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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksessa analysoidaan puualan yritys- ja yhteistyöverkostoja kolmella maaseutu- 
paikkakunnalla. Nämä paikkakunnat ovat Ranua, Sotkamo ja Utajärvi. Puuala määritellään 
puuteollisuutta laajemmaksi, puuta mekaanisesti jalostavien tai puulle muutoin arvonlisäys-
tä tuottavien yritysten joukoksi. Yhteistyön ja verkostoitumisen problematiikkaa lähesty-
tään sekä yritysten johdon että julkistoimijoiden näkökulmasta. Tutkimustapaa koskevissa 
valinnoissa näkyy aikaisemman tutkimuksen vaikutus. Tutkimuksen teoreettinen perusta 
kiinnittyy liiketaloustieteen ja aluetaloustieteen traditioihin. 

Puualan yritysten yhteistyön kehityshistoria näkyy paikallisten yhteistyörakenteiden ja -
kulttuurien erityispiirteissä. Yhteistyöverkostoista on kuitenkin melko helppo löytää myös 
samankaltaisia piirteitä. Esimerkiksi verkoston ohjaus- tai määräysvalta muodostuu tavalli-
sesti joko puun jalostusprosessin keskeisen osan tai resurssin hallinnan perusteella. Yksit-
täisessä yrityksessä yhteistyöhön ryhtymisen pontimena on tavallisesti tuotannon tehosta-
minen tai erikoistuminen. Yhteistyön kiinteyttä luonnehtivat taas useammin yritysten 
markkinaehtoiset osto-myyntisuhteet tai  alihankintasopimukset kuin niitä integroidummat 
keskinäiset riippuvuudet. Kaikkein tärkeimmät  vaihdanta- ja vuorovaikutussuhteet  suun-
tautuvat pääosin sijaintipaikkakunnalta ulospäin. Ne syntyvät usein enemmänkin suotuisten 
sattumien kuin järjestelmällisen etsinnän tai alan kehittämisprojektien ansiosta.  

Puualan yritysten verkostoitumista edistämään perustetut paikalliset projektit ovat to-
teutuneet niihin kohdistettuihin odotuksiin nähden erilaisina ja lähes poikkeuksetta suunni-
teltua suppeammassa muodossa. Koska alan yritykset ovat kooltaan pieniä, niitä on samalla 
paikkakunnalla vähän ja niiden kannattavuus on heikko, eivät ne juuri pysty hyödyntämään 
projekteissa tarjolla olevia taloudellisia resursseja tai teknologista ja liikkeenjohdollista 
asiantuntijatukea. Osa yrityksistä taas suhtautuu projekteissa avautuviin yhteistyömahdolli-
suuksiin pidättyvästi. Ne haluavat säilyttää itsenäisyytensä kaikissa olosuhteissa ja suhtau-
tuvat usein kielteisesti kasvuun tai liiketoiminnan laajentamiseen. Puualalla yritysten välis-
ten vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen niiden yhteistä intressiä toteuttaviin liiketoimiin 
johtaviksi suhteiksi näyttäisikin vaativan huomattavasti enemmän aikaa kuin mitä siihen 
julkissektorin kehittämisprojekteissa on ollut tapana varata. Yhteistyön kehittyminen tai 
yritysten verkostoituminen ei puualalla myöskään näytä etenevän aina suoraviivaisesti, 
vaan taka-askeleet ovat tässä prosessissa enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Julkistoimijoiden asema paikkakunnan puualan yritysten yhteistyöverkostossa määräy-
tyy selvästi niiden toimijaroolien ja verkostoetäisyyksien perusteella. Verkostoasemat taas 
selittävät suurelta osin sitä, miksi eri toimijoiden käsitykset esimerkiksi paikallisen puualan 
yhteistyöverkoston elinkaarivaiheesta, organisoitumisen perustasta, ohjaussuhteista ja yh-
teistyön kiinteydestä ovat paitsi keskenään hyvin erilaisia, myös poikkeavat alan yritysjoh-
tajien tulkinnoista. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kontaktien tiivistyminen paikallisiin yri-
tyksiin yhdenmukaistaa julkistoimijoiden ja yritysjohtajien yhteistyöverkostoja koskevia 
tulkintoja. 
 
Avainsanat: puuala, yritysverkostot, paikalliset yhteistyöverkostot, maaseutualueet 
 





Abstract 
 
The present investigation analyses timber business and co-operation networks in three rural 
locations, which are Ranua, Sotkamo and Utajärvi. The timber trade is defined as a cluster 
of companies engaged in mechanical wood processing or in some other form of value-
adding timber business so its definition is broader than that for the wood processing indus-
try. The problematics of co-operation and networking is here approached from the point of 
view of business managers and public-sector actors. Choices regarding research methods 
reflect the impact of earlier research carried out in the subject. The theoretical foundation 
lies in the traditions of business economics and regional economics. 

The history of the development of co-operation between timber companies is reflected 
in the special features of local collaborative structures and cultures. It is quite easy, how-
ever, to also find similar features in the various co-operation networks. Factors such as net-
work-related control and command are usually formed on the basis of the management of 
an important part of the wood processing process or of a given resource. Co-operation is 
usually launched by the company management deciding to increase the efficiency or spe-
cialisation of production. The intensity of co-operation is more characterised by market-
oriented purchase-sales relations or subcontracting agreements than by more integrated 
mutual dependencies. The most important exchange and interaction relationships are 
mainly directed outwards from the location of the company, usually arising from favour-
able coincidences, not so much from systematic searching or development projects carried 
out in the timber sector. 

Local projects set up to promote the networking of timber companies have been imple-
mented in different forms as compared with the expectations set, and almost invariably in a 
more narrow form than originally planned. As most timber companies are small, there are 
few such companies in a given location, the existing ones suffer from poor profitability and 
they are hardly able to utilise the economic resources or technological and managerial ex-
pert support available through various projects. Besides, some of them shun the co-
operation opportunities offered by the projects, being keen to maintain their independence 
in all circumstances and often having a negative attitude towards growth or expanding their 
business. Compared with the resources set aside in public-sector development projects, it 
thus seems that it requires much more time to attempt to strengthen interaction between 
timber companies in order to form concrete relations that would lead to business serving 
their joint interests. In addition, networking and developing co-operation in the timber trade 
do not always seem to proceed in a straightforward manner but setbacks more seem to be a 
rule than an exception in the process. 

The position of public actors in the co-operation network between local timber compa-
nies evidently depends on their actor roles and network distances. Network positions in 
turn largely account for the mutually very different opinions of the various actors about 
questions such as the life span stage of the local timber co-operation network, the founda-
tion of organisational measures, control relations and the intensity of co-operation, and 
these opinions also differ from managers' views. It seems in any case that making closer 
contacts with the local companies would uniform the views that public actors and managers 
have concerning co-operation networks. 
 
Keywords: timber trade, company networks, local co-operation networks, rural areas 



 



Esipuhe 

 
Perinteisenä ja maaseutualueiden toimialana pidetyn puualan uusiutumista tuettiin 

Suomessa koko 1990- luvun ajan erilaisilla valtakunnallisilla, alueellisilla ja paikal-

lisilla kehitysohjelmilla. Niistä pohjoisia alueita kosketti ehkä eniten Puu-Suomi- 

projekti. Sen johdon pyynnöstä laadimme aikanaan hankesuunnitelman, jossa yh-

tenä tarkoituksena oli tutkia alan yritysten yhteistyöverkostojen rakenteita, toimin-

taa ja vaikutuksia kolmella esimerkiksi valitulla paikkakunnalla. Tutkimuksen alus-

tavat tulokset julkaistiin Oulun yliopiston taloustieteen osaston raportissa 34/1996. 

Tässä raportissa esitellään tutkimustyön lopulliset tulokset. 

Tutkimuksen alkuvaiheissa sen suuntaamiseen vaikutti hankkeen ohjausryhmän 

asiantuntemus. Ryhmän muodostivat kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi, kehittämisjoh-

taja Juhani Kärkkäinen, maakuntainsinööri Martti Hannula ja erikoistutkija Erkki 

Kautto. Tutkimuksen käynnistymistä nopeutti  hyvin sujunut yhteistyö tutkija Jar-

mo Palmin kanssa. Käsikirjoitus- vaiheessa tutkimusta veivät eteenpäin eniten pro-

fessori Kimmo Alajoutsijärven tutkimuksen empiiriaa koskevat kommentit ja ehdo-

tukset. Tästä avusta kaikille lämpimät kiitoksemme. 

Kiitokset kuuluvat luonnollisesti myös kaikille tutkimustyön eri vaiheissa haas-

tatelluille yritysjohtajille ja julkisorganisaatioiden asiantuntijoille. Erityisesti halu-

amme kiittää niitä case- yrityksiksi suostuneiden yritysten johtajia, joita jouduim-

me vaivaamaan useita kertoja. Ilman heidän ymmärtävää suhtautumista tutkijoiden 

uteliaisuuteen työltämme olisi pudonnut pohja pois. 

Tutkimuksen suorittamiseen osallistui kolme tutkijaa. KTT Pekka Larkomaa 

järjesti tutkimuksen aineistot numeeriseen muotoon, suoritti tilastolliset analyysit ja 

laati raportin taulukot ja kuviot. Haastattelujen sisällöllisen toteutuksen suunnitteli 

YTM Juha Huikari, joka myös suoritti suurimman osan toimijahaastatteluista. Li-

säksi hän kirjoitti merkittävän osan tutkimuksen empiirisen osuuden perusteksteistä 



sekä kommentoi teoriaa ja tutkimuksen suorittamista käsittelevien osien tekstejä 

niiden työstämisen eri vaiheissa. FL, KTM Esko Toiviainen suoritti case- yritysten 

johdon haastattelut, laati teoriaa ja tutkimuksen suorittamista käsittelevät osuudet 

sekä viimeisteli tutkimusraportin.  

Tutkimuksen pääasiallinen rahoitus tuli maa- ja metsätalousministeriön maaseu-

tupolitiikan yhteistyöryhmältä. Muut rahoittajat olivat Kainuun liitto, Pohjois-

Pohjanmaan liitto ja Lapin lääninhallitus. Vielä kerran kiitos rahoittajille. Tutki-

musraportin kirjoittamistyön pitkittymisestä ja tutkijoiden työnantajien sekä tehtä-

vien muutoksista huolimatta tutkimus on voitu viedä hallitusti loppuun Oulun yli-

opiston taloustieteiden tiedekunnan tiloissa. Tästä joustavuudesta kuuluu kiitos en-

nen muuta tiedekunnan dekaanille, professori Rauli Sventolle. 

Oulussa 5.12.2003 

Esko Toiviainen 
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1 Johdanto 

Paikallistalouksien merkityksestä ja taloudellisesta roolista käytävässä keskustelus-

sa viitataan usein uusiin tuotannollisiin alueisiin ja uuteen maaseutuun. Esimerk-

keinä uusista tuotannollisista alueista käytetään mm. Pohjois-Italiaa, Baden-

Württembergin aluetta Saksassa ja joskus myös Oulun seutua. Niiden menestyksen 

ja kilpailukyvyn sanotaan perustuvan toisaalta pienille ja keskisuurille yrityksille 

tarjolla oleville infrastruktuuri- ja verkostoitumiseduille, toisaalta taas paikallisen 

kulttuurin piirteisiin. Myös uuden maaseudun alueilla lähes ainoa menestymisen tai 

yleensä selviämisen perusta näyttäisi olevan alueen kyky löytää omiin resursseihin  

ja kapasiteetteihin perustuva talousrooli muiden alueiden joukossa. Alueellisen 

omaleimaisuuden syvenemisessä keskeinen merkitys on alueen yritysten erikois-

tumisella. Kun yritykset spesialisoituvat, niiden riippuvuus ulkoisista resursseista 

samalla tavallisesti lisääntyy. Se taas synnyttää sekä yritysten keskinäistä että nii-

den ja talouden muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Suotuisissa olosuhteissa ja 

tilanteissa tämä yhteistyö voi kiinteytyä  erilaisiksi verkostoiksi ja stimuloida myös 

paikallisten pienyritysyhteisöjen kehittymistä. 

Toisaalta on kuitenkin osoittautunut melko työlääksi löytää sellaisia maaseutu-

paikkakuntia, joilla tietyn toimialan pk- yritysten menestys perustuisi ensisijaisesti 

joko yritysten keskinäisten tai yritysten ja muiden organisaatioiden välisten yhteis-

työsuhteiden varaan. Tämä antaa aiheen kysyä, missä määrin ja minkälaisia keinoja 

käyttämällä uusia tuotannollisia alueita tai teollisia paikallisympäristöjä pystytään 

synnyttämään ja miten niiden kehittymistä voidaan edistää. Markkinoiden kilpailu-

tilanteessa toimivat yritykset ovat kuitenkin vain harvoin täysin riippuvaisia tois-

tensa läheisyydestä tai lähiverkostoistaan, vaan niiden liiketoiminnan hyvä tulos on 

enemmänkin tulosta yhteistyön onnistumisesta alueellisen-, kansallisen- ja globaa-
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lisen tason verkostoissa. 

Maaseudun kehitykseen vaikuttavien strategisten toimialojen joukkoon luetaan 

Suomessa puuala. Sen uudistumisen problematiikka on ollut maaseutu- ja yrittä-

jyyspoliittisen keskustelun polttopisteessä koko 1990- luvun ajan. Alaa on myös 

tuettu jatkuvasti erilaisilla valtakunnallisilla, alueellisilla ja paikallisilla kehitysoh-

jelmilla. Niistä ehkä tunnetuin esimerkki on Puu- Suomi- projekti. Siinä puualalle 

pyrittiin luomaan paitsi paikallisesti toimivia yhteistyöverkostoja myös kärkiyritys-

ten avulla vientiin tähtääviä kansallisen tason yritysverkostoja. 

Oulun yliopiston silloiset Pohjois-Suomen tutkimuslaitos ja taloustieteen osasto 

laativat alunperin tämän projektin ja eräiden sen alueellisten intressiorganisaatioi-

den pyynnöstä hankesuunnitelman, jossa keskeisen osan muodosti puualan yritys-

ten yhteistyöverkostojen rakenteiden ja toiminnan tutkiminen. Tarkoituksena oli 

tutkia myös verkostojen vaikutuksia muutamilla esimerkeiksi valituilla paikkakun-

nilla. Yhteiskunnallinen mielenkiinto tähän tutkimukseen lähtee siis  puualan yri-

tysten yhteistyön ja verkostoitumisen edistämisestä sekä sitä haittaavien tekijöiden 

poistamisesta. Näistä intresseistä käsin tutkimusongelma täsmentyy kysymyksiin: 

 

*  Minkälaista yhteistyötä puualan yritysten välillä on ja miten niiden yhteis-

työverkostot toimivat ? 

*  Minkälaisia kosketuksia paikallis- ja aluetalouksien eri toimijoilla on puu-

alan yritysten   yhteistyöverkostoihin  ja mitkä ovat verkostojen paikallista-

loudelliset vaikutukset ? 

Tämän tutkimuksen melko väljän teoreettisen viitekehyksen hahmottelemisessa on 

käytetty keskeisiä verkostolähestymistapoja käsittelevää kirjallisuutta. Tutkimusta-

pa- valinnoille on puolestaan haettu tukea suomalaisesta empiirisestä tutkimukses-

ta. Erityisesti on pyritty perehtymään sellaisiin tutkimuksiin, joilla on kiinnike tut-

kimuksen kohdetoimialaan. Puuala tulkitaan tässä yhteydessä puuteollisuutta laa-

jemmaksi, puuta mekaanisesti jalostavien tai puulle muutoin arvonlisäystä tuottavi-
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en yritysten joukoksi. Puuteollisuus- toimialalla toimivat yritykset valmistavat pää-

asiassa erilaista puutavaraa, rakennuspuusepäntuotteita, muita puutuotteita ja huo-

nekaluja. Ne muodostavat paikallisten puualan yritysten yhteistyöverkostojen pe-

rustan. Verkostoihin voi kuitenkin kuulua myös esimerkiksi osa-aikaisesti toimivia 

kenttäsahoja tai monialayrityksiä, joiden liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu 

puutavarakaupasta. 

Tutkimuksen näkökulma puualan yhteistyön ja verkostoitumisen problematiik-

kaan on hieman enemmän liiketaloudellinen kuin alue- tai paikallistaloudellinen. 

Paikallistason aineiston puolesta tutkimusta voidaan pitää poikkileikkaustutkimuk-

sena, mutta yritystapauaineisto antaa mahdollisuuden kuvata ja selittää alan verkos-

tojen kehittymistä myös pitemmällä aikavälillä.  

