineistoon perustuvan tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida monipuolises

ti, mutta arviointitavat ja käytetty termistö poikkeavat kvantitatiivisen tutkimuksen arvioinnista 

(Tynjälä 1991, 390). Taulukossa 20 on esitettynä yhteenveto tavanomaisimmista kvantitatiivisen 

ja kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuustarkastelussa käytetyistä käsitteistä.
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Taulukko 20: Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelukohteet ja 

keskeiset käsitteet

TARKASTELTAVA ASIA KÄYTETTÄVÄT

KÄSITTEET

KÄYTETTÄVÄT

KÄSITTEET

KVANTITATIIVINEN KVALITATIIVINEN

Totuudellisuus validiteetti (internal validity) uskottavuus, vastaavuus (cre

dibility, authenticity)

Pysyvyys realibiliteetti (realiability) luotettavuus (debendability)

Sovellettavuus yleistettävyys (external validi

ty)

siirrettävyys (transferability)

Neutraalisuus objektiivisuus (objectivity) vahvistettavuus (confirmabili

ty)

hyödynnettävyys käytännön siirrettävyys (action

orientation)

käytännön siirrettävyys

Lähteet: Lincoln & Cuba 1985; Miles & Huberman 1994; Nummenmaa ym. 1996, ks. Meriläi

nen 1999, 142; Tynjälä 1991, 390

Totuudellisuus

Tilastollisen tutkimuksen validiteettia tarkasteltaessa arvioidaan mittaustuloksista tehtyjen pää

telmien mielekkyyttä ja käyttökelpoisuutta. Sisältöön liittyvää validiteettia arvioitaessa on kiin

nitettävä huomiota siihen, edustavatko mittarit sisältöaluetta, jota niiden oli tarkoitus mitata. 

Validiteettia arvioitaessa onkin huomioitava, että se ei ole mittarin ominaisuus, vaan kuvaa mit

tarilla tehtyjä päätelmiä. (Nummenmaa 1996, 203-205.)

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan totuudellisuuden arvioinnin yhteydessä validitee

tin asemesta uskottavuudesta Jotta tutkimus olisi uskottava, on tutkimuksen ja sen tulkintojen 

oltava sisäisesti päteviä. Pätevyydellä tarkoitetaan taas sitä, että tutkimustulosten on vastattava 

asetettuja tutkimuspäämääriä ja -kohdetta. Tulosten uskottavuutta tutkijan on voitava osoittaa 

aineistoilla, joihin hänen tuloksensa, päättelyketjut ja johtopäätelmät perustuvat. (Mäkelä 1990.)
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Sisäisen validiteetin tarkastelussa Tynjälä (1991, 390) puolestaan käyttää vastaavuuden käsitettä. 

Pyrkiessään hyvään vastaavuuteen tutkijan tavoitteena on kyetä tulkitsemaan todellisuutta tutkit
tavien alkuperäisten tulkintojen mukaisesti, jotka eivät välttämättä täysin kuvasta varsinaista 

objektiivista todellisuutta. Hyvän vastaavuuden saavuttamiseksi tutkija voi käyttää triangulaatio- 

ta. Lisäksi vastaavuutta voidaan varmentaa riittävän pitkällä kenttätyöskentelyllä, reflektiivisellä 

tutkimustyöskentelyllä sekä aineiston analyysin tulkintasääntöjen muodostamisella ja tarkalla 
tutkimuskulun kuvaamisella ja tutkimusprosessin julkisuudella.

Tämän tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto koostui yritysten virallisista tilinpäätöstiedoista. 

Tilinpäätöstiedot kuvaavat nimenomaan taloudellista tulosta sovittujen lasku- ja kirjanpitosään

töjen mukaan. Kun tutkimuksessa selvitettiin strategioiden ja menestyksellisyyden välisiä suhtei

ta, on tilinpäätösaineistoja pidettävä varsin luotettavina menestyksellisyyden mittareina. Strategi

set muuttujat oli puolestaan laskettu samoista tilinpäätösaineistoista, jolloin niiden lähtökohta oli 

sama. Tämä varmistaa sen, että kummatkin vertailtavat tekijät vastaavat toisiaan (strategiamitta- 
rit ja menestyksellisyysmittarit).