Tutkimuksen perusaineisto hankittiin haastattelemalla henkilökohtaisesti kaikki 

tutkimuspaikkakuntien puualan yritysten johtajat ja heidän lisäkseen alaan nähden 

avainasemassa olevat julkistoimijat. Lopullisen yritystapausaineiston muodostaa 

neljä perusaineistosta tehtyjen analyysien ja niitä täydentäneiden analyysien perus-

teella valikoitunutta, kaikkein verkostomaisimmin toimivaa alan yritystä. Case- 

kuvauksia varten näiden yritysten johtoa haastateltiin useaan kertaan. Lisäksi ai-

neistona käytettiin yritysvierailujen aikana tehtyjä muistiinpanoja, yrityksiä koske-

via kirjallisia aineistoja ja toimiala-aineistoja. 

Tutkimuksen perusaineistosta laadittujen analyysien tuloksia esiteltiin alusta-

vasti maaliskuussa 1996 tutkimuspaikkakunnilla pidetyissä seminaareissa. Esityk-

set julkaistiin Oulun yliopiston taloustieteen osaston raportteja- sarjassa syyskuussa 

samana vuonna.  

Tämä on tutkimushankkeen loppuraportti. Se sisältää perusaineiston perusteella 

laadittujen, osin aikaisemmin julkaistua laajempien analyysien tulokset sekä yritys-

tapausten kuvaukset ja analyysit. Uusi tuloselementti raportissa ovat myös julkis-

toimijoiden paikallisia yhteistyöverkostoja koskevat tulkinnat. Keskeiset tulokset 

esitetään raportin luvuissa viisi - seitsemän.  
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Tutkimusraportti etenee siten, että toisessa luvussa esitetään katsaus tutkimuk-

sen kannalta relevanttiin verkostoteoriaan ja -tutkimukseen sekä puualaan kiinnit-

tyvään  suomalaiseen tutkimukseen. 

Kolmas luku käsittelee puuteollisuus- toimialan keskeisiä rakenteellisia piirteitä, 

yritysten taloudellista tilaa ja kilpailuetuja. Tarkastelu etenee alatoimialoittain. Sii-

nä on mukana myös alueellinen näkökulma. 

Luku neljä sisältää katsauksen tutkimuksen metodologisiin ratkaisuihin. Tutki-

musaineiston muodostamista ja analyysejä käsitellään erikseen paikallistason ja 

yritystason aineistojen osalta. Lopuksi eritellään tutkimuksen tulosten luotettavuu-

teen vaikuttavia tekijöitä. 

Luvussa viisi analysoidaan ensiksi tutkimuspaikkakuntia puualan yritysten toi-

mintaympäristöinä. Seuraavaksi käsitellään alan yrittäjien/yritysjohtajien yhteis-

työn aloittamisen motiiveja, yhteistyöverkostojen ohjaussuhteiden ja ohjausvallan 

muodostumisen perustaa sekä yhteistyösuhteiden kiinteyttä ja yhteistyötä julkis-

toimijoiden kanssa. Tämän jälkeen pohditaan yhteistyön  vaikutuksia yrityksissä ja 

esitetään kunkin paikkakunnan puualan yritysten yhteistyöverkoston rakennemalli. 

Luvussa kuusi esitetään tutkimuksessa löydetyt, kaikkein eniten verkostomaista 

toimintatapaa muistuttavat puualan yritysten yhteistyön mallit ja niiden keskeiset 

piirteet.  

     Luvussa seitsemän tarkastellaan aluksi puualan yritysten yhteistyöverkostojen 

kehittämisessä mukana olleiden keskeisten paikallis- ja aluetason julkistoimijoiden 

käsityksiä alan paikallisista toimintaympäristöistä, yritysten keskinäisistä yhteis-

työsuhteista sekä julkistoimijoiden keskinäisistä suhteista. Luku päättyy kunkin 

verkoston paikallistaloudellisten vaikutusten analysointiin. 

     Luku kahdeksan kokoaa tutkimuksen tuloksista tehdyt johtopäätökset. 
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2 Katsaus verkostoteorioihin ja -tutkimukseen 

Talouden verkostoihin alettiin kiinnittää tutkimuksessa enemmän huomiota 1970- 

luvun lopulla. Alkuvaiheen tutkimuksen keskeiset teoreettiset perusteet löytyvät 

kansantaloustieteen mikroteoriasta, toimialan taloustieteestä ja organisaatioiden 

sosiologiasta. Talouden verkostojen osan muodostavien yritysten verkostojen syn-

tyä ja kehittymistä on perinteisesti kuvattu ja selitetty transaktio-orientoituneesta 

strategisen johtamisen näkökulmasta ja psykologis-sosiologisesta näkökulmasta. 

Alueellisen verkostotutkimuksen lähtökohta on taas saman vuosikymmenen alun 

aluetaloustieteen ja yritysmaantieteen sijaintitutkimuksessa. Merkittävä osa tästä 

tutkimuksesta käsittelee toimialojen ja alueiden välisiä kytkentöjä joko infrastruk-

tuurin, materiaali- ja suoritevirtojen tai alueellisen kasvun näkökulmasta.  

Verkostoteorioita pidetään vielä hyvin yleisesti perusteiltaan hajanaisina, käsit-

teistöiltään kehittymättöminä ja näkökulmiltaan liian paljon taloudellisia tekijöitä 

painottavina. Toisaalta on myös esitetty, että abstraktin ja yleisen verkostoteorian 

tavoitteleminen ei olisi niinkään hyödyllistä, vaan hyödyllisempää olisi keskittyä 

lisäämään organisaatioiden yhteistyötä koskevaa ymmärrystä erilaisia tapauksia 

analysoimalla. Kaikesta tästä kritiikistä huolimatta verkostoteorioita on sovellettu 

monenlaisten tutkimusongelmien analysoimiseen. 

Verkostoajattelun soveltaminen yhteistyön tulkitsemisessa näyttää paitsi yleis-

tyvän eri tieteenaloilla ja löytävän tiensä myös työelämän eri alojen käytäntöihin. 

Yritys- ja aluetaloudellisissa tutkimuksissa ajattelutavan soveltaminen on merkin-

nyt tarkastelukulman laajentumista yksittäisestä talouden toimijasta tai yrityksestä 

useiden varsin heterogeenisten organisaatioiden välisiin vuorovaikutus- ja riippu-

vuussuhteisiin. Näitä suhteita voidaan analysoida monin eri tavoin riippuen siitä, 

mikä on kulloinkin relevantti tieteellinen lähestymistapa. 
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Suomalaista yritys- ja aluetason verkostotutkimusta on hallinnut pitkään liiketoimi- 

tai transaktiosuhteiden merkitystä painottava näkemys verkostoissa tapahtuvasta 

vaihdannasta ja verkostojen kehittymisestä. Tästä johtuen sosiokulttuuriset tekijät 

tai muut toimijat kuin yritykset on ohitettu tutkimuksissa usein muutamalla mai-

ninnalla ja verkostojen alueellisten tai paikallisten piirteiden analysointi on pysäh-

tynyt helposti taloudellisen tilan tarkasteluun. Yritysten verkostoitumiseen liittyy 

kuitenkin myös muita kuin taloudellisia ja strategisia tekijöitä. Tutkimuksessa tar-

vitaan siis selvästi tämän tutkimuksen tapaista, holistisempaa tutkimusotetta. Yksi 

sen omimmista sovellusalueista voisi olla juuri spatiaalisesti suuntautunut tutkimus. 

Tässä katsauksessa eritellään aluksi yhteistyön ja verkostoitumisen käsitteistä 

käytyä keskustelua ja yritetään löytää siitä aineksia tämän tutkimuksen aihepiirin 

kannalta relevantille käsitteistölle. Seuraavaksi käsitellään aluetaloudellisen ja lii-

ketaloudellisen verkostotutkimuksen teoriaperustan muodostumista. Aluetaloudel-

lisessa näkökulmassa korostuu paikallisten toimintaympäristöjen ja niiden muutos-

ten merkitys yritysten yhteistyö- ja verkostosuhteiden syntymiselle ja kehittymisel-

le. Liiketaloudellisessa näkökulmassa otetaan taas huomioon sekä yritysten liike-

toimisuhteisiin että sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvat verkostot. Lopuksi 

käsitellään sellaista suomalaista empiiristä verkostotutkimusta, jolla on tunnistetta-

vissa olevia liittymäkohtia puualan yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen prob-

lematiikkaan. 

2.1 Yhteistyö ja verkostoituminen käsitteinä 

Yritysten välinen vuorovaikutus voidaan Möllerin ja Wilsonin (1989) mukaan ja-

kaa kilpailuun, yhteistyöhön ja määräysvallan käyttämiseen. Kilpailu perustuu 

markkinoilla vaikuttaviin kilpailuvoimiin, yhteistyö yhteisiin tavoitteisiin ja mää-

räysvalta keskinäiseen riippuvuuteen. Valtaosa yritysten välisistä suhteista sisältää 

kuitenkin sekä kilpailu- että yhteistyöelementtejä. Toisaalta myös kilpailijoiden 

välillä saattaa olla erilaista yhteistyötä. Yritysten yhteistyöhakuisuus näyttäisi usein 
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liittyvän tiettyyn tilaan, missä potentiaaliset osapuolet havaitsevat olevan yhteisiä 

intressejä (Halinen 1994). 

Yritysten välinen yhteistyö voidaan sitä käsittelevän kirjallisuuden perusteella 

tulkita  yleiskäsitteeksi, jonka sisälle sopii hyvin erilaisia ja moniselitteisiä yhteis-

työn muunnelmia. Esimerkiksi Deutschin (1973) mukaan yhteistyötä keskenään 

tekeviä yrityksiä kiinnostaa paitsi toistensa toiminnan tehokkuus, myös toistensa 

menestyminen. Yhteistyön vastakohdaksi nähdään tällöin kilpailu, missä toisen 

voitto on toisen tappio. Andersson (1979) on taas määritellyt yhteistyön yritysten 

väliseksi vapaaehtoiseksi ja tavallisesti pitkäaikaiseksi sopimukseksi, jolla tähdä-

tään ainakin osittaiseen resurssien yhteiskäyttöön. Samantapaista määrittelyä käyte-

tään myös muutamissa suomalaisissa raporteissa (Kauppa- ja teollisuusministeri-

ön...1990, Lahti ym. 1992 ja Jonninen 1995). Tätä määritelmää täsmällisemmin 

yhteistyö voidaan määritellä sellaiseksi kahden tai useamman yrityksen väliseksi 

yhteistoiminnaksi, jonka tarkoituksena on niiden kilpailuaseman parantaminen ja 

joka perustuu suulliseen, kirjalliseen tai muuhun vastaavaan sopimukseen (Niini-

mäki 1996). Toisaalta kirjallisuudesta on helppo löytää tulkintoja, joiden mukaan 

yritykset pitävät yhteistyönä käytännössä kaikkea muiden yritysten ja organisaati-

oiden kanssa muussa kuin kilpailumielessä tapahtuvaa vaihdantaa (Vesalainen & 

Murto-Koivisto 1994, Komppula 1996). 

Andersson (1979) on luokitellut yritysten väliset yhteistyö- ja riippuvuussuhteet 

niiden sisältämän integroitumis- ja sitoutumisasteen mukaan. Luokittelussa  sitou-

tumisen ääripäitä ovat kilpailu ja sulautuminen. Kilpailijoihinsa nähden yrityksillä 

on eräänlainen seurailu- tai silmälläpitosuhde, mutta suorat kontaktit niiden kanssa 

ovat harvinaisia. Intensiteetiltään matalimman tason yhteistyösuhteita edustavat 

satunnaiset osto-myyntisuhteet sekä yritysjohtajien ja yrittäjien jäsenyydet samois-

sa yhdistyksissä tai järjestöissä. Seuraavalla tasolla yhteistyö perustuu  osapuolten 

keskinäiseen sopimiseen ja sitoutumiseen. Tätä tasoa demonstroi esimerkiksi ali-

hankinta. Sopimusperusteista yhteistyötä pidemmälle edennyt integroituminen pi-
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tää taas sisällään eriasteisia kumppanuuksia. Näistä yhteistyösuhteista on kirjalli-

suudessa käytetty myös termejä strateginen kumppanuus tai strateginen allianssi ja 

verkostoituminen (Hellman ym. 1993,Vesalainen&Murto-Koivisto 1994). 

Andersson (1979) ja Oliver (1990) pitävät yhteistyötä yritysjohdon strategisena 

päätöksenä. Sitä edeltää analyysivaihe, missä yritykset etsivät esimerkiksi toisiaan 

täydentäviä resursseja tai vaikkapa kilpailukyvyn parantamiseen ja toimintaympä-

ristön hallintaan liittyviä yhteisiä intressejä. Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole 

aivan samaa mieltä siitä, että yritysten yhteistyösuhteet olisivat tulos niiden johdon 

suunnitelmallisesta toiminnasta tai että ne perustuisivat jonkun systemaattisen yh-

teistyöstrategian olemassaoloon. Esimerkiksi Walkerin (1988) mielestä yritykset 

yksinkertaisesti vaan näkevät jonkun toisen yrityksen yleensä tai erityisesti tietyn 

toiminnon suhteen vetovoimaiseksi kumppaniksi ja joko hakeutuvat tai ajautuvat 

sen kanssa yhteistyöhön. Vapaaehtoisen yhteistyön syntymiseen, siinä pysyttelemi-

seen tai siitä irtautumiseen vaikuttavien tekijöiden voidaan näin ollen ajatella hei-

jastavan yritysjohdon yhteistyöhön kulloinkin kohdistamia hyötyodotuksia (Oliver 

1990, Raatikainen 1992, Vesalainen & Asikainen 1993, Vesalainen & Murto-

Koivisto 1994). Esimerkiksi pienyrityksissä yhteistyön hyötyjen odotetaan tavalli-

sesti realisoituvan toiminnan uskottavuuden ja kriittisen massan lisääntymisen 

kautta (Andersson 1979). Aina ei tosin ole itsestään selvää, mikä on yhteistyölle 

kulloinkin asetettu tavoite, koska niin yhteistyötä suunnittelevalla tai tekevällä yri-

tysryhmällä kuin jokaisella siihen kuuluvalla yritykselläkin saattaa olla yhteistyön 

suhteen omia, toisistaan poikkeavia odotuksia. 

Yritykset saattavat joskus myös ajautua yhteistyöhön sekä toistensa että muiden 

organisaatioiden kanssa (Andersson 1979, Oliver 1990). Syynä tähän voivat olla 

esimerkiksi yhteiskunnan ja sen eri instituutioiden niihin kohdistamat odotukset ja 

vaatimukset tai vaikkapa paine täyttää yritystukien saamiseen liitetyt ehdot. Tällai-

seen yhteistyöhön ryhtymistä ei välttämättä voi pitää aidosti vapaaehtoisuuteen, 

vaan enemmänkin suostutteluun tai pakottamiseen perustuvana päätöksenä. Toi-
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saalta ratkaisu voi tietysti ilmentää myös yritysjohdon opportunistista toimintata-

paa, jossa se hyödyntää toimintaympäristössä avautuvia uusia mahdollisuuksia 

(Nueno & Oosterveld 1988, Murto-Koivisto & Vesalainen 1995). 

Kaikkien näiden määrittelyjen perusteella on ilmeistä, että yritysten välinen yh-

teistyö voi tarkoittaa paitsi tiivistä ja syvällistä, myös löyhää ja pinnallista yhteis-

toimintaa. Yritykset hakeutuvat yhteistoimintaan keskenään, koska pitävät sitä jos-

tain syystä parempana vaihtoehtona kuin yksinään toimimista. Tätä taustaa vasten 

on helppo ymmärtää myös niitä näkemyksiä, jotka pitävät yhteistyö- käsitteen yk-

siselitteistä määrittelemistä hyödyttömänä (Hellman ym. 1993) tai jotka katsovat 

käsitteen sisällön tulkitsemisen olevan sidoksissa sen kulloiseenkin käyttötilantee-

seen (Norbäck 1978). Yritysten välisen yhteistyön käsitettä, yhteistyön syntyä ja 

purkautumista sekä yhteistyön esteitä ja hyötyjä ovat analysoineet perusteellisesti  

esimerkiksi Andersson (1979), Oliver  (1990), Jarillo ja Stevensson (1991). Suo-

malaisista tutkijoista on tässä yhteydessä mainittava  Eräheimo ja Lahti (1991), 

Laitila (1992), Vesalainen ja Asikainen (1993) sekä Komppula (1996). 

Käsite verkostoituminen tai verkottuminen yleistyi yritysjohdon slangissa yh-

teistyö- käsitteen synonyyminä 1990- luvulla (Alajoutsijärvi 1996). Samansuuntai-

nen muutos näyttää tapahtuneen myös sekä julkistoimijoiden käyttämässä käsitteis-

tössä että arkikielessä. Tieteellisestä kirjallisuudesta käsitteille verkostoituminen, 

verkosto tai verkottuminen, verkko ei sitä vastoin ainakaan kovin helposti löydy 

yksikäsitteistä määritelmää, vaan niiden  sisällön tulkinta näyttää olevan sidoksissa 

kulloinkin kysymyksessä olevaan tieteenalaan. 