Laadullinen aineisto koostui tutkimuksessa 41 lehtiartikkelista, jotka oli julkaistu alan ammatti

lehdessä vuosina 1997-2004. Haastattelut koskivat samaa kohdejoukkoa, josta myös tilinpäätös- 
aineisto oli koottu. Tämä varmisti sen, että kummankin tyypin aineisto vastasi toisiaan. Tutki

muksessa oli myös tarkoituksena nimenomaan vertailla viljelijöiden mielipiteitä strategioista ja 

toisaalta verrata niitä todellisuuteen, eli toteutuneisiin tuloksiin. Haastattelut olivat repor- 

taasimaisia, yleensä samaa rakenteellista kaavaa noudattavia, jolloin niistä oli helponpaa kerätä 

ja luokitella aineistoa. Tuloksia saattaa kuitenkin vääristää hieman tilanne, jossa haastateltava 
tietää koko ammattikunnan lukevan artikkelit huolellisesti ja monet lukijoista tuntevat haastatel

tavan. Lähinnä sen vaikutus voisi näkyä siinä, että ikävimmät asiat saavat ehkä vähemmän pai

noarvoa kuin miellyttävämmät, yleensä menestymiseen viittaavat asiat. Lisäksi sisäinen ”alan” 

paine saa haastateltavat ehkä olemaan ”yleisesti hyväksyttyä” mieltä asioista. Tämän takia tulos

ten tulkinnassa on oltava varovainen.

Neutraalisuus

Laadullisen tutkimuksen neutraalisuutta kuvataan vahvistettavuuden käsitteellä. Vahvistettavuus- 

tarkastelussa kiinnitetään huomiota siihen, että tulosten tulisi määräytyä tutkimuskohteen eikä 

tutkijan mukaan. Vahvistettavuus perustuu siis tutkijan luotettavuuteen, uskottavuuteen ja hänen
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tekemäänsä tasapainoiseen tulosten tulkintaan. Tutkijan tuleekin tuoda esille omat ennakko- 
oletuksensa tutkittavasta aiheesta sekä kuvata tutkimusprosessin eteneminen niin tarkkaan, että 

tulosten vahvistettavuuden arviointi on lukijalle mahdollista. (Patton 1990, 482; Tynjäläl991, 

391-392.)

Kvantitatiivisen tutkimuksen yhteydessä neutraalisuustarkastelussa puhutaan objektiivisuudesta. 
Tavoitteena on, että tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset ovat riippuvaisia tutkittavista ja tut

kimuksesta eivätkä tutkijasta. (Nummenmaa 1999, 207-209.)

Tutkimuksen tilinpäätösaineistoa analysoitaessa käytettiin usempia tilastollisia testejä ja lähes

tymistapoja juuri objektiivisuuteen pyrkien. Esimerkiksi saman asian tutkinnassa yhtäaikaiset 

korrelaatioihin ja toisaalta keskiarvoihin kohdistuvat analyysit pyrkivät objektiivisuuden paran

tamiseen.

Lehtihaastatteluaineiston tulkinta on aina osittain tutkijan harkinnan varassa. Omalta kohdaltani 

koin, että alalla kauan toimineena alan sisäisen ”koodikielen” hallitseminen helpotti luokittelun 

ja tulkintojen tekoa. Toisaalta hyvässä kohderyhmän tuntemisessa piilee myös vaara sekoittaa 

omia ennakkoasenteita tulkintaan. Pyrin välttämään tätä pitäytymällä mahdollisimman tarkasti 

ennakkoon ajatelluissa tekstin tulkinnoissa.

Pysyvyys

Kvantitatiivisen tutkimuksen yhteydessä luotettavuuden tarkastelussa käytetään reliabiliteetin 

käsitettä, jolla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliabiliteetti 

on siis sitä suurempi, mitä vähemmän sattuma vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Hyvään luotettavuu
teen pyritään tutkimusaiheeseen ja kohteeseen soveltuvien mittareiden valinnalla. Reliabiliteet

tia voidaan arvioida rinnakkaismittausten, puolitusmenetelmän tai uusintamittausten avulla. 