Verkostoa on luonnehdittu esimerkiksi organisaatioiden formaaleihin rakentei-

siin verrattuna löyhästi toisiinsa liittyvistä osista muodostuvaksi järjestelmäksi, 

jolla on epämääräiset rajat (Weick 1976, Herbst 1976). Thorellin (1986) mukaan 

kysymys on nimenomaan dynaamisesta järjestelmästä, jonka sisäiset riippuvuudet 

muuttuvat ja vaihtelevat suhteessa ajan kulumiseen. Varsin lähellä tätä järjestelmä- 

tulkintaa  olevan muotoilun on esittänyt Karlqvist (1990), joka tarkoittaa verkostol-
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la joko yritysten keskinäisiä tai yritysten ja muiden organisaatioiden välisiä  yhteis-

työ- ja riippuvuussuhteita. Naisbitt (1984) taas määrittelee verkoston tai verkon 

ympäristöstään enemmän tai vähemmän selvästi erottuvaksi kokonaisuudeksi, mis-

sä on samanaikaisesti mukana useita tasaveroisia, mutta erilaisilla rooli- ja tehtävä-

vaatimuksilla varustettuja osapuolia. Nämä osapuolet ovat verkostossa yhteydessä 

toisiinsa ja muovaavat omilla toimillaan verkostoa. 

Axelssonin (1992) mukaan osa tutkijoista pitää verkostoina sellaisia organisaa-

tioiden vuorovaikutussuhteiden muodostamia kokonaisuuksia, joissa niillä on yh-

teinen päämäärä. Toiset tutkijat korostavat sosiaalisiin siteisiin perustuvia ei-

materiaalisia suhteita ja kommunikaatiota verkostojen perustana, kolmannet taas 

resursseihin ja vaihdantasuhteisiin liittyviä materiaalisia riippuvuuksia. Erilainen 

näkökulma verkostoihin on mahdollista löytää myös keskittymällä suhteiden sisäl-

lön ohella niiden rakenteisiin ja prosesseihin (Easton 1992, Araujo & Easton 1996). 

Edelleen verkostoja voidaan tarkastella ottamalla lähtökohdaksi se, ovatko niihin 

kuuluvien organisaatioiden väliset suhteet näkyviä vai näkymättömiä (Kamann & 

Strijker 1990). Näkyvät suhteet pystytään rekisteröimään verkoston ulkopuolelta. 

Ne ovat pääosin fyysisesti havaittavia virtoja ja kontakteja, jotka liittyvät esimer-

kiksi tavaroiden kuljetuksiin, palveluiden käyttämiseen, rahaliikenteeseen, tietolii-

kenteeseen tai henkilöiden liikkumiseen (Törnqvist 1990). Näkymättömiin suhtei-

siin sisältyy erilaisia verkoston pinnan alla tapahtuvia vuorovaikutuksen muotoja, 

jotka lähinnä vain toiset verkostoon  kuuluvat toimijat pystyvät tunnistamaan. 

Verkosto voi siis olla esimerkiksi infrastruktuuriverkosto, joka koostuu materi-

aalien, suoritteiden, informaation ja ihmisten kuljetuskanavista ja -välineistä. Se 

voi olla myös organisatorinen verkosto, joka yhdistää keskenään ihmisiä, toimi-

paikkoja ja toimialoja. Niissä sekä organisaation yksiköiden keskinäisillä suhteilla 

että verkoston sisäisillä omistus- ja valtasuhteilla ajatellaan usein olevan suurempi 

merkitys kuin organisaatioiden suhteilla verkoston ulkopuolelle. Toisensa riittävän 

hyvin tuntevat ihmiset muodostavat taas sosiaalisen verkoston. Se toimii tiedon ja 
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usein myös toiminnan muutosimpulssien välittäjänä heidän välillään. 

Yritystä on perinteisesti pidetty itsenäisenä talouden yksikkönä, jolla on ympä-

ristöönsä nähden melko selvät toiminnalliset ja omistukselliset rajat. Verkostoajat-

telu kyseenalaistaa varsin pitkälle tämän tulkinnan. Sen mukaan yritys muuntuu 

sitä mukaa kun sen resurssit, organisaatio, sopimusperusta jne. muuttuvat. Verkos-

tossa yritykselle ajatellaan syntyvän kiinteydeltään markkinasuhteet ylittäviä yh-

teistyösuhteita toisten yritysten ja myös muiden organisaatioiden kanssa. Osa näistä 

yritysten verkostoista on paikallisia, osa taas alueellisia, kansallisia tai globaaleja 

(Virkkala 1989). Paikallisissa verkostoissa maantieteellinen läheisyys synnyttää 

yrityksille sijainnillisia kasautumisetuja, mutta luo samalla myös paremmat edelly-

tykset niiden keskinäiselle kommunikaatiolle, vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.  

Johannissonin (1986) mukaan läheisyyseduille perustuva paikallinen verkosto syn-

tyy useasti kompensoimaan tietyn toimialan yritysten vähemmän suotuisaa asemaa 

markkinoihin nähden. Sen rakentamisella tähdätään tavallisesti tuotannon tehok-

kuuden tai kilpailukyvyn parantamiseen, ja vain harvoin liiketoiminnan taloudelli-

sen riskin välttämiseen tai sen jakamiseen. Paikallisuudella on tärkeä merkitys eri-

tyisesti yrityksen perustamisvaiheessa (Raatikainen 1992). Yritysten verkostoitu-

mista on yritetty analysoida myös talouden eri tasojen probleemana (Eräheimo & 

Lahti 1993). Yleisten eli makrotason selitysten mukaan verkostoituminen kytkey-

tyy yritysten toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin; esimerkiksi teknis-

taloudelliseen kehitykseen, tiedon ja osaamisen merkityksen kasvuun tai yleensä 

talouden toiminnan globalisoitumiseen ja monimutkaistumiseen. Liiketoimintata-

son selitykset taas lähtevät yritysten toimintaketjujen järjestämiseen liittyvistä eri 

toimialojen liiketoimintalogiikoiden muutoksista. Tyypillinen esimerkki tällaisesta 

muutoksesta on järjestelmä-alihankinnan kehittyminen päähankkijan ja perinteisten 

alihankkijoiden väliin. Yrityskohtaisten tai mikrotason selitysten mukaan yhteis-

työn ja verkostoitumisen perusta liittyy useimmiten uusien liiketoiminta-alueiden 

luomiseen ja/tai pyrkimykseen parantaa yrityksen kilpailuasemaa toisten yritysten 
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ja organisaatioiden resursseja hyödyntämällä.  

Yritysten verkostoitumista koskevassa keskustelussa näyttäisikin tärkeälle sijal-

le nousevan havainto, jonka mukaan verkostoissa tapahtuvalla yhteistyöllä on yri-

tysjohdon tai yrittäjän näkökulmasta sekä strateginen eli liiketoimintamerkitys että 

organisatorinen eli johtamismerkitys (Vesalainen & Murto-Koivisto 1994, Vesalai-

nen 1996). Toisin sanoen yritysten kannalta katsottuna niiden verkostoitumisratkai-

sut voivat olla potentiaalisesti erilaisia  liiketoiminta- ulottuvuuden ja johtamis- 

ulottuvuuden suhteen. Ensin mainittu tarkoittaa sitä, että verkoston yritysten yhteis-

työn sisältö, laajuus ja intensiivisyys - esimerkiksi osto-, tuotanto-, tuotekehitys- ja 

vientiyhteistyö tai niiden yhdistelmä - saattaa poiketa toisistaan. Jälkimmäisen ulot-

tuvuuden mukaan yritysten välinen yhteistyö voi olla eri tavalla organisoitua tai 

organisoitunutta vaikkapa keskinäisten sidosten muodollisuuden tai yhteistyötä 

koskevan päätöksenteon osalta. Myös Christensenin ym. (1990) mukaan yritysten 

muodostamalle verkostolle on tunnusomaista, että siinä vähintään kahdella yrityk-

sellä on keskinäisiä kaupallisia suhteita, kukin yritys on riippuvainen verkoston 

muiden yritysten resursseista, verkoston yritykset sitovat omia resurssejaan yhteis-

työhön ja yhteistyö perustuu itsenäisten yritysten keskinäisiin neuvotteluihin. Tä-

män mukaan verkostoituminen ei siis vaadi välttämättä, että kaikki tiettyyn verkos-

toon kuuluvat yritykset olisivat yhteistyössä keskenään. Tavallista kuitenkin on, 

että verkostossa on yrityksiä tai yrittäjiä, jotka pystyvät koordinoimaan sen avulla 

omia toimintojaan muita paremmin (Tjosvold & Weicker 1993). Verkostoille on 

tyypillistä kerroksellinen rakenne. Halinen ja Törnroos (1998) erottavat verkosto-

jen kerroksellisuudessa kaksi ulottuvuutta. Vertikaalinen ulottuvuus viittaa verkos-

ton kerrostumiseen esimerkiksi maantieteellisen jaon (paikallinen, alueellinen, val-

takunnallinen), jakelukanavan (tavarantoimittaja, valmistaja, jakelija tai asiakas) tai 

toimialan (toimiala, yritys, yrityksen osa) mukaan. Horisontaalinen ulottuvuus liit-

tyy verkoston toimijoiden välisten suhteiden kerrostumiseen yhteistyö- ja/tai kil-

pailusuhteiksi jollain verkostotasolla. Tästä hyvä esimerkki ovat tietyn toimialan 
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yritysten väliset suhteet jollain maantieteellisellä alueella. Kerroksellisuuden voi-

daan tulkita viittaavan myös verkostojen sisäkkäisyyksiin ja  niiden välisiin kyt-

köksiin (Granovetter 1985, Araujo&Easton 1996, Törnroos 1997, Hali-

nen&Törnroos 1998, Äyväri 1999). Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yritysten 

verkostoissa voi esiintyä liiketoimintaverkostojen kanssa sisäkkäin sosiaalisia, tek-

nologisia, alueellisia, institutionaalisia ja infrastruktuuriverkostoja. 

Yritysten liiketoimintaverkostoissa voivat menestymisen perusedellytyksiksi 

muodostua erilaisten teknisten resurssien ja osaamisen sekä niiden yhteensovitta-

misen lisäksi sosiaaliset tekijät. Liiketoimintaverkostojen ja sosiaalisten verkosto-

jen välistä suhdetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat pohtineet monet tutkijat. 

Heistä esimerkiksi Forsgren ja Johanson (1992) sekä Håkansson ja Johanson 

(1993) erottavat nämä verkostot periaatteessa toisistaan ja täsmentävät vielä, että 

yritysten välisessä vaihdannassa on useimmiten mukana sosiaalisen tekijän ohella 

myös informatiivinen tekijä. Törnroos (1997) puolestaan katsoo yritysverkostojen 

olevan itse asiassa sosiaalisia verkostoja. Hänen mukaansa yritysverkoston toimin-

nan ymmärtäminen edellyttää perehtymistä siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kon-

tekstiin, joka ohjaa ja selittää verkoston toimijoiden luottamuksen ja sitoutumisen 

kehittymistä. Alueellisissa verkostoissa maantieteelliset alueet ja niiden hallinnolli-

set rajat toimivat erityisesti institutionaalisessa mielessä näiden verkostojen määrit-

täjinä. Paikallinen toimintaympäristö- käsite viittaa juuri näihin sijaintiin perustu-

viin verkostoihin ja niissä vallitseviin toimijoiden välisiin kaupallisiin, sosiaalisiin, 

poliittisiin ja muihin vastaaviin suhteisiin. Infrastruktuuriverkostoissa merkittävään 

asemaan nousevat taas sellaiset suhteet, joissa toimijoina ovat esimerkiksi alueelli-

set ja paikalliset julkisorganisaatiot, toimiala- ja yrittäjäjärjestöt tai muut vastaavat 

ei-kaupalliset instituutiot. Nämä suhdeverkostot voivat olla sekä organisaatiokes-

keisesti että henkilökeskeisesti suuntautuneita (Halle´n 1992). 
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2.2 Aluetaloudellinen teoriaperusta ja tutkimus 

Alueellisesta näkökulmasta tehdyssä tutkimuksessa yritysten vuorovaikutus- ja 

riippuvuussuhteita selitetään yleensä kahdella tavalla. Perinteinen “economies of 

scale”- lähestymistapa korostaa yritysten alueellisen läheisyyden ja erityisesti toi-

sistaan riippuvien yritysten keskittymisen synnyttämiä suurtuotannon etuja (Vuori-

nen 1989). Hiukan uudemmassa, “economies of scope”- lähestymisessä näkyy taas 

enemmän yritysten erikoistumisen ja uusien tuotantomuotojen synnyttämien etujen 

merkitys. Perinteisen ajattelutavan mukaan uusia yrityksiä syntyy lähinnä vanhojen 

ja resursseiltaan vahvojen yrityskeskittymien yhteyteen. Uusajattelussa paikkakun-

nan resurssivarannon määrää tärkeämpänä vetovoimatekijänä pidetään tämän va-

rannon laatua, johon vaikuttavat ennen muuta inhimillinen pääoma, infrastruktuuri 

ja yritysilmasto (Okko 1989). Tässä ajattelutavassa suurten keskusten resurssiva-

rantoon oletetaan kuuluvan luonnollisella tavalla pieniä keskuksia enemmän luo-

vuus- ja innovatiivisuustekijöitä. Toisaalta on kuitenkin olemassa jonkinlaista näyt-

töä siitä, että myös keskisuuret ja pienet keskukset voivat toimia dynaamisina ja 

synergisinä toimintaympäristöinä yrityksille (Törnqvist 1987, Aydalot&Keeble 

1988, Lundmark&Malmberg 1988, Aronen 1989). Erityisesti pienyrityksille sijain-

ti jossain suuressa keskuksessa ei näytä olevan välttämätöntä, mutta se parantaa 

usein niiden ulkoisten vuorovaikutussuhteiden toimivuutta (Sundin&Wiberg 1989). 

Yrityksen ja sen johdon näkökulmasta paikallinen toimintaympäristö merkitsee 

aina tietyllä paikkakunnalla vallitsevaa yritysympäristön tilaa. Sitä luonnehtivat 

usein samalla tavalla ymmärretyt kulttuuriset piirteet ja ulospäin näkyvä erityinen 

imago. Kysymys on eräänlaisesta alue-identiteetistä (Kautonen 1993). Paikallisissa  

ympäristöissä yritysten ja muiden toimijoiden fyysisen läheisyyden ajatellaan 

ikäänkuin automaattisesti varmistavan tiiviin keskinäisen vuorovaikutuksen ja tie-

don symmetrisen siirtymisen niiden välillä. Keskeisiä toimijoita näissä ympäris-

töissä voivat yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden ohella olla tutkimuslai-

tokset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt ja yhteisöt sekä myös yksittäiset henkilöt. 
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Tällaisissa puitteissa sosiaalisten ja kulttuuristen rakenteiden merkitys taloudellisen 

toiminnan yhteistyökäytäntöjen ja verkostoitumisen perustana pyrkii luonnollisesti 

korostumaan (Piore&Sabel 1984, Granovetter 1985, Johannisson 1986,    Camagni 

1991). Paikalliset toimintaympäristöt ovat kuitenkin toisaalta avoimia ympäristöjä, 

jolloin niiden toimijat voivat kuulua samanaikaisesti myös muihin kuin paikallisiin 

verkostoihin. 

Yritysverkostot muodostuvat, toimivat ja uusiutuvat siis oletettavasti erilaisissa 

paikallisympäristöissä ja eri alueilla eri tavoin. Näiden prosessien ymmärtämiseksi 

on Vuorisen (1989) mukaan tärkeää kiinnittää huomiota paikallisen yritystoimin-

nan rakenteisiin, yrityskulttuuriin ja henkiseen ilmapiiriin sekä paikallisten toimi-

joiden ja ulkopuolisten agenttien rooleihin verkostoissa. 