(Valli 2001,92.).

Tämän tutkimuksen yhteydessä käytetty näytemäärä oli huomattavan suuri (291), ja lisäksi tär

keimpien mittareiden osalta käytettiin useampaa tunnuslukua, esimerkiksi sijoitetun pääoman 

tuottoarvon osalta kahta muuttujaa. Kun tutkimuksen kohteena oli yritysten kokonaisvaltaisen 

kannattavuuden ja strategiamuuttuj ien vertailu, katsottiin parhaaksi valita tunnusluvut, jotka ovat
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vähiten alttiita satunnaisuudelle. Pääoman tuottoon perustuvat tunnusluvut ovat tällöin käyttö

kelpoisia.

Sovellettavuus

Yleistettävyyden tarkastelussa arvioidaan tutkimustulosten mahdollisuutta yleistettäväksi käsit

tämään koko perusjoukkoa. Yleistettävyyden käsite kuuluukin olennaisena kvantitatiivisen tut

kimuksen arviointiin. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä rajoitutaan lähinnä tarkastelemaan 

sitä, miten tutkija voi osoittaa analyysinsä kertovan jotakin myös muusta kuin tutkimastaan ai

neistosta. Tällöin puhutaankin mieluummin suhteuttamisesta, tulosten siirrettävyydestä tai tilan

teeseen sopivuudesta. (Seppälä 2003b, 4; Alasuutari 1999, 251.)

Laadullisen tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä tarkasteltaessa pyritään tuomaan esille saatujen 

tutkimustulosten ja käytettyjen menetelmien yleistettävyyden edellytyksiä tutkimuskohteen ul

kopuolelle. Mahdollisuudet tutkimustulosten siirrettävyyteen toiseen asiayhteyteen riippuu siitä, 

miten samankaltaisia tutkittu ja sovellusympäristö keskenään ovat. Siirrettävyystarkastelussa 
tutkijan tehtävä on ensiksikin itse arvioida tulosten siirrettävyyttä ja toiseksi kuvata tutkimusme

netelmät ja tutkimuksen eteneminen niin tarkasti, että lukija voi päätellä tulosten siirrettä- 

vyysedellytyksiä ja soveltamismahdollisuuksia toisiin asiayhteyksiin. (Patton 1990, 486; Tynjälä 

1991,391.)

Tulosten yleistettävyys- ja siirrettävyystarkastelu on hyvin tärkeä asia tutkimukseni tuloksia tul

kittaessa. Tutkimus perustuu tarkoin harkittuun näytteeseen, joka poikkesi erittäin paljon keski

määräisestä kasvihuonesektorin yritysjoukosta. Tähän oli jo lähtökohtaisestikin pyritty: Ei halut
tu tutkia yrityksiä, joille tutkimusten eräänä tulemana hahmoteltua verkostomallia ei todennäköi

sesti tultaisi soveltamaan. Sen takia tulokset onkin rajattu jo tutkimuksen kysymyksenasettelussa 

koskemaan suurempien yritysten joukkoa ja tulkinnoissa ei pyritä yleistämään niitä koko kasvi- 
huonesektorille. Siten tulkinnan ei tulisi olla ”Kasvihuonetoimialalla kannattavuus oli...”, vaan 

”tutkitussa kasvihuoneyritysten tyyppisessä aineistossa kannattavuus oli...” Tämä rajaus on py

ritty ottamaan huomioon tutkimusten tulosten tulkinnassa.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen yleistä luotettavuutta parantaa huomattavan suuri näytekoko ja 

luotettavana yleisesti pidettyjen osakeyhtiömuotoisten yritysten tilinpäätöstietojen käyttö kuuden 

vuoden aineistona.
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10 JATKOTUTKIMUSTARPEET

Tutkimuksen kohteena ollut verkostoitumismallin kehittely on erittäin laaja-alainen tehtävä, kos
ka kokonaisuus sisältää monta osa-aluetta. Sen saattaminen toimivaksi työkaluksi on kuin pala
pelin kokoamista: Mitä pidemmälle päästään, sitä helpommaksi se käy. Kuitenkin se vaatii run

saasti lisätutkimusta. Tämä tutkimus oli luonteeltaan kartoittava ja analysoiva ja siinä mielessä 

mielenkiintoinen, että aikaisemmin ei ole tutkittu niin laajasti kasvihuonesektorin vahvuuksia ja 

heikkouksia kuin tässä tutkimuksessa tehtiin. Kuitenkin esimerkiksi strategisten ryhmien sisäis

ten tekijöiden tutkiminen on seuraavan vaiheen tehtävä.