Yritysten keskinäisten suhteiden määrä, sisältö ja suuntautuminen riippuu paitsi 

yritysten itsensä valitsemista toimintatavoista, myös ainakin jossain määrin paikal-

lisesta yrittäjyys- tai yrityskulttuurista. Sen on todettu olevan sidoksissa paikka-

kunnan yritystoiminnan perinteisiin, toimialoihin ja yritysrakenteeseen (Wiberg 

1982, Vuorinen 1989). Suuryritysten dominoimat vanhat teollisuuspaikkakunnat, 

yrittäjyysperinteen varassa kehittyneet paikkakunnat ja maatalousvaltaiset paikka-

kunnat poikkeavat toisistaan  paitsi toimijoiden vuorovaikutusverkostojen myös 

alueellisten kehitysedellytysten osalta. Maaseutupaikkakuntien ongelmat ovat usein 

selvästi rakenteellisia, koska niillä hallitsevassa asemassa ovat alkutuotantoalat ja 

pienet yritykset. Tämän on todettu olevan usein melko huono perusta modernin 

tuotantoympäristön muodostumiselle. Toisaalta on kuitenkin osoitettu, että teollis-

ten perinteiden puuttuminen saattaa esimerkiksi teknologisen murroksen yhteydes-

sä antaa tilaa  yhteistyötä suosivan toimintaympäristön syntymiselle (Storper 

1986). Yritysten väliset verkostomaiset yhteistyösuhteet voivat saada hyvin erilai-

sia ilmenemismuotoja riippuen siitä, mikä on paikallisen kulttuurin vaikutus talou-

dellisen toiminnan luonteeseen (Castells 1996). On helppo osoittaa, että Suomessa-

kin ihannoitujen pohjois-italialaisten joustavan tuotannon alueiden ominaispiirteis-
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tä esimerkiksi perheyrittäjyyden perinne, lähiyhteisöihin perustuvat yhteistyömallit 

tai sosiaaliset verkostot ovat selvästi sidoksissa paikallisiin, historiallisesti kerros-

tuneisiin kulttuurisiin käytäntöihin (Amin 1991). Tämä viittaisi Ruuskasen (1999) 

mukaan siihen, että Italiassa toimivaksi osoittautuneiden verkostomallien siirtämi-

nen suomalaiselle maaseudulle ei kulttuurierojen vuoksi ehkä tule olemaankaan 

niin ongelmatonta kuin meillä usein ajatellaan. Yrityskulttuuri on sidoksissa myös 

paikalliseen yritysilmastoon tai henkiseen ilmapiiriin. Yritysilmastoa muovaavina 

tekijöinä pidetään yleisesti paikallisten toimijoiden vuorovaikutusprosesseja, pro-

sesseissa osallisena olevia organisaatioita ja prosessien tapahtumisympäristöjä 

(Håkansson 1987). Ilmaston laatu riippuu viime kädessä siitä, miten nämä tekijät 

toimivat suhteessa toisiinsa. Sitä taas voidaan arvioida esimerkiksi toimijoiden vä-

listen valtariippuvuuksien ja -konfliktien perusteella tai vertaamalla yhteistyön tilaa 

sille asetettuihin tavoitteisiin. Yritysilmaston laadun merkitys korostuu tässä yh-

teydessä siksi, että paikkakuntia luokitellaan usein sen perusteella joko kehittyviksi 

tai taantuviksi. Näillä imagopohjaisilla valinnoilla on tapana myös ketjuuntua, jol-

loin niillä saattaa olla seurannaisvaikutuksia yritysten päätöksentekoon (Spilling 

1987). Toisaalta myönteinenkään henkinen ilmapiiri tai paikallisten julkistoimijoi-

den aktiivisuus sen luomisessa ei voi jatkuvasti korvata sijaintihoukuttimena ja alu-

eellisena kehitystekijänä vaikkapa paikkakunnalta puuttuvaa yrittäjyyshalua tai 

yrityspalveluja. Esimerkiksi Oakeyn (1984) mukaan paikallistason alueelliselle 

kehitykselle on olemassa vain  kaksi uraa. Paikkakunnan sisältä lähtevä kehitys, 

joka perustuu paitsi uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottamiseen, 

myös erimuotoisen yrittäjyyden suosimiseen. Paikkakunnan ulkopuolelta katalysoi-

tuva muutos taas lähtee useimmiten siitä, että lähialueilla sijaitsevat yritykset kiin-

nostuvat uusista mahdollisuuksista. 
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Uusien toiminta- ja ajattelutapojen leviämisen kannalta keskeisessä asemassa ovat 

yritysten yhteistyöverkostoihin kuuluvat avainorganisaatiot tai avainhenkilöt. Allen 

(1989) pitää näiden paikallisten ja alueellisten agenttien tai promoottoreiden väli-

tyksellä syntyviä linkkejä jopa kaikkein merkittävimpänä ilmiönä yritysten verkos-

tosuhteissa. Linkit liittyvät tavallisesti joko markkinoita koskevan informaation 

hankintaan, t&k- palvelujen hyödyntämiseen, koulutukseen ja neuvontaan, alihan-

kinnan organisointiin tai uuden tuotantotekniikan käyttönottoon (Illeris 1989). Eri-

tyisen tärkeitä promoottoreita ovat Johannissonin (1993) mukaan julkisorganisaati-

oiden asettamien paikallisten verkostohankkeiden vetäjät tai hankekoordinaattorit. 

Nämä “yhteisöyrittäjät” ovat yleensä aidosti sitoutuneita hankkeisiinsa ja pyrkivät 

aktivoimaan niissä mukana olevia yrityksiä kasvattamaan yhteistyön avulla omia 

resurssejaan ja osaamistaan (Johannisson&Nilsson 1989). 

Agenttien roolia ja merkitystä verkostoitumisessa on myös kritisoitu. Niiden 

suhteen näyttää nimittäin pätevän sama logiikka kuin ulkoistamisprosesseissa 

yleensäkin. Ulkopuolinen tuki ja ulkoiset resurssit ovat osoittautuneet esimerkiksi 

paikallisissa verkostoitumishankkeissa usein hyväksi avuksi, mutta toimivan ver-

koston perusenergian on pitänyt aina tulla omalta paikkakunnalta ja sen yrityksistä. 

Lisäksi on havaittu, että jos agentteja on vähän tai jos hankkeet ovat lyhytaikaisia, 

vaikuttaa henkilöiden vaihtuminen ja/tai henkilösuhteiden kärjistyminen suurella 

todennäköisyydellä verkoston toimintaa. Näiden tekijöiden merkityksen alueellisen 

kehittämistyön riskeinä tuovat selvästi esille esimerkiksi Sundin ja Wiberg (1989). 

Paikallisten yritysverkostojen sisäisistä ja ulkoisista toimintaprosesseista kerty-

neiden kokemusten perusteella olisi loogista käynnistää verkoston kehittäminen 

yksinkertaisten ja konkreettisten ongelmien ratkaisemisella, eikä niinkuin on tapa-

na, aikaa ja henkistä energiaa sitovista vaikeista kysymyksistä (Johannisson 

&Gustafsson 1984). Haasteiden tulisi kasvaa vasta toimijoiden ymmärryksen ja 

kokemuksen lisääntymisen myötä. Esimerkiksi panostamista jonkun toimialan ver-

koston kehittämiseen voitaisiin aluksi  pitää ennen muuta yhteiskunnallisena inves-
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tointina, jonka odotettaisiin vasta vähitellen vahvistavan paikallistaloutta. Verkos-

toista olisi myös koko ajan pyrittävä välittämään tietoa erityisesti laajavaikutteisia 

paikallistaloutta koskevia  päätöksiä tekeville organisaatioille. Tiedon ja kokemuk-

sen siirto helpottaa näitä verkostojen kehityksen kannalta avainasemassa olevia 

toimijoita sopimaan asioista keskenään, jolloin tämän yhteistyön tason saavuttami-

nen riittää tavallisesti varmistamaan kehittämistoimille paikallisen  poliittisen tuen. 

Suomessa on silti melko vähän paikkakuntia, missä jollain määrätyllä toimialal-

la toimivien yritysten menestys voitaisiin laskea nimenomaan yritysten ja muiden 

organisaatioiden verkostoitumisen ansioksi (Pyyhtiä 1993). Verkostoituminen ja 

yhteistoiminta on meillä yleistä suurissa yrityksissä, mutta pienissä yrityksissä 

epäilyksiä ja ennakkoluuloja yhteistyötä kohtaan on edelleen paljon (Jonninen 

1995). Maaseudulla toimivat yritykset ovat pääosin pieniä. Niiden johdon tai yrittä-

jien omaksuma tuotantokeskeinen ajattelutapa on toistaiseksi korostanut omaehtoi-

suuteen perustuvia toimintamalleja enemmän kuin yhteistyön kehittämistä (Maa-

seutuohjelma...1996, Ruuskanen 1999). Verkostoituminen on silti pienyrityksille 

aivan yhtä hyvä mahdollisuus kuin suurillekin yrityksille. 

Toisaalta on huomattava, että silloin kun pk- yrityksille on jo syntynyt  suhteita 

toisten yritysten kanssa, ne usein näyttävät laajenevan melko nopeasti alueellisiksi, 

kansallisiksi ja kansainvälisiksi yhteistyösuhteiksi. Ulospäin suuntautumalla yri-

tykset pyrkivät vähentämään paikalliseen toimintaympäristöön rajautumisesta liike-

toiminnalle mahdollisesti aiheutuvia haittoja (Forsström&Eskelinen 1994). Tämä 

viittaisi siihen, että sijaintipaikkakunnalla tai -alueella ei olisi kovin ratkaisevaa 

merkitystä pk- yrityksen menestymiselle. Kuitenkin tästä riippuvuudesta on esitetty 

myös päinvastaisia käsityksiä. Sijainnin merkitys on noussut esiin esimerkiksi niis-

sä keskusteluissa, joita on käyty uusista tuotannollisista ympäristöistä ja -alueista 

(Kautonen 1993, Pyyhtiä 1993, Niittykangas ym. 1994), uudesta aluepolitiikasta 

(Silander ym. 1997) tai kansallisvaltioiden ja alueiden vaikutuksesta tietyn toimi-

alan kilpailuetuihin, houkuttelevuuteen ja arvoketjuihin (Porter 1985, 1991). Mo-
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nilla uusiksi tuotannollisiksi ympäristöiksi luokitelluilla paikkakunnilla tuotanto-

toiminnan rakenne on silti edelleen hyvin perinteinen. Uudella tarkoitetaankin tässä 

yhteydessä usein lähinnä aikaisempaa kehittyneempiä tuotannon organisointitapo-

ja, laaja-alaisempaa näkemystä yhteistyöstä ja yhteistyötä suosivaa henkistä ilma-

piiriä sekä paikallis- ja aluehallinnon aktiivista roolia ja toimintaa alueellisen kehi-

tyksen voimavarana. Tämä on merkinnyt myös sitä, että on alettu ymmärtää paikal-

lisen, seudullisen tai maakunnallisen  kehityksen olevan entistä selvemmin yhtey-

dessä toisiinsa. Ajattelutavan muutos näkyy konkreettisella tavalla esimerkiksi  eri 

aluetasoilla laadituissa kehitysstrategioissa ja -ohjelmissa. 

    Tietyssä maassa tai tietyllä alueella toimivat, toisiaan lähellä olevia toimialoja 

edustavat yritykset ja muut organisaatiot voivat Porterin  (1991) mukaan ryhmittyä 

kehitys-  tai osaamiskeskittymiksi eli klustereiksi. Kunkin klusterin vahvuus tai 

heikkous riippuu olennaisesti siitä, miten hyvin tai huonosti sen sisälle sijoittuvien 

toimialojen keskeiset kilpailuetutekijät tukevat toisiaan. Klusterissa voi olla useita 

arvoketjuja, jotka muodostuvat siinä tavaroita ja/tai palveluja tuottavien yritysten 

yhteistyöketjuista tai -verkostoista. Niistä kukin tarjoaa jäsenilleen paitsi sisäisiä 

synergiaetuja, myös mahdollisuuden sovittaa toisiinsa asiakkaiden saama arvon-

lisäys ja tuotannosta aiheutuvat kustannukset. Klusterimallia on arvosteltu paljon, 

mutta selkeän rakenteensa ja ymmärrettävyytensä vuoksi sitä kuitenkin käytetään 

eri puolilla maailmaa (Penttinen 1994, Lahti 1995). Suomessa sitä on sovellettu 

paitsi kansallisen kilpailukyvyn arvioimiseen (Hernesniemi ym. 1995), myös mo-

nissa yhteiskunta- ja aluepolitiikan eri osa-alueita koskevissa tutkimus- ja kehittä-

mishankkeissa (Jääskeläinen 2001).  
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2.3 Liiketaloudellinen teoriaperusta ja tutkimus 

 
Liiketaloudellista verkostotutkimusta dominoi kaksi tieteellistä suuntausta (Paasche 

etc. 1993). Niistä liiketoimi- tai transaktiosuhteita ja strategista johtamista painot-

tava suuntaus nostaa esiin yritysten väliset vaihdanta- ja sopeutumisprosessit ver-

kostojen muodostumisen perustana. Psykologis-sosiologisessa suuntauksessa taas 

päähuomio kiinnitetään henkilöiden väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ver-

kostojen selittäjänä. Vaikka näiden, pääosin 1980- luvulla syntyneiden koulukunti-

en  välinen  rajalinja kulkeekin ensisijaisesti toimintojen ja niihin liittyvien fyysis-

ten resurssien sekä sosiaalisten interaktioiden välissä, voidaan niiden välillä löytää 

eroja  myös esimerkiksi suhtautumisessa verkostojen tiheyteen, keskittyneisyyteen, 

sisäisen kilpailun intensiteettiin tai muutosdynamiikkaan. Toisaalta kumpaakin 

suuntausta edustavat tutkijat ovat aika lailla samaa mieltä siitä, että myös toisen 

koulukunnan painottamat ulottuvuudet voivat olla mielenkiintoisia tai että useiden 

erilaisten lähestymistapojen käyttäminen analyyseissa on hyödyllistä ja perusteltua. 

Tällaisesta, eri teorioita kombinoivasta lähestymistavasta hyvä esimerkki on Vara-

mäen (1996) tutkimus, missä hän käyttää yritysten välisen yhteistyön tarkasteluke-

hikon rakentamisessa transaktiokustannusanalyysiä, resurssiriippuvuusteoriaa, jo-

hannissonilaista sosiaalisten verkostojen teoriaa, uppsalalaista verkostoteoriaa ja 

strategisen johtamisen teoriaa. 

2.3.1 Yritysverkostot 

Organisaatiotutkimuksessa on tavallista lähestyä organisaatioiden välisiä suhteita 

käyttämällä analyysiyksikkönä joko tiettyä organisaatiota itseään, kahden organi-

saation välistä suhdetta eli dyadia tai organisaatioiden välisiä monenkeskisiä suh-

teita ja niiden muodostamaa verkostoa. Möller (1993) soveltaa tätä tyypittelyä yri-

tysten välisen vaihdannan tarkasteluun ja erottaa siinä neljänlaisia suhteita: mark-
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kinatransaktiot, lyhytaikaiset dyadit, pitkäaikaiset dyadit ja verkostosuhteet. Mark-

kinatransaktioissa ostajan ja myyjän välisiä suhteita eli kaupan ehtoja säätelevät 

kilpailuvoimat. Lyhytaikaisissa kahdenvälisissä suhteissa on kysymys taloudelli-

sesta, teknologisesta, sosiaalisesta tai informaation vaihdannasta. Ne erottaa mark-

kinaperusteisista suhteista olettamus vaihdannan vaikutusten molemminpuolisuu-

desta. Pitkäaikaisten kahdenvälisten suhteiden näkökulmasta olennaisia asioita ovat 

suhteiden muoto ja niiden kehitysdynamiikka. Verkostot taas demonstroivat vaih-

dantaa joko mikro- tai makrotasolla: yksittäisen yrityksen tai useiden yritysten 

vaihdantasuhteita ja/tai niiden vaihdantasuhteita muiden organisaatioiden kanssa. 

Ehkä tunnetuimman transaktioperusteisen näkökulman yritysten välisten suh-

teiden ja verkostojen tarkasteluun esittivät alunperin ruotsalaiseen ns. Uppsalan 

koulukuntaan lukeutuvat tutkijat (Hägg&Johanson 1982, Johanson&Mattson 1987, 

Håkansson&Johanson 1992, Axelsson&Easton 1992 ja Håkansson&Snehota 

1995). Verkostot muodostavat heidän mielestään kolmannen taloudellisten suhtei-

den ja talouden organisoinnin muodon markkinoiden ja hierarkian ohella. Laajen-

nettuna tämä merkitsee sitä, että verkostoteoriassa tarkastelun kohteiksi tulevat eri-

tyisesti yritysten sisäisten organisoitumis- ja toimintatapojen ja ulkoisten markki-

noiden väliset riippuvuudet; materiaaliset tai ei-materiaaliset verkostot, markkina-

perusteiset tai ei-markkinaperusteiset verkostot, henkilösuhdeverkostot jne. 

Uppsalalainen tutkimus on kiinteä osa eurooppalaista teollisuuden markkinoin-

nin ns. IMP- ryhmän ja sen ympärille rakentuneen vuorovaikutuskoulukunnan in-

teraktio- ja verkostotutkimusta. Näissä tutkimuksissa lähestytään moniorganisaa-

tioisissa verkostoissa tapahtuvaa vaihdantaa joko tietyn fokaali- eli kohdeyrityksen 

näkökulmasta tai verkostoa kokonaisuutena tarkastelevasta holistisesta näkökul-

masta (Möller&Wilson 1995). Holistisen näkökulman soveltamiseen liittyvien, 

tutkimusaineiston laajuudesta ja tutkimusekonomisista syistä johtuvien ongelmien 

vuoksi niitä yleisempiä tutkimuksia ovat toistaiseksi olleet yrityskohtaista näkö-

kulmaa soveltavat tutkimukset (Tikkanen 1996b). Koulukuntaan kuuluvat tutkijat 
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lähtevät siitä ajatuksesta, että samalla kun yrityksen yhteistyökumppaneiden luku-

määrä kasvaa, se kiinnittyy moniulotteiseen sidosriippuvuuksien kokonaisuuteen ja 

sille syntyvät sen mukaiset verkostosuhteet. Yrityksen sidossuhteita toisiin verkos-

ton yrityksiin luonnehtii sen sijainti tai asema verkostossa. Verkostoaseman merki-

tys on  yritykselle strategisesti tärkeä, sillä se määrittelee puitteet yrityksen transak-

tioille verkostossa. Verkostosuhteissa olennaista on niiden keskinäinen täydentä-

vyys ja vastavuoroisuus, jolloin molemminpuolisten intressien ajatellaan antavan 

verkostoon kuuluville yrityksille mahdollisuuden sekä liiketoiminnan riskien pie-

nentämiseen että synergiaetujen saavuttamiseen. Transaktioiden selittämisen ja 

ymmärtämisen kannalta tärkeällä  ns. ARA- käsitteistöllä (actors, resources, activi-

ties) tarkoitetaan tavallisesti toimijoita, resursseja ja toimintoja. Verkoston toimija 

voi olla esimerkiksi yksittäinen henkilö, henkilöiden joukko, yrityksen osa, yritys 

tai yhtymä. Toimijat suorittavat verkostossa toimintoja yhdistämällä, vaihtamalla 

tai luomalla resursseja. Toiminnot ovat havaittavia ja rajattavissa olevia organisoi-

tuja aktiviteetteja. Resurssit koostuvat fyysisestä varannosta, rahoitusvarannosta ja 

inhimillisen pääoman varannosta. Varannot ovat toimintojen toteuttamisen kannal-

ta joko aktuaalisia, käytössä olevia tai potentiaalisia, tulevaisuudessa hyödynnettä-

vissä olevia resursseja. Resurssit ottaa verkostossa käyttöön ensiksi se toimija, joka 

ne omistaa tai joka niitä hallitsee. Tällöin ulkopuolisia resursseja tarvitseva verkos-

ton yritys voi saada niitä käyttöönsä vain vaihdannassa. Vaihdannan suorittamisek-

si yrityksen on tehtävä yhteistyöaloite. Yritysten välinen vuorovaikutus kehittyy 

yhteistyöksi vaihdantaprosessien ja niitä seuraavien sopeutumisprosessien kautta. 

Vaihdanprosessit edustavat vuorovaikutussuhteiden lyhytkestoisia episodeja, so-

peutumisprosessit taas useimmiten näiden suhteiden pitkäaikaista kehitystä. Lähtö-

kohdan vaihdantaan perustuville yhteistyösuhteille muodostaa nimenomaan se, että 

vaihdannan osapuolet täydentävät jollakin tavalla toisiaan, näkevät yhteistyön mie-

lekkääksi ja pystyvät sopimaan vaihdannan säännöistä. Tämän lisäksi yhteistyö-

mahdollisuuksien hyödyntämiseen vaikuttavat myös potentiaalisten kumppaneiden 
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sidokset  muihin toimijoihin sekä niiden ja yrityksen omat aikaisemmat investoin-

nit. Vaihdantaprosesseissa yrityksillä on mahdollista testata kuinka hyvin ne sopi-

vat yhteen toistensa kanssa. Vaihdanta ei kuitenkaan ole pelkästään joukko irralli-

sia tapahtumia, vaan aikaa myöten siihen alkaa sisältyä myös sopeutumiselementte-

jä. Kiinteät verkostosuhteet syntyvät tämän perusteella vaihdanta- ja sopeutumis-

prosesseista saaduista myönteisistä kokemuksista ja oppimisesta. Suhteiden kiin-

teytymisen kannalta on tärkeää, että yritykset pystyvät jatkuvasti joko poistamaan 

keskinäisiä yhteensopimattomuuksiaan tai sopeutumaan niihin. 

Vaihdantaprosessin alussa yritysten välinen yhteistyö on varsin alkeellista, yh-

distävät toiminnot ovat satunnaisia eikä yrityksillä useinkaan ole yhteistä päämää-

rää. Tällainen yritysten välisten suhteiden verkko sijoittuu sitovuudeltaan johonkin 

markkinasuhteiden ja hierarkisten käskysuhteiden välille. Vaihdantasuhteiden sy-

venemisen ja siihen kytkeytyvän sopeutumisprosessin seurauksena yritysten re-

surssikäytöt tulevat kuitenkin aikaisempaa riippuvaisemmiksi toisistaan. Parhaim-

millaan ne voivat päätyä jopa tilanteeseen, missä sekä yritysten resurssit että itse 

yritykset yhdistyvät. Yritysten resurssisuhteiden kehittymistä ohjaa kolme tekijää. 

Ensinnäkin yrityksen vuorovaikutussuhteet toisten yritysten kanssa ovat sinällään 

yksi sen resursseista. Yritys joutuu investoimaan suhteiden rakentamiseen samalla 

tavalla kuin muihinkin resursseihinsa. Toinen resurssisuhteiden ominaispiirre liit-

tyy toiminnan rationalisointiin: toimintoja toisten yritysten kanssa yhteensovitta-

malla voidaan lisätä yrityksen omien resurssien käytön tuottavuutta ja tehokkuutta. 

Yleensä tämä tarkoittaa myös kustannussäästöjä. Suhteiden kolmas ominaispiirre 

korostaa taas sitä, että yhteistyössä keskenään olevat yritykset  voivat hyödyntää 

toistensa tietämysalueita, jolloin niiden ei tarvitse itse opetella kaikkia asioita tai 

hankkia kaikkea tarvitsemaansa tietoa. Koska yrityksen oman toiminnan laatu riip-

puu tämän mukaan myös kumppaneiden osaamisesta, on niiden pystyttävä kehit-

tymään yhdessä. Tätä “verkosto-oppimiseen” siirtymisen ajatusta pitävät esimer-

kiksi Vesalainen ja Strömmer (1999) täysin uutena haasteena yrityksille. 
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Uppsalalaisen näkemyksen mukaan yritysten väliset yhteistyösuhteet eivät ole 

muuttumattomia tai vain yhteen suuntaan kehittyviä, vaan yritykset voivat koko 

ajan valita vapaasti omat toimittajansa, asiakkaansa ja muut partnerinsa. Markkinat 

ja markkinavoimat toimivat siis edelleen. Markkinat muodostuvat heterogeenisista 

yritysyksiköistä, joilla kullakin on omiin  toimintoihinsa liittyviä suoria ja epäsuo-

ria yhteyksiä toisiin toimijoihin. Ne voivat olla tavarantoimittajia, tuotantopalvelu-

jen tuottajia, asiakkaita, asiakkaiden asiakkaita, jakelijoita, kilpailijoita jne. Toi-

minnot ovat näin linkkejä toiminto- tai arvoketjuissa, joihin kuuluu myös muita 

yrityksiä ja jotka edelleen laajentavat yritysten vuorovaikutus- ja riippuvuussuhtei-

ta. Suhteet ovat kiinteydeltään erilaisia, mistä  johtuen joku ketjuista saattaa muo-

dostua yritykselle muita tärkeämmäksi. Vahvat siteet syntyvät ketjun toimijoiden 

pitkäaikaisista ja luottamuksellisista vuorovaikutussuhteista. Niiden rakentamisen 

vaatima panostus luo suhteisiin jo sinällään pysyvyyttä. Tällöin myös partnereiden 

määrä helposti rajautuu  ja mahdollisuudet vaihtaa partneria vähenevät. Toimijoi-

den väliset heikot siteet puolestaan täydentävät suhteiden vahvoja siteitä, eivätkä 

tavallisesti vaadi kovin suuria taloudellisia panostuksia. Silti niillä voi olla tärkeä 

merkitys vaikkapa yrittäjän informaatiokanavana. Joskus ne saattavat muodostaa 

myös perustan vahvojen siteiden kehittymiselle. 

Luottamuksen rooli ja merkitys saattaa kuitenkin poiketa erilaisissa verkostoissa 

(Piore&Sabel 1984). Suhteellisen tasa-arvoisten kumppaneiden horisontaaliseen 

yhteistyöhön perustuvissa verkostoissa on tyypillistä, että kaikilla yrityksillä on 

suorat kontaktit ja melko vahvat siteet toisiinsa. Vertikaalisiin päämies-toimittaja 

suhteisiin perustuvissa verkostoissa yritysten välille muodostuvia suhteita sen si-

jaan demonstroi esimerkiksi kärki- tai ydinyrityksen liiketoiminnan ympärille 

muodostunut alihankkijaverkosto. Siinä ydinyrityksellä on yleensä suora kontakti 

jokaiseen verkoston alihankkijaan, kun taas alihankkijoiden välillä ei useinkaan ole 

yhteyksiä. Luottamuksesta ja luotettavuudesta puhuttaessa on Luhmanin (1979, 

1988) ja Seligmanin (1997,1998) mukaan erotettava toisistaan vielä järjestelmään 
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ja henkilöihin liittyvä luottamus. Järjestelmätason luottamuksen syntyminen edel-

lyttää sitä, että verkostoon osallistumista harkitsevan yrityksen johdon tai yrittäjän 

on pystyttävä vakuuttautumaan ylipäätään sekä verkostoyhteistyön järkevyydestä 

että sen toimivuudesta. Koska verkostoissa yritysten keskinäiset riippuvuudet ovat 

usein epäsymmetriset, on yrittäjän pystyttävä luottamaan myös siihen, että kump-

panit toimivat henkilöinä sovitulla tavalla eivätkä lähde käyttämään esimerkiksi 

yrityksen taloudellisesta asemasta, asiakassuhteista tai teknologisista innovaatioista 

saamaansa tietoa pelkästään omaksi edukseen. Toisaalta taas esimerkiksi Giddens 

(1991) on osoittanut, että henkilötason luottamuksen kehittyminen edellyttää aina 

tiettyä järjestelmää kohtaan tunnettavan luottamuksen olemassaoloa.  

2.3.2 Henkilösuhdeverkostot 

Verkostotutkimuksen psykologis-sosiologisen suuntauksen mukaan organisaatioi-

den välisen kanssakäymisen selittämisen kannalta keskeinen tekijä ovat yksilöiden 

ja ryhmien väliset vuorovaikutusuhteet (Aldrich&Whetten 1981, Cook &Emerson 

1984). Jos oletetaan lisäksi, että esimerkiksi tiettyyn yritysorganisaatioon sitoutu-

neet henkilöt pääsääntöisesti ajattelevat sen etua, voidaan  henkilöiden välisiä yri-

tyksen liiketoimintaan liittyviä suhteita pitää transaktioiden kaltaisina suhteina. 

Tällä tavalla henkilöiden ja yritysten kanssakäyminen  voi samankaltaistua erityi-

sesti pienissä yrityksissä, missä omistaja-yrittäjä usein on yrityksensä "ruumiillis-

tuma"  (Jarillo 1988, Johannisson 1988, Szarka 1990). Välittömästi liiketoimintaan 

kytkeytyvien henkilöiden välisten suhteiden ohella yritysten välisiin prosesseihin 

saattaa liittyä myös yrittäjän ja muun henkilöstön tuttavuus- ja ystävyyskontakteja 

sekä niiden kautta tai niiden avulla rakentuvia, liiketoimintaa välillisesti kosketta-

via henkilösuhdeverkostoja. Niissä muodostuvat suhteet voivat olla paitsi tärkeä 

resurssi yritykselle, myös antaa mahdollisuuksia esimerkiksi benchmarking- 

arvioinneille tai imagon kehittämiselle. 

Henkilökohtaisten suhteiden merkityksen painottaminen on tyypillistä myös 
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yrittäjyystutkimusta lähelle sijoittuvassa verkostotutkimuksessa. Tutkijoita kiinnos-

taa silloin kuitenkin suhdeverkostojen rakennetta tai niiden tiheyttä enemmän suh-

teiden sisältö (Äyväri 1999). Tässä ajattelussa pienyritysten verkostojen primaari-

set suhteet näyttävät usein muodostuvan yksilöiden välille: yrittäjät etsivät kontak-

tit, tutustuvat toisiinsa, tulevat tunnetuksi toisissa yrityksissä ja rakentavat luotta-

muksen niiden välille (Larson&Starr 1993). Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehit-

tyminen alkaa Johannissonin (1988) mukaan kuitenkin usein jollakin muulla aree-

nalla kuin asiakaskontaktissa tai liikeneuvottelussa. Erittäin merkittävän ja suhteel-

lisen pysyvän perustan verkostolle voi muodostaa esimerkiksi suku tai perhe. For-

maalisena verkostoyhteistyön syntymisen areenana saattaa toimia vaikkapa toimi-

alajärjestö, yrittäjäjärjestö tai alan kehittämishanke, informaalisena areenana taas 

esimerkiksi  uskonnollinen yhteisö, palvelujärjestö tai puolueen paikallisosasto. 

Vielä epämuodollisempia areenoita yhteistyön kehittelemiselle tarjoavat erilaiset 

vapaa-ajan harrastuksiin liittyvät yhteisöt. 

Johannissonin (1984) mukaan yrittäjien henkilökohtaiset verkostot ovat usein 

sidoksissa hänen ammatillis-sosiaaliseen urakehitykseensä. Verkostot ovat myös 

hyvin paikallisia. Yksittäisen yrittäjän valintoja arvioitaessa ne onkin aina osattava 

suhteuttaa siihen todellisuuteen, missä valinnat kulloinkin tapahtuvat. Valintoja 

selittävät sekä yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet että se toiminnallinen, sosio-

kulttuurinen ja spatiaalinen ympäristö, mihin yritys on sijoittunut. Tämän lisäksi 

kukin yritys kiinnittyy tiettyyn toimialaan ja sen tyypillisiin liiketoimintalogiikkoi-

hin. Yritysten välinen yhteistyö ei näin ollen toteudu missään sosiaalisessa tyhjiös-

sä, vaan toiminnan sosiaalinen konteksti vaikuttaa aina siihen, minkälaisiksi sen 

yhteistyön käytännöt kulloinkin muodostuvat. Tästä näkökulmasta katsottuna olisi 

luonnollista ajatella, että yritysten yhteistyöverkostojen perustan muodostavat yksi-

löiden väliset henkilökohtaiset sosiaaliset suhteet sekä näissä suhteissa ilmenevät 

henkilökemiat ja keskinäinen luottamus. 

Tietyssä yhteisössä muita helpommin syntyviä vastavuoroisuuteen perustuvia 
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yhteistyösuhteita voidaan selittää myös sosiaalisen pääoman käsitteellä (Coleman 

1990, Putnam etc. 1993). Organisaation sosiaalisen pääoman ytimenä pidetään 

yleisesti informaation kulkua helpottavia sosiaalisia verkostoja sekä niissä vallitse-

via vastavuoroisuuden ja luottamuksen normeja (Woolcock 1998). Castells (1996) 

täsmentää tämän vielä niin, että kunkin verkoston toiminta riippuu kahdesta perus-

tekijästä. Yhtäältä verkoston toimintaan vaikuttavat sen eri osien väliset yhteydet. 

Niistä muodostuu verkoston rakenteellinen kyky helpottaa osiensa välistä kommu-

nikaatiota. Toisaalta verkoston toiminta riippuu sen yhtenäisyydestä eli siitä, kuin-

ka yhteensopivia verkoston ja sen sen osien intressit ovat. Samaa logiikkaa noudat-

taen  sosiaalinen pääoma- käsitteen sisältä voidaan löytää kaksi toisiinsa kietoutu-

vaa ulottuvuutta: yhdistävä sosiaalinen pääoma ja sitouttava sosiaalinen pääoma. 

Sosiaalisen pääoman muodostumisessa keskeisiä tekijöitä ovat henkilöiden ja 

ryhmien väliset sosiaaliset siteet ja niiden synnyttämät verkostot. Granovetter 

(1973) jakaa sosiaaliset siteet rakenteellisessa mielessä heikkoihin ja vahvoihin 

siteisiin. Henkilöiden väliset heikot siteet ovat etäisiä ja harvoin ylläpidettyjä. Ne 

ovat tärkeitä ennen muuta organisaatiolle merkityksellisen ulkoisen tiedon siirtymi-

sen väylänä sekä yksilöiden ja sidosryhmien välisen sosiaalisen koheesion lisääjä-

nä. Tätä sosiaalisten siteiden ulottuvuutta, joka kuvastaa verkoston kykyä yhdistää 

erilaisia yksilöitä ja ryhmiä toisiinsa, voidaan kutsua sen yhdistäväksi sosiaaliseksi 

pääomaksi. Vahvoja sosiaalisia siteitä taas luonnehtii henkilöiden välinen tiivis 

yhteydenpito, vastavuoroinen suhtautuminen, vilpittömyys ja luottamus sekä tun-

neyhteydet. Vahvojen siteiden merkitys liittyy näinollen verkoston toimijoiden vä-

liseen sitoutumiseen, sen sitouttavan sosiaalisen pääoman muodostumiseen. 