Tärkeimpänä jatkotutkimussuuntana on seuraavaksi verkostoitumisen käytännön edellytysten 

selvittäminen. Mitkä ovat yrittäjien valmiudet uudenlaisen toimintamallin omaksumiseen, ja mil

laiset tietotekniset valmiudet heillä on.

Sen jälkeen koko verkostomallin työkalujen kehittäminen on monenkin tutkimuksen aiheeksi 
riittävä. Mallin eri osien kehittäminen on aloitettava sellaisista osioista, jotka tuottavat heti käyt

täjilleen kouriintuntuvaa hyötyä. Muun muassa tuotannon ohjauksessa käytettävien simulointi

mallien hyödyntäminen viljelyprosessin hallinnassa on yksi merkittävä osa-alue. Alue, jolla 

myös voidaan päästä nopeasti tuloksiin, on toimialalle sovelletun tiedon tuottaminen ja henkilö

kunnan koulutukseen tarkoitettujen mallin osioiden kehittäminen.
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Liite 1

Kasvihuoneyritysaineiston koostumus tuotantosuunnan, keinovalon käytön, työvoimamää
rän ja tuotantopinta-alan suhteen45:

Tuotantosuunta

Tuotantosuunta

luokiteltu liikevaihto
30 ---------------------------------------------

100-500 1000-2000 3000-4000 5000-10000

500-1000 2000-3000 4000-5000

luokiteltu liikevaihto

keinovalon käyttö

Ei valoja Lisävalotus,> 80%
Osa valoilla (n.50/5

keinovalon käyttö

pinta-ala,luokiteltu
50 --------------------------------------------

% % % % % % % % % % %С» <4 , O' , 04 -) O»-X 04 3 04 3 04__ 04__ 04 <\ 04л^ ^ ^\%%%%%%%%%%

pinta-ala,luokiteltu

45 Laskettu erikoistuneeksi kurkkuviljelmäksi, kun pinta-alasta yli 80 % on ollut kurkulla. Samoin valoviljelmäksi 
on laskettu viljelmä, jonka pinta-alasta yli 80% on varustettu kasvuvalokalustolla.
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Tilastoja kasvihuoneviljelystä eri maissa: Liite 2

Puutarhaviljelyn osuus maatalousmaasta eri EU-maissa

4 % -,-------------------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2000 tiedot 
Lähde: TIKE/tilastoryhmä

Kasvihuonevilielvalan jakautuminen maaseutukeskuksittain

Kasvihuoneviljelyä eniten tum- 
mimmilla alueilla.

Yhteensä 487 ha
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Suomen puutarhatuotannon omavaraisuus:

Kasvihuonetuotanto Avomaatuotanto

Tomaatti’ 65%
Kurkku1 80%
Ruukku-
vihannekset1 lähes 100%
SipulikukaV yli 90 %
Leikkokukat' 60%
Ryhmä kasvit ja
amppelikukaV lähes 98 %
Ruukkukasvit' 65%

Porkkana- n. 94 %
Kukkakaali2 n. 66 %
Sipuli2 n. 75 %

Mansikka3 77 %
Vadelma1 21 %
Omena3 6%

Taimet4 n. 50 %

Luvut ovat vuodelta 2003.
Lähde: 1) Kauppapuutarhaliitto ry, 2) Puutarhayritysreklsterl ja Tulli, 3) Hedelmän-ja Marjanviljelijäin liitto ry, 4) Taimistoviljelijät ry

Puutarha-alalla työskentelevien koulutus Г)

Miehet Naiset

■ Ylempi maatalousalan 
koulutus

0 Maatalousalan 
peruskoulutus 

□ Työkokemus

1) Viljelijät ja yhtymien osakkaat.
Lähde: Maatalouslaskenta 2000, erllllsajo
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Tietoja Euroopan Unionin kasvihuonetuotannosta:

Pinta-alat eri vuosina, yritysten määrä, -pinta-ala/yritys sekä tuotannonarvo tuottajahinnoin Eli
mäissä:

Kasvihuone- Pinta-ala/
pinta-ala Yrityksiä yritys Tuot. arvo 

tuottajahinnoin
1990 1993 1995 1997 2000 2003 2003 2003 2003

kpl m2 milj €

Belgia 1780 1810 1940 1920 1940 2120 3940 5381 1202
Tanska 540 560 560 540 540 500 850 5882 548
Saksa 3410 3410 10110 3373 3808
Eesti 70 370 1892 25

Kreikka 3070 3030 4740 3140 3490 3490 9960 3504 1650
Espanja 25230 28250 31190 38040 43700 50340 33630 14969 7630
Ranska 7510 7360 7740 7860 9530 9270 14860 6238 5717
Irlanti 120 120 210 440 4773 203
Italia 16210 17890 19380 24140 22250 23960 26850 8924 8442

Latvia 120 140 440 3182 43
Liettua 360 2440 1475 153

Luxemb. 10 10 10 10 10 10 30 3333 6
Unkari 1690 9310 1815 6
Malta 70 320 2188 24

Hollanti 10560 10540 9450 11153 7295
Itävalta 590 560 580 580 1740 3333 370

Portugali 1970 2090 2090 4750 4400 1707
Slovenia 90 210 3370 623 57
Slovakia 170 730 2329 87
Suomi 410 460 460 1930 2383 309
Ruotsi 340 310 1860 1667 316

Englanti 2410 2080 1720 1920 1850 1790 5220 3429 2611
Puola 544 964
Tsekki
Kypros

Lähde: Eurostat 2005
Yhteensä 112334 42673

Koristekasvien ja vihannesten osuudet pinta-aloista ja tuotannon arvosta EU-maissa
Kok.pinta-ala

2003 2003
ha ha

Belgia 2120 750
Tanska 500 370
Saksa 3410 2560
Eesti 70 20

Kreikka 3490 450
Espanja 50340 5540

Ranska 9270 2360
Irlanti 210 0

Koristekasvit
2003 2003 *20031

% milj. € ha
kok.p-alasta yht.

35 452 1370
74 422 130
75 2442 850
29 4 50
13 160 3040
11 2011 44800

25 2315 6910
0 0 210

Vihannekset
2003 2003

% milj. € milj.€
kok.p-alasta yht arvo yht.

65 750 1202
26 126 548
25 1366 3808
71 21 25
87 1490 1650
89 5619 7630

75 3402 5717
100 203 203
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Italia 23960 4120 17 2569 19840 83 5873 8442
Latvia 140 10 7 7 130 93 36 43
Liettua 360 30 8 0 330 92 153 153
Luksemburg 10 10 100 4 0 0 2 6
Unkari 1690 220 13 2 1470 87 4 6
Malta 70 20 29 2 50 71 22 24
Hollanti 10540 6220 59 5196 4320 41 2099 7295
Itävalta 580 230 40 199 350 60 171 370
Portugali 2090 540 26 399 1550 74 1308 1707
Slovenia 210 30 14 21 180 86 36 57
Slovakia 170 20 12 12 150 88 75 87
Suomi 460 180 39 119 280 61 190 309
Ruotsi 310 180 58 169 130 42 147 316
Iso-Britannia 1790 960 54 1107 830 46 1504 2611
Puola 544 0 0 73 544 100 891 964
Tsekki 0
Kypros 0

YHTEENSÄ 112334 24820 17685 87514 25488 43173
Lähde: Eurostat 2005

Kasvihuonepinta-
ala Biologinen kasvinsuojelu

ha ha %

Belgia 2120 1225 58
Tanska 500 240 48
Saksa 3410 514 15
Eesti 70
Kreikka 3490 100 3
Espanja 50340 1217 2
Ranska 9270 1854 20
Irlanti 210 22 10
Italia 23960 455 2
Latvia 140
Liettua 360
Luksemburg 10
Unkari 1690 264 16
Malta 70
Hollanti 10540 3575 34
Itävalta 580 570 98
Portugali 2090
Slovenia 210
Slovakia 170
Suomi 460 235 51
Ruotsi 310 160 52
Iso-Britannia 1790 500 28
Puola 544 360 66