Yhdistämällä sosiaalisen pääoman käsite granovetteriläiseen verkostojen ker-

roksellisuusajatteluun on Ruuskasen (1999) mukaan helppo päätyä siihen, että yri-

tysjohdon tai yrittäjän yhteistyötä ja verkostoitumista koskevat valinnat tehdään 

aina kolmenlaisten olosuhteiden vallitessa.  Yhteiskunnan eri tasoilla vallitsevat 

pelisäännöt tai instituutiot ratkaisevat minkälaisia yritysten toimintamalleja ylipää-
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tään pidetään järkevinä ja myös edistämisen arvoisina. Yhdistävä sosiaalinen pää-

oma eli yritysjohtajien sosiaalisten verkostojen laajuus ja rakenne sekä niihin sisäl-

tyvä hiljainen tieto niin yhteistyöasenteista kuin mahdollisista yhteistyökumppa-

neista ja -areenoistakin puitteistaa verkostovalintoja. Kolmanneksi sitouttava sosi-

aalinen pääoma eli yritysjohtajien keskinäiset vahvat sosiaaliset siteet ja luottamus 

taas mahdollistaa hiljaisen sopimisen ja yhteistyön ilman monimutkaisia ja yksi-

tyiskohtaisia sopimuksia. Se vähentää paitsi yrityksen kumppaneidensa valvonnas-

sa tarvitsemaa työpanosta, myös transaktioista yritykselle aiheutuvia kustannuksia. 

Sosiaalisen pääoman komponentit muodostavat näin siis yhdessä eräänlaisen yri-

tyksen liiketoiminnan sosiaalisen arkkitehtuurin. 

2.4 Katsaus suomalaiseen empiiriseen tutkimukseen 

Verkostoitumiseen liittyviä kysymyksiä on tutkittu Suomessa intensiivisesti 1980- 

luvulta alkaen sekä yhteiskunta- että taloustieteissä, minkä lisäksi verkostot ovat 

herättäneet kiinnostusta myös hallinnon eri aloilla ja tasoilla. Yhteiskuntatieteissä 

tehtyä tutkimusta ovat esitelleet esimerkiksi Mattila ja Uusikylä (1999). Taloustie-

teissä verkostoitumista on lähestytty useista näkökulmista. Kansallisen tason ver-

kostokeskustelun perusta luotiin 1980- ja 1990- lukujen vaihteeseen sijoittuvan 

kansallisen Technology-Economy-Society (TES)- ohjelman projekteissa (Joustava 

tuotanto ja...1988, Ollus ym. 1990). Ajalle tyypillisistä tutkimusintresseistä saa hy-

vän kuvan esimerkiksi Lovion (1989,1993), Vuorisen (1989) ja Lemolan (1990) 

kirjoituksista. Niiden mukaan merkittäväksi tutkimusalueeksi kehittyi maassamme 

aluksi teknologisen kehityksen mahdollistamien ja erikoistumiseen perustuvien 

uusien tuotantomuotojen tutkiminen. Näkökulma kansalliseen innovaatiojärjestel-

mään ja tuotantomuotojen dynamiikkaan oli siis melko laaja. Teknis-taloudellisesta 

tutkimuksesta verkostolähestymistavan soveltaminen levisi nopeasti  kansallisen ja 

eri toimialojen kilpailukyvyn (Hernesniemi ym. 1995) sekä teollisten klustereiden 

(Sierilä 1993, Jääskeläinen 2001) tutkimukseen. 
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Tutkimusten joukosta on kuitenkin helppo löytää myös alueellisesta ja toimialan tai 

yrityksen näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia sekä sellaisia tutkimuksia, joissa esiin-

tyy sisäkkäin näistä näkökulmista kaksi tai useampia. Jotkut näistä tutkimuksista 

sivuavat myös henkilösuhdeverkostojen problematiikkaa. Sen sijaan varsinainen 

yritysorganisaatioiden jäsenten välisiä sosiaalisia verkostoja koskeva empiirinen 

tutkimus on meillä pioneerivaiheessa (Lehtimäki 1996). 

Seuraavassa luodaan suhteellisen tiivis katsaus sekä tämän tutkimuksen kannal-

ta merkittävään aluetason että toimiala- ja yritystason tutkimukseen. Jälkimmäises-

sä ryhmässä suurimman painon saavat tutkimukset, joissa on alueellinen näkökul-

ma ja jotka liittyvät puualaan. 

2.4.1 Alueellinen tutkimus 

Alueellisesti orientoituneen suomalaisen verkostotutkimuksen varhaisvaiheesta saa 

kohtuullisen yleiskuvan syksyllä 1987 järjestetyn seminaarin raportista (Eskeli-

nen&Virkkala 1989). Siinä on kahdeksan artikkelia, joista vain yhden perustana on 

empiirinen aineisto. Tässä artikkelissa yritetään selittää maakuntakeskuksen kes-

kusroolia ja suhdetta ympäröivään alueeseen keskuksessa sijaitsevien yhteisöjen 

ulkoisilla kontakteilla (Laaksonen 1989). Muita merkittäviä esimerkkejä ensimmäi-

sistä suomalaisista tutkimuksista ovat Virkkalan (1987) tutkimus monitoimipaik-

kaisten ja -alueisten teollisuusyritysten yhteistyöstä ja työnjaosta sekä Eskelisen ja 

Kaiposen (1990) tutkimus pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten                                         

työnjaosta Outokummussa ja Varkaudessa. Verkostotutkimuksen alueelliset sovel-

luskohteet laajenivat 1990- luvun alussa varsin nopeasti (Terra 1993:1). Yhteinen 

piirre niissä kaikissa oli pyrkimys käytännönläheisten ongelmien käsittelemiseen ja 

kytkeytyminen tavalla tai toisella johonkin alueelliseen kehittämishankkeeseen. 

Hyviä esimerkkejä tämän ajan yritysverkostotutkimuksen suuntautumisesta ovat 

Palmin ja Lampun (1992) tutkimus yritysten yhteistyömuodoista ja yrityspalvelu-

jen käytöstä pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton tutkimus 
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(1992) pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten verkostoitumisesta, kansainvälis-

tymisestä ja strategisesta johtamisesta sekä Niinimäen (1996) tutkimus pk- yritys-

ten yhteistyöstä Vaasan seudulla. Julkissektorin näkökulman verkostoitumiseen tuo 

taas Karpin  (1993) tutkimus kansainvälistä yhteistoimintaa harjoittavien organi-

saatioiden verkostoasemista ja välittäjärooleista alueellisissa muutoksissa Pirkan-

maalla. Kaikki nämä tutkimukset ovat joko haastattelu- tai kyselytutkimuksia, jois-

sa käytetään yksinkertaisia tilastollisia analyyseja ja kuvailevaa raportointitapaa. 

Puualan verkostoitumisen problematiikan alueelliset piirteet nousevat kuitenkin 

näitä tutkimuksia merkittävämmällä tavalla esille Toiviaisen (1993) ja Niemen 

(1996)  tutkimuksissa. Toiviainen (1993) on tutkinut postikyselyä käyttämällä elin-

tarvike- ja puualojen yritysverkostojen muodostumista Sisä-Savossa. Tutkimuksen 

tulosten mukaan puualan yritykset, jotka yleensä ovat kooltaan pieniä, toimivat 

selvästi paikallisten markkinoiden varassa. Silti ne tuntevat toisensa ja toistensa 

osaamisen varsin huonosti. Tunteminen perustuu ensi sijassa entiseen tai nykyiseen 

osto-myyntisuhteeseen ja vain harvoin alihankintasuhteeseen tai sitä kiinteämpään 

yhteistyösuhteeseen. Alihankinta on satunnaista ja sen käyttämisessä tähdätään 

usein pelkästään oman tuotannon käyttöasteen vaihteluiden tasaamiseen. Osa alan 

yrityksistä ei ole alihankinnasta  edes kiinnostunut. 

Niemen (1996) tutkimus taas käsittelee pk- yritysten verkostoitumista Keski-

Pohjanmaalla neljällä toimialalla, joista yksi on puuala. Tutkimuksen aineisto on 

kerätty osin haastattelemalla, osin suunnatulla postikyselyllä. Tutkimuksen tulosten 

mukaan yleisin yhteistyön muoto kaikilla toimialoilla on alihankinta. Alihankinta-

verkoston alueellinen laajuus kuitenkin vaihtelee selvästi eri toimialoilla. Puualan 

yritysten yhteistyöyhteydet suuntautuvat pääosin tutkimusalueelle, mutta osa niistä 

ulottuu myös  lähimaakuntiin. Suurin osa yritysten yhteistyösuhteista liittyy ostoi-

hin, tuotekehitykseen tai markkinointiin. Ne ovat yritysjohtajien mukaan tiiviitä 

suhteita, vaikka perustuvatkin lähes yksinomaan tietojen vaihtamiseen. Eri toimi-

alojen yli ulottuva ristikkäisyhteistyö on alueella erittäin vähäistä. 
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Puualan verkostoitumista on tutkittu paikallisesta näkökulmasta aika vähän siitäkin 

huolimatta, että alan yritysten paikallisen yhteistyön kehittämiseen on panostettu 

todella paljon (Sipi 1994). Hyviä esimerkkejä paikallisista tutkimuksista ovat tä-

män tutkimuksen alkuvaiheen raportoinnit puualan yritysten verkostoitumisesta 

Ranualla, Sotkamossa ja Utajärvellä (Huikari & Toiviainen 1996 ja Toiviainen 

1996) sekä Palmin (1996a,1996b) Ranuan puuverkostoa koskevat raportoinnit. 

Palm (1996b) on hankkinut tutkimuksensa aineiston haastattelemalla henkilökoh-

taisesti kaikki ranualaiset puualan yrittäjät sekä kunnan johtavat luottamusmiehet ja 

viranhaltijat. Tutkimuksessa päädytään siihen, että paikalliseen puuverkostoon 

kuuluu yrityksiä kaikista huonekalujen valmistuksen arvo- ja toimintoketjun osista. 

Verkoston yritykset ovat yleisesti ottaen hyvin riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi 

osien tai komponenttien hankinnassa paikallinen verkosto on yritysten tärkein re-

surssi. Ketjun loppupään yrityksissä paikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvalla 

yhteistyöllä on kuitenkin usein suurempi merkitys kuin verkoston sisäisellä yhteis-

työllä. Yritysten tärkeimmät keskinäiset yhteistyösuhteet ovat yleensä myös niiden 

pitkäaikaisimpia yhteistyösuhteita. Yhteistyön ongelmat liittyvät usein sen osa-

puolten asenteisiin ja henkiseen kypsyyteen kantaa vastuuta koko ketjun toiminnas-

ta. Ongelmat voivat konkretisoitua esimerkiksi toimitusten ja maksujen viivästymi-

sinä. Keskinäisten suhteiden lisäksi puuverkoston yrityksillä on runsaasti yhteyksiä 

paikallisiin ja alueellisiin julkisorganisaatioihin. Ranualla vallitsisi näin ollen tutki-

jan mukaan  Suomessa ainutlaatuinen puualan alihankinta- ja yhteistyökulttuuri. 

Verkostoitumisen alueellisuuden problematiikkaa on meillä tutkittu jonkun ver-

ran myös yksittäistä aluetta laajemmasta näkökulmasta. Nämä tutkimukset voidaan 

ryhmitellä maaseutumaisia alueita ja kaupunkiseutuja käsitteleviin tutkimuksiin. 

Ensin mainittuun ryhmään kuuluvista tutkimuksista merkittäviä ovat Alarinnan 

(1993,1998) tutkimukset. Ne ovat selvä jatko kansallisessa TES- ohjelmassa aloite-

tulle tutkimukselle, mutta antavat silti myös uutta tietoa sekä verkostoitumisen 

mahdollisuuksista edistää kaupunkien ja maaseudun välisen vuorovaikutusta että 
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erityisesti maaseudun innovatiivisten yritysten roolista paikallistason elinkeinopoli-

tiikassa. Ruuskanen (1999) on puolestaan pohtinut verkostoille ominaisten epäjat-

kuvuuksien ja toimijoiden epäsymmetrisen sijoittumisen merkitystä maaseudun 

yrityksille ja uudelle maaseutupolitiikalle. Kaupunkiseutuja koskevissa tutkimuk-

sissa tarkastellaan taas elinkeinopoliittisia verkostoja seudullisen yhteistyön osana 

(Sotarauta ym. 1999) ja pyritään löytämään verkostoajattelun avulla  uusia seudul-

lisiin elinkeinopolitiikka- prosesseihin soveltuvia työkaluja (Sotarauta & Linnamaa 

1997). Kummassakin tutkimuksessa pääpaino on elinkeinopolitiikan laatutason 

tarkastelussa ja benchmarking-idean soveltamisessa. Tutkimusten kohdealueina 

ovat suurelta osin samat kaupunkiseudut.  

2.4.2 Toimiala- ja yritystason tutkimus 

Toimiala- ja yritystasoilla liikkuva, syvällisen akateemisesti yhteistyön ja verkos-

toitumisen problematiikkaan paneutuva empiirinen tutkimus on Suomessa kohtuul-

lisen niukkaa. Varhaisimpia esimerkkejä siitä ovat Kanervan (1975) exploratiivinen 

tutkimus suomalaisten yritysten vientiyhteistyöstä, Mannermaan (1989) her-

meneuttista lähestymistapaa soveltava tutkimus kauppiaan toimintavapaudesta 

kaupan yhteistyöryhmässä, Hyvösen (1990) survey-tutkimus tukku- ja vähittäis-

kaupan integraatiosta kahdessa kaupan ryhmittymässä, Kockin (1991) kahdessa 

suomalaisessa ja kahdessa ruotsalaisessa teollisuusyrityksessä suoritettuihin syvä-

haastatteluihin perustuva pitkittäistutkimus ulkoisten resurssien hankkimiseen liit-

tyvistä strategiaprosesseista ja pitkäkestoisten suhteiden roolista niissä sekä Halisen 

(1994) kvalitatiivinen pitkittäistutkimus mainostoimiston ja sen asiakkaan yhteis-

työsuhteen kehittymisestä. 

Tähän joukkoon sijoittuu myös Raatikaisen (1992) tutkimus, missä teollisuuden 

alihankinnan problematiikkaa lähestytään kilpailu- ja verkostoteorioista käsin ja 

käytetään empiirisenä aineistona pohjoissavolaisia metalliteollisuuden alihankinta-

projekteja. Tutkimuksen tulosten mukaan oman valmistuksen ulkoistamiselle on 
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olemassa  muitakin yhteistyöpohjaisia vaihtoehtoja kuin markkinaehtoinen valmis-

tuttaminen toisilla yrityksillä. Näiden vaihtoehtojen demonstroimiseksi tutkimuk-

sessa kehitetään yritys-, verkosto- ja kilpailuympäristön tasoista  muodostuva käsit-

teellinen tarkastelumalli. 

Uudemman akateemisen verkostotutkimuksen osalta teollisuuteen orientoitu-

neiden tutkijoiden intresseistä ja tutkimusongelmien lähestymistavoista hyviä esi-

merkkejä ovat Alajoutsijärven (1996) pitkittäistutkimus paperitehtaan ja paperi-

konetoimittajan välisen suhteen kehittymisestä ja Tikkasen (1997) konstruktivis-

miin perustuva toimintatutkimus kahden monialayrityksen liiketoimintaprosesseis-

ta. Alajoutsijärvi (1996) analysoi valitsemiensa case-yritysten suhteiden historial-

lista kehittymistä kehikolla, jossa pääulottuvuudet ovat yhteistyö - kilpailutus ja 

asiakkaan dominanssi - myyjän dominanssi. Tutkimusaineiston muodostaa teema-

haastatteluaineisto sekä yritysten sisäinen ja ulkoinen dokumenttiaineisto. Tutki-

muksessa on kehitetty toimialaspesifiä käsitteistöä, jonka perusteella pystytään ai-

kaisempaa paremmin ymmärtämään sekä projektiluonteista vaihdantaa sisältäviä 

asiakas-myyjä suhteita että näiden suhteiden kehittymistä prosesseina omissa ver-

kostoissaan. Tikkasen (1997) tutkimuksen primaarinen intressi on ehkä vieläkin 

teoreettis-metodologis-käsitteellisempi kuin Alajoutsijärvellä. Tutkimuksen  case-

kuvaukset  ja -analyysit ovat tutkijan itsensä mielestä merkittäviä siksi, että niiden 

perusteella voidaan tehdä päätelmiä tutkimuksessa kehitettyjen kehikoiden kyvystä 

lisätä yritysten liiketoimintaprosesseja koskevaa ymmärrystä. Tähän teollisuusyri-

tysten verkostoitumista käsittelevien tutkimusten joukkoon on perusteltua liittää 

vielä Malisen (1998) pluralistista lähestymistapaa hyödyntävä tutkimus telakan ja 

sen alihankkijoiden väliseen vaihdantaan vaikuttavista tekijöistä. 

Palvelualojen verkostoitumista käsittelevästä suppeasta tutkimuskannasta on 

mainittava Komppulan (1996, 2000) matkailua koskevat tutkimukset. Niistä  var-

haisempi (Komppula 1996) käsittelee paikallisessa toimintaympäristössä toimivien 

matkailuyritysten ja niitä tukevien organisaatioiden keskinäistä horisontaalista yh-



 46

teistyötä ja yhteistyön esteitä. Tutkimus on moniaineistoinen tapaustutkimus. Sen 

tulosten mukaan yhteistyö on yksittäisen yrityksen näkökulmasta hyödyllistä ja 

tarpeellista vain silloin, kun yhteistyön avulla on mahdollista saavuttaa sellaisia 

etuja, joita ei yksin toimittaessa voi saavuttaa. Yhteistyön syntymisessä ja siihen 

sitoutumisessa ratkaisevia tekijöitä ovat omistajien ja johtajien henkilökohtaiset 

mielipiteet. Toisessa tutkimuksessaan Komppula (2000) analysoi yritysten sitou-

tumista maakunnalliseen matkailuverkostoon. Tutkimus on abduktiivinen tapaus-

tutkimus, missä viitekehys täsmentyy sitä mukaa kun empiirisiä tuloksia syntyy ja 

teoreettinen ymmärrys kehittyy. Tutkimusaineisto on hankittu kirjallisista lähteistä 

ja kyselyillä sekä haastatteluilla ja havainnoimalla. Tutkimuksen tulosten mukaan 

yritysten sitoutumisella on selvästi kaksi erilaista kohdealuetta: monenkeskiselle 

yhteistyölle asetetut tavoitteet ja oman lähiverkon tavoitteet. Sitoutuminen verkos-

toon saa alkunsa yhteistyön tarpeesta ja vahvistuu sitä mukaa kun saadaan näyttöä 

yhteistyön tuloksellisuudesta. Korkealle sitoutumistasolle pääseminen edellyttää 

paitsi asenteellista - luottamukseen perustuvaa - sitoutumista, myös toiminnallista - 

panostamiseen perustuvaa - sitoutumista verkoston yhteisiin toimintoihin. Tämän 

sitoutumistason saavuttaminen tuottaa yritykselle aseman verkoston ytimessä. 

Akateemista opinnäytettä vaatimattomammista tieteellisistä tavoitteista lähtevä 

yritysten verkostoitumistutkimus ei myöskään ole kovin runsasta ja liittyy useim-

miten 1990- luvun alun valtakunnallisiin pk- yritysten yhteistyön kehittämishank-

keisiin. Merkittävin osa tästä tutkimuksesta on tehty Helsingin kauppakorkeakou-

lussa (Kuisma 1992, Kuisma & Eräheimo 1993, Lahti & Eräheimo 1993, Jonninen 

1995) ja Vaasan yliopistossa (Vesalainen & Asikainen 1993, Vesalainen & Murto-

Koivisto 1994, Murto-Koivisto & Vesalainen 1995, Vesalainen 1996). Niiden li-

säksi verkostoituminen on kiinnostanut työministeriön tutkijoita (Linkola 1996). 

Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijoiden intressi yritysten yhteistyöhön ja 

verkostoitumiseen lienee kuitenkin ainakin aluksi suuntautunut enemmän liikkeen-

johdon käytäntöjen kuin teorian kehittämiseen. Tämän suuntaista orientaatiota 
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osoittaa jo vuonna 1991 ilmestynyt yritysten verkostotalouden työkirja (Lahti ym. 

1992). Myös Vaasan yliopiston tutkijoihin kohdistuneet tutkijayhteisön ulkopuoli-

set odotukset neuvovan ja konsultoivan otteen soveltamisesta verkostoitumisen 

ongelmien ratkaisemiseen ovat saattaneet olla viime kädessä syynä siihen, että hei-

dän tutkimustensa keskeisistä tuloksista on koottu pk- yritysten yhteistyön edistäjil-

le tarkoitettu käsikirja (Vesalainen 1996). 

Helsingin kauppakorkeakoulussa tehdyistä tutkimuksista Kuisman (1992) tut-

kimus käsittelee yritysten yhteistyösuhteita kansainvälisen kilpailun ja verkostoi-

tumisen näkökulmasta. Se on osin case- tyyppinen ja osin normaalimuotoinen ky-

selytutkimus. Case- aineistoon ei kuulu yhtään puualan yritystä, mutta kyselyai-

neistossa niitä on mukana muutama. Tutkimuksen analyyseissä toimialan yrityksiä 

ei silti ole käsitelty omana ryhmänään. Kuisman ja Eräheimon (1993) tutkimuksen 

tapausaineistoon kuuluu myös huonekaluja valmistavia yrityksiä ja puualan alueel-

lisia kehittämisprojekteja. Kuisman (1992) tutkimuksen tulosten mukaan yrityksen 

koko tai sen toimiala ei vaikuta kansainvälisten yhteistyösuhteiden yleisyyteen. 

Yritykset sopivat yhteistyöstä useimmiten kirjallisesti, vaikka arvioivatkin siihen 

liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia hyvin pintapuolisesti. Kuisman ja Eräheimon 

(1993)  tutkimuksessa taas osoitetaan, että niin yhteistyön käynnistyminen kuin sen 

hyötyjen realisoituminenkin vie oman aikansa. Yhteistyö edellyttää yrityksiltä aina                                         

omaa aktiivisuutta ja yhteistyön vaatimusten ymmärtämistä. Nämä tulokset ovat 

samansuuntaisia kuin mihin Lahti ja Eräheimo (1993) päätyivät tanskalaisia yritys-

verkostojen kehittämisohjelmia koskeneissa analyyseissään. Tämä on  mielenkiin-

toista siksi, että lähes puolet heidän aineistonsa vajaasta kolmestakymmenestä oh-

jelmasta liittyi jollain tavalla puualaan. 

Jonninen (1995) on tutkinut yritysten yhteistoiminnan yleisyyttä ja yhteistyöko-

kemuksia sekä yhteistyöasenteita kolmella toimialalla, joista yksi on huonekalujen 

valmistus. Yhteistyön laajuutta ja kokemuksia koskeva aineisto on saatu kirje-

kyselyllä yli tuhannelta yritykseltä. Tutkimuksessa sovellettu yhteistyöasenteiden 
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analysointitapa taas muistuttaa epäsuoraa asennemittausta. Tutkimuksen tulosten 

mukaan yhteistyösuhteet liittyvät tavallisimmin joko alihankintaan, tuotantoon tai 

tuotekehitykseen Yritysten kokemukset toteutuneesta yhteistyöstä ovat pääasiassa 

myönteisiä. Yhteistoiminnan esteiksi voivat muodostua paitsi osapuolten erilaiset 

intressit ja käsitykset vaadittavista panostuksista, myös kumppanin etsimiseen ku-

luva aika tai potentiaalisen kumppanin kielteinen asenne yhteistyöhön yleensä. Yh-

teistyötä kohtaan tunnetut ennakkoluulot näyttävät kuitenkin vähenevän yrityksen 

koon kasvaessa. 

Vaasan yliopistossa suoritettu yritysten välisen yhteistyön tutkimus oli alunpe-

rin osa laajempaa eurooppalaista tutkimusta (Vesalainen & Asikainen 1993), jonka 

tulosten perusteella intensiivisen tutkimisen kohteiksi valittiin seitsemän eri toimi-

aloilla toimivaa yhteistyöryhmää. Ryhmistä kaksi sijoittui huonekalujen valmistuk-

seen. Yhteistyöryhmien toiminnasta on laadittu kaksi analyysiä: ensiksi  syvähaas-

tatteluun perustuva poikkileikkausanalyysi sekä strategisesta että verkostojohtami-

sen näkökulmasta ja toiseksi viitteellinen analyysi  sosio-psykologisesta näkökul-

masta. Näiden analyysien tuloksena on paikallistettu neljä yhteistyömallia: alihan-

kinta, yhteistyörengas, horisontaalinen yhteistyö ja horisontaalis-vertikaalinen yh-

teistyö (Vesalainen & Murto-Koivisto 1994). Vuorovaikutuksen kehittymistä ryh-

missä ja syntyneitä tuloksia on tutkittu myös pitkittäisanalyysillä. Siinä yritysten 

yhteistyöhyödyt jaetaan taloudellisiin ja strategisiin hyötyihin sekä henkilökohtais-

ten kontaktien laajenemiseen. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteistyö on synnyt-

tänyt kolmessa yhteistyöryhmässä seitsemästä enemmän tuottoja kuin kuluja. Tä-

män ei kuitenkaan välttämättä tarvitse merkitä sitä, että neljä muuta ryhmää olisivat 

epäonnistuneet. Yhteistyön katsotaan nimittäin synnyttävän myös sellaista strate-

gista tieto-taitopotentiaalia ja kontaktiverkostoa, jonka taloudellinen arvo tulee nä-

kyviin vasta myöhemmin (Murto-Koivisto & Vesalainen 1995). 

Linkola (1996) esittää tutkimuksessaan esimerkkejä siitä, mitä käytännössä ta-

pahtuu, kun yritykset ryhtyvät omatoimisesti yhteistoimintaan tai kun niitä aktivoi-
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daan yhteistyöhön ulkopuolelta. Tapauskuvaukset perustuvat yritysjohdon ja asian-

tuntijoiden haastatteluihin. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteistyö ei useinkaan 

muuta kovin syvällisesti yritysten toimintakulttuuria, vaan on enemmänkin niiden 

johtoa koskettava asia. Paikallinen aktiivisuus on yritysten verkostoitumiselle luon-

teva lähtökohta, mutta usein monesta pienestä ja osaamiseltaan kapea-alaisesta yri-

tyksestä koostuva yhteisö synnyttää vain hitaasti toiminnallista synergiaa ellei sen 

kehittymistä tueta paikkakunnan ulkopuolelta. Suomessa toteutettiin 1990- luvun 

alussa myös muutamia kansallisia puualan yritysten yhteistyön kehittämisprojekte-

ja (Sipi 1994). Nämä hankkeet eivät kuitenkaan juuri tuottaneet uutta tutkimustie-

toa yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Poikkeuksen muodostaa maaseutupolitiikan 

neuvottelukunnan toimeksiannosta vuosina 1992-94 toteutettu Puu-Suomi ohjelma. 

Ohjelmaa koskevista raportoinneista (Vanhanen 1995a, Vanhanen 1995b, Puu-

Suomi...1995, Halonen 1996) voi päätellä, että verkostojen rakentaminen vaatii 

puualalla aikaa. Alan yritysten välisen yhteistyön syntymisen perustana on usein 

ihmisten välinen luottamus, mutta myös yrittäjämäinen uskaltaminen. Kahdenvälis-

tä yhteistyötä laajempien yhteistyöverkostojen kehittämisen perusongelma taas on 

merkittävien, puuta mekaanisesti pitkälle jalostavien yritysten vähäinen määrä ko-

ko Suomessa. Se on vaikeuttanut erityisesti kärkiyritysvetoisten alueellisten ver-

kostojen kehittymistä. 
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3 Puuteollisuus toimialana 

Puuteollisuus määritellään tässä tutkimuksessa Tilastokeskuksen TOL95- toimiala-

luokituksen mukaisesti puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen sekä huonekalu-

jen valmistuksen  muodostamaksi toimialakompleksiksi. Molemmat kompleksin 

alatoimialat ovat sekä sisäisen rakenteensa että kehitysdynamiikkansa osalta varsin 

erilaisia. Puuteollisuuden toimiala-analyysissä keskeisen aineiston muodostavat 

Tilastokeskuksen julkaisemien teollisuustilastojen sekä yritysrekisteri- ja aluetieto-

kantojen lisäksi KTM- yrityspalvelun uusimmat toimialakatsaukset ja KERA Oy:n 

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin  alueliitoille laatimat toimialaraportit. Toi-

miala- analyysi painottuu koko toimialan kehitykseen vaikuttaviin  rakenteellisiin 

ja taloudellisiin tekijöihin sekä kilpailuetu- tekijöihin. Analyysissä on myös alueel-

linen ulottuvuus, missä Pohjois-Suomi jaetaan tarkoituksellisesti kolmeen maakun-

taan: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Ajallisesti tarkastelu kohdistuu koko 

Suomen osalta pääasiassa vuoteen 1994 ja Pohjois-Suomen osalta joko vuoteen 

1994 tai vuoteen 1995. Ne ovat myös tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä vuo-

sia, mutta joiltakin osin analyysit laajenevat näitä vuosia edeltäviin ja/tai niiden 

jälkeisiin vuosiin. 

Toimiala-analyysin suorittaminen puuteollisuudesta ei ole täysin ongelmatonta. 

Analyyseja vaikeuttavat tilastoinneissa sovellettavien toimialajakojen muuttumisen 

(TOL88 ja TOL95) lisäksi teollisuustilastossa ja yritysrekisterissä käytettävät eri-

laiset tilastointiperusteet. Teollisuustilaston luvut ovat sinällään luotettavia, mutta 

eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa alasta koko maassa tai Pohjois-Suomessa, kos-

ka luvuista puuttuvat metsäteollisuuden integraattien (Enso, UPM-Kymmene, Met-

säliitto) osina toimivat alan suurimmat yritykset. Ne luokitellaan tilastoinnissa 

emoyhtiöidensä päätoimialan mukaan massan ja paperin valmistukseen. Teolli-
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suustilaston ja yritysrekisterin lukuja vertailtaessa on taas syytä huomata, että toi-

mintansa aloittavat yritykset kirjautuvat yritysrekisteriin ja sitä kautta tilastoihin 

heti, kun taas toimintansa lopettaneet yritykset poistetaan sieltä pitkähköllä viiveel-

lä. Tämä heikentää selvästi yritysrekisterin hyödynnettävyyttä toimiala-

analyyseissä. Myöskään näissä tilastoissa esitetyt alueelliset tiedot eivät siis voi 

olla täysin yhteismitallisia. 

 

3.1 Puuteollisuus koko maassa 

Puuteollisuuden osuus koko  tehdasteollisuuden tuotannon bruttoarvosta ja jalos-

tusarvosta oli Suomessa vuonna 1994 seitsemän prosenttia ja vientituloista yhdek-

sän prosenttia. Teollisuuden toimipaikoista  puuteollisuuteen sijoittui 14% ja hen-

kilöstöstä yhdeksän prosenttia eli jonkin verran toimialan tuotanto- osuutta enem-

män (SVT-Teollisuus 1996:6). Toimialakompleksi on siis pienyritys- ja työvaltai-

sempi kuin koko teollisuus keskimäärin. Puuteollisuutta voidaan luonnehtia myös 

kotimarkkinoille suuntautuvaksi toimialaksi. 

 

Taulukko 1. Puuteollisuuden tuotannon  bruttoarvon jakautuminen (%) alatoi-
mialoittain vuosina 1990-96 (SVT-Teollisuus 1992:7, 1994:6, 1996:6 ja Teollisuu-
den rakennetiedot/html-tietotaulut 16.12.1998). 

Puuteollisuuden alatoimialat 1990 1992 1994 1996 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 79 80 85 82 

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 42 45 52 46 

Vanerin ja puulevyjen valmistus 15 15 15 16 

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 21 17 16 17 

Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus   1   2   2   2 

Muiden puutuotteiden valmistus   0   1   1   1 

Huonekalujen valmistus 21 20 15 18 
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Puuteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli vuonna 1994 noin 22.6 mrd. markkaa. 

Siitä 85% syntyi puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa ja 15% huonekalute-

ollisuudessa (Taulukko 1). Vuosien 1990-96 välisenä aikana puun jalostusketjun   

alkupään  -  puun  sahauksen,  höyläyksen ja kyllästyksen  -  osuus    bruttoarvosta 

on ehkä hiukan kasvanut ja vastaavasti loppupään, rakennuspuusepänteollisuuden 

ja myös huonekaluteollisuuden osuus hiukan supistunut. Mitään mullistavaa puute-

ollisuuden sisäisessä rakenteessa ei kuitenkaan ole 1990- luvun alkupuolella tapah-

tunut, vaan koko alaa on hallinnut koko ajan puun sahaus, höyläys ja kyllästys. 

3.1.1 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 

Puun sahauksen, höyläyksen ja kyllästyksen lisäksi tähän alatoimialaan luetaan 

mm. puun eri tavoin tapahtuva työstäminen, listojen valmistus, hakkeen valmistus 

ja puun kuivaaminen (Aravuo 1996). Alalla oli koko maassa vuoden 1994 lopussa 

teollisuustilaston mukaan noin 1 200 yritystä, jotka työllistivät 11 000 työntekijää 

ja toimihenkilöä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli 11.7 mrd. markkaa (SVT-

Teollisuus 1996:6). 