Lähde: Lacroix 2003
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Tutkimuksessa käytetyt strategiset muuttujat: Liite 3

EVA: Taloudellista lisäarvoa kuvaava EVA tunnusluku määritellään tietyn kauden "epänormaa

lina" voittona ts. tuloksena laskennallisten vieraan ja oman pääoman kustannusten jälkeen. EVA 

= Voitto ennen korkoja ja veroja (EBIT) - verot - WACC * sitoutunut pääoma, jossa WACC= 

pääoman keskimääräinen kustannus (weighted average cost of capital).EVA kuvaa nettovoitosta 
tuottovaatimuksen vähentämisen jälkeen oman pääoman sijoittajille jäävää taloudellista lisäar

voa. Tässä tutkimuksessa WACC = 8,7 % = 0,087. Kun EVA suhteutetaan yrityksen kokoon 

esim. taseen avulla, saadaan vertailukelpoinen, suhteellinen EVA-arvo, jonka avulla voidaan 

vertailla erikokoisten yritysten kykyä tuottaa lisäarvoa. Tätä arvoa käytettiin pääoman tuottopro

sentin kanssa yrityksen taloudellisen kannattavuuden pääasiallisena mittarina.

Sipo-%o (sijoitetun pääoman tuotto-%): Nettotulos + rahoituskulut + verot / sijoitettu pääoma 

keskimäärin. Välttävä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta maksaman 

keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen.

Investointi-intensiteetti'. Aineelliset hyödykkeet / pinta-ala. Tämä arvo kuvaa yrityksen pääoma- 

panostusta.

Voimaperäisyysaste: Materiaalit ja palvelut+ muut kiinteät kulut yrityksessä/vastaavat kulut 

keskimäärin koko aineiston yrityksissä; suhteellinen luku, joka kuvastaa raaka-aineiden ja toi
mintakulujen (esim. energiakulut) käyttöä muihin yrityksiin verrattuna.
Tulos ilman tukia: Laskettu vähentämällä liiketoiminnan muista tuotoista laskennallinen EU- 

tuki.

Ulkoistamisaste: Kullekin yritykselle on määritetty toimintojen ulkoistamisen aste asteikolla 0- 

100 sekä tuotannon että markkinoinnin osalta (ylävirtaan ja alavirtaan).

Tuotantosuunta: 1. Kurkku(pinta-alasta >80%), 2. Tomaatti (>80%), 3. Salaatti (>80%) 4. Seka- 

vihannes, 5. Leikkokukat (>80%), 6. Ruukkukukat (>80%), 7. Sekakukat, 8. Seka- vihan

nes/kukka, 9. Kukkamyymälät (viljely+suoramyynti).

Keinovalon käyttö: 1. Yli 80% pinta-alasta kasvuvalotettua, 2. Noin 50% kasvuvalotettua pinta- 

alaa, 3. Ei kasvuvalotusta.

Tuotantopinta-ala: Yrityksen kasvihuonepinta-ala tilivuoden aikana.
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Tutkimusaineiston viljelmien laskennallinen tulos ilman tukia 

ja sijoitetun pääoman korko 1998-2003

Tulos ilman tukia, koko aineisto, vuodet 1998-2003

Liikevaihtoluokat 
t €

Frek
venssi % Valid

Kumulat.
%

Valid -1000 - -
100 82 28,2 28,3 28,3

-100 -0 92 31,6 31,7 60,0
0- 10 7 2,4 2,4 62,4
10-50 26 8,9 9,0 71,4

50-100 22 7,6 7,6 79,0
100 - 
1000 61 21,0 21,0 100,0

Total 290 99,7 100,0
Missing System 1 ,3

Total 291 100,0

Siioitetun pääoman tuotto koko tutkimusaineistossa vuosina 1998-2003

sipo-% ja EVA-%
20

O- O

Liite 4

kann.sum m a. luokiteltu