Toimialalla on paljon pieniä yrityksiä tai toimipaikkoja, sillä neljässä viidestä 

alan yrityksestä henkilöstön määrä on alle viisi (Aravuo 1994b, 1996). Pienten 

toimipaikkojen henkilöstön suhteellinen osuus alan koko henkilöstömäärästä on 

kuitenkin alle 10% ja liikevaihdon osuus alan kokonaisliikevaihdosta alle viisi pro-

senttia. Lisäksi kaikkein pienimpien alan yritysten (koskee erityisesti sahoja) toi-

minta on sesonkiluonteista ja osuus alan kokonaistuotannosta olematon. Pienyri-

tysvaltaisimpia alueita Suomessa ovat Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi ja Etelä-

Savo. Eniten tämän alan toimipaikkoja on kuitenkin Pirkanmaalla. Sitä voidaan 

pitää myös tuotannon ja liikevaihdon määrällä mitattuna tärkeimpänä sahateolli-

suus- maakuntana Suomessa.  Muut sahaustoiminnan painopistelueet sijoittuvat 

Etelä- ja Pohjois Karjalaan, Satakuntaan, Pohjois-Savoon, Päijät-Hämeeseen ja 

Keski-Suomeen. 
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 Sahojen kapasiteetin käyttöasteet ovat tyypillisesti olleet 80%:n paikkeilla, mutta 

höyläyksessä ja kyllästyksessä huomattavasti tämän tason alapuolella. Vuonna 

1994 toiminnassa oli myös joukko ns. suhdannesahoja. Vuosina 1992-94 alalle ei 

juuri syntynyt uutta kapasiteettia, vaan investoinnit suunnattiin olemassa olevien 

laitosten uusimiseen. Yritysten  kannattavuus parani jakson aikana kaikilla keskei-

sillä osoittimilla mitattuna, mutta kääntyi laskuun jo vuonna 1995. Yritysten talou-

dellinen asema ei siis lyhyen nousukauden aikana juuri ennättänyt vahvistua tai 

edes vakiintua. 

Sahatavaran menekki riippuu paitsi rakennustoiminnan laajuudesta myös raken-

nuspuusepän- ja huonekaluteollisuuden puutavaran kysynnästä eli viime kädessä 

puun kilpailukyvystä suhteessa muihin materiaaleihin. Sivutuotteiden menekillä ja 

hinnoilla on sahojen kannattavuudelle tärkeä merkitys, sillä niiden osuus sahojen 

myyntituotoista saattaa olla jopa yli 25%. Alalla  ovat menestyneet erikoistuneet ja 

asiakaslähtöisesti liiketoimintaansa kehittäneet yritykset. Ne ovat panostaneet paitsi 

tuotannon tehokkuuden ja yhteistyön kehittämiseen myös palveluun ja laatuun. 

Alan uudeksi kilpailuetu- tekijäksi näyttää nousevan erilaisiin ympäristövaateisiin 

reagoiminen. 

3.1.2 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus- toimialan yrityksiksi luokitellaan KTM:n  

toimialakatsauksissa ikkunoita, ovia ja parketteja sekä portaita, liimapuupalkkeja, 

naulalevyrakenteita tai hirsi- ja rakennuselementtejä valmistavat yritykset, mutta ei 

puutaloja valmistavia yrityksiä (Aravuo 1997). Tilastokeskuksen toimialaluokituk-

sessa toimialaa vastaa “muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus”. Alan yritys-

ten liikevaihto oli vuonna 1994  yhteensä 2.3 mrd. markkaa. Yrityksiä oli noin 800 

ja ne työllistivät  vajaat 6000 henkilöä. 

Toimialan yritykset ovat yleensä kooltaan pieniä; yli 80% niistä työllistää 

vähemmän kuin viisi henkilöä. Pienissä yrityksissä syntyy silti vain alle 20% koko 
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toimialan liikevaihdosta. Kaikkein pienimmät alan yritykset antavat työpaikan yrit-

täjälle ja ehkä yhdelle osa-aikaiselle työntekijälle. Niillä ei ole juuri vaikutusta alan 

kokonaistuotannon määrään tai työllisyyteen. Alan suurimmat yksiköt ovat osa 

jotain yhtymää. Ne ovat toimineet usein jo kauan samalla paikkakunnalla. Luku-

määräisesti eniten alan toimipaikkoja on Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-

Suomessa, mutta yritysten kokonaisliikevaihdolla mitattuna tuotannon painopiste  

sijoittuu Päijät-Hämeeseen, Pohjois-Savoon ja Etelä-Pohjanmaalle. 

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus on pääosin kotimarkkinateollisuutta. 

Todellisia vientimahdollisuuksia on vain harvoilla tuotteilla ja rajatuille alueille. 

Kotimaan markkinoilla tuotteiden kysyntä riippuu uudisrakentamisen ja korjausra-

kentamisen kehittymisestä. Uudisrakentaminen supistui Suomessa 1990- luvun 

alussa aina vuoteen 1994 saakka (Aravuo 1995). Samaan aikaan alan tuotanto  kui-

tenkin hiljalleen kasvoi yritysten parantuneen hintakilpailukyvyn, viennin kasvun 

ja myös korjausrakentamisen lisääntymisen seurauksena. Alan tuotteiden tuonti on  

parketteja lukuun ottamatta vähäistä. 

Toimialan yritykset investoivat 1990- luvun alussa jonkin verran tuotantotekno-

logian modernisoimiseen ja tietotekniikkaan, mutta hyvin laimeasti esimerkiksi 

tuotekehitykseen. Alalla on edelleen liikaa ovien ja ikkunoiden tuotantokapasiteet-

tia. Sitä vastoin esimerkiksi liimapuutuotteiden ja parkettien valmistuksen kapasi-

teetit ovat lähes täydessä käytössä. 

Yritysten kannattavuus on ollut keskimäärin tyydyttävällä tasolla, mutta niiden 

taloudellinen asema on edelleen raskas. Sitä osoittaa vaatimaton, vaikkakin nousus-

sa oleva omavaraisuusaste ja korkea suhteellisen velkaantumisen taso. Alan kilpai-

lussa ovat menestyneet sellaiset yritykset, jotka ovat pystyneet vastaamaan omista 

vahvuuksistaan käsin joustavasti asiakkaiden vaatimuksiin. Useissa tapauksissa ne 

ovat löytäneet sopivia partnereita ja hallitsevat lisäksi tarvittavan logistiikan. Yksi 

alan keskeisistä ongelmista on yritysten huono kilpailukyky vientimarkkinoilla. 
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3.1.3 Huonekalujen valmistus 

Huonekaluteollisuus- toimialan rajaaminen tuottaa vaikeuksia erityisesti pienten 

puualan yritysten kohdalla, koska niissä valmistetaan huonekalujen ohella usein 

muita puutuotteita. Toimiala on myös sisäiseltä rakenteeltaan hyvin heterogeeni-

nen. Esimerkiksi Tilastokeskuksen toimialaluokitus sijoittaa toimialaan puisten 

huonekalujen valmistuksen lisäksi, myös metallisten ja  muovisten kodin huoneka-

lujen valmistuksen, liike- ja julkistilojen kalusteiden valmistuksen, keittiö- yms. 

tilojen kiintokalusteiden valmistuksen, puutarhakalusteiden valmistuksen ja patjo-

jen valmistuksen (Aravuo 1994a). Näin suuret tuoteryhmät poikkeavat varmuudella 

toisistaan sekä valmistuksen että kysynnän vaatimusten suhteen. Puuta käyttävän 

teollisuuden osuus toimialan koko tuotannosta on noin  80%. 

Suomessa oli vuonna 1994 noin 1350 huonekaluja valmistavaa yritystä tai toi-

mipaikkaa (Alanko 1996). Henkilöstöä niissä oli lähes 9 500. Toimialan yritysten 

yhteenlaskettu liikevaihto oli samana vuonna yhteensä 3.8 mrd. markkaa. Siitä 

kahden suurimman yrityksen (Isku Oy, Asko Oy) osuus oli yhteensä neljännes. 

Niiden lisäksi vain viisi yritystä ylitti 100 milj. markan liikevaihdon. Huonekalujen 

valmistajat ovatkin tavallisesti pieniä yrityksiä: kolme neljästä alan yrityksestä 

työllistää vähemmän kuin viisi henkilöä ja niistäkin merkittävä osa vain yrittäjän ja 

jonkun toisen henkilön. Liikevaihdolla mitattuna alan yritysten keskikoko on hiu-

kan alle kolme miljoonaa markkaa. 

Yritysten lukumäärässä tapahtui notkahdus heti 1990- luvun alussa. Se näkyi 

toimialan liikevaihdon ja ennen muuta henkilöstömäärän rajuna laskuna. Alalta 

poistui silloin sekä pieniä että keskisuuria valmistajia. Uusperustanta alkoi ylittää 

uudelleen toimintansa lopettaneiden määrän kuitenkin jo vuonna 1993 (Aravuo 

1994a). Tätä kehityskulkua on selitetty koti- ja ulkomaisen kysynnän elpymisen 

lisäksi lukuisilla julkisen sektorin kehittämistoimilla, matalalla alalle tulon kynnyk-

sellä ja sillä, että alalla työttömäksi jääneitä ammattilaisia ryhtyi yrittäjiksi. Paran-

tuneissa olosuhteissa myös monet taloudellisen laman yllättämät ja konkurssin teh-
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neet yritykset saattoivat syntyä uudelleen. Yritysten määrän lisääntyminen käänsi 

kasvuun alan kokonaisliikevaihdon, mutta ei juuri vaikuttanut työvoiman kysyn-

tään.94 

Alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna huonekalujen valmistus on jakautunut 

Suomessa melko epätasaisesti. Koko toimialan liikevaihdosta neljäsosa tulee enti-

sestä Hämeen läänistä ja 20% entisestä Vaasan läänistä. Vaasan läänin sisällä alan 

tuotanto keskittyy Etelä-Pohjanmaalle, missä Jurvan, Kurikan, Teuvan ja Kauhajo-

en kunnissa on myös maamme ainoa kansallisesti merkittävä pienten huonekalu-

alan yritysten kasautuma. Valtaosalla näistä käsityömäisillä teknologioilla toimivis-

ta yrityksistä on pitkät puuseppäperinteet. Läänin alueelle sijoittuneista yli kolmes-

tasadasta yrityksestä vain kaksi sijoittuu kahdenkymmenenviiden alan suurimman 

yrityksen joukkoon. Hämeessä taas yritykset ovat keskimääräistä suurempia ja 

hyödyntävät keskimääräistä enemmän prosessimaisia tuotantotapoja. Alueen yri-

tykset ovat sijoittuneet ennen muuta Lahden seudulle. 

Huonekaluteollisuus- toimialan yritykset toimivat segmentoituneilla markki-

noilla. Kotitalouksien, yritysten ja julkisten laitosten toisistaan poikkeavien maku-

tottumusten ja paikallisten kulttuurierojen vuoksi markkinoilla on tilaa erilaisille ja 

eri hintaisille tuotteille. Huonekalumarkkinat ovat kaikkialla maailmassa tyypilli-

sesti hyvin kansallisia ja kotimaisten valmistajien käsissä. Suomessa kalusteiden 

kysyntä on kolmen miljardin markan luokkaa vuodessa. Huonekalumarkkinoiden 

koko ja ostovoima vaihtelee kuitenkin alueellisesti. Selvästi suurimmat, mutta sa-

malla kaikkein kilpailluimmat  markkinat ovat Helsingin seudulla. 

Huonekaluja vietiin Suomesta 1990- luvun alussa vuosittain noin 1.5 mrd. mar-

kalla. Se tarkoittaa 30-40% tuotannosta. Vienti suuntautui lähinnä EU:n sisämark-

kinoille, Venäjälle ja Baltian maihin. Viennin arvo kasvoi vuosina 1992-94 yli 

100%. Se oli suomalaiselle huonekaluteollisuudelle elintärkeä asia, sillä samaan 

aikaan alan kotimarkkinat romahtivat. Huonekalujen tuonnin osuus kotimarkkinoi-

den kysynnästä taas on vaihdellut vuosittain 20-25%:n välillä. Vuonna 1994 tuon-
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nin arvo oli 660 milj. markkaa. 

Alan yritysten käyttökatteella mitattu keskimääräinen kannattavuus ja rahoitus-

tulos paranivat vuosina 1992-94. Rahoitustuloksen paraneminen johtui paitsi varsi-

naisen liiketoiminnan kannattavuuden myönteisestä kehityksestä, myös korkotason 

alenemisesta. Yritysten tulokset mahdollistivat jo velkojen lyhentämisen. Kannat-

tavuuden vaihtelu on silti edelleen varsin suurta; parhaat yritykset menestyvät to-

della hyvin ja huonoimpia uhkaa koko ajan konkurssi. 

Menestyvät huonekalujen valmistajat seuraavat tiiviisti markkinoiden ja teknologi-

oiden kehittymistä sekä kilpailijoiden toimia. Ne myös näyttävät kehittävän siltä 

pohjalta omien tuotteidensa muotoilua ja laatua sekä valmistuksen tehokkuutta. 

Eräät suhteellisen kapeille tuotealueille erikoistuneet yritykset ovat jo siirtyneet 

yksinkertaisiin, vakioituihin ja toistettaviin logistiikkaketjuihin. Näillä ratkaisuilla 

tuotannon yksikkökustannukset on saatu kilpailukykyisiksi. Alalla on alettu suosia 

lähellä alihankkijoita tapahtuvaa kokoonpanotuotantoa. Viennin osuutta liikevaih-

dosta on pyritty kasvattamaan. Samalla tuotannon joustavuutta on lisätty hakemalla 

partnereita sekä kotimaasta että ulkomailta. Toimialalta löytyy kuitenkin myös sel-

laisia menestyviä yrityksiä, joiden johto ei ole lainkaan kiinnostunut verkostoitu-

misesta. Tämän mukaan siis tuotannon suuri mittakaava, toiminnan vientipainottei-

suus tai verkostoituminen ei yksinään takaisi yrityksen menestymistä, vaan menes-

tys riippuisi niitä enemmän yritysjohdon  strategisista valinnoista yleensä. 

3.2 Puuteollisuus Pohjois-Suomessa 

Koko metsäsektorilla ja erityisesti metsäteollisuudella on Pohjois-Suomessa edel-

leen erittäin tärkeä taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Esimerkiksi vuonna 

1994 metsäteollisuuden osuus Oulun ja Lapin läänien teollisuustuotannon bruttoar-

vosta oli noin 30% ja vientituloista 40% (Taulukko 2). Tuotannon arvosta kuiten-

kin vain yksi-neljäsosa ja viennin arvosta yksi-viidesosa muodostui puuteollisuu-

dessa. Puuteollisuuden suhteellinen osuus koko metsäteollisuuden tuotannon brut-
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to- tai jalostusarvosta tai viennin arvosta on Pohjois-Suomessa samaa suuruusluok-

kaa kuin koko maassa keskimäärin. 

Taulukko 2.  Eräitä puuteollisuuden merkitystä Pohjois-Suomessa kuvaavia    
lukuja vuonna 1994 (SVT-Teollisuus 1996:6). 

Koko teollisuus/ 
metsäteollisuus// 

Tuotannon 
bruttoarvo 

Tuotannon 
jalos-

tusarvo 

Viennin 
arvo 

Hen-
kilöstön  
määrä 

puuteollisuus % % % % 
 
Koko teollisuus 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Metsäteollisuus   31   28   40   25 
Muut toimialat  69   72   60   75 
     
Metsäteollisuus 100 100 100 100 
Massa-ja paperiteollisuus   76   75   79   56 
Puuteollisuus   24   25   21   44 
     
Puuteollisuus 100 100 100 100 
Puutavaran ja puutuotteiden v.   91   88   89   86 
Huonekalujen valmistus    9   12   11   14 

 

Tuotanto- ja vientiosuuksia selvemmin puuteollisuuden alueellinen merkitys näkyy 

sen työllisyysvaikutuksissa. Ala työllisti vuonna 1994 yli 40% alueen koko metsä-

teollisuuden henkilöstöstä. Puuteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli samana vuon-

na Pohjois-Suomessa 2.7 mrd. markkaa ja vientitulot lähes 1.4 mrd. markkaa 

(SVT-Teollisuus 1996:6). Toimialaa dominoi selvästi puutavaran ja puutuotteiden 

valmistus, sillä huonekaluteollisuuden painoarvo alalla oli sekä tuotannon brutto- 

ja jalostusarvolla että viennin arvolla mitattuna vain kymmenisen prosenttia. 

Maan kaikista puuteollisuuden toimipaikoista sijoittui Pohjois-Suomeen vuonna 

1996 noin 16 % (Teollisuuden rakennetiedot/HTML-tietokanta, 16.12.1996 ja YR-

TIKA 1996, 2.7.1996). Alueen yrityskanta muodostui valtaosin pienistä yrityksistä 

(Taulukko 3). Kolmessa toimipaikassa neljästä valmistettiin puutavaraa ja puutuot-

teita, yhdessä neljästä taas huonekaluja. 
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Taulukko 3. Puuteollisuuden toimipaikat Pohjois-Suomessa vuosina 1990 ja 1996 
henkilöstön ja liikevaihdon suuruusluokan mukaan - TOL88 - (YRTIKA 1990, 
27.6.1996 ja YRTIKA 1996, 2.7.1996). 

 
 

Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus 

Huonekalujen valmistus 

Henkilöstön Vuosi 1990 Vuosi 1996 Vuosi 1990 Vuosi 1996 
määrä n % n % n % n % 

    -10 435 83.5 428 87.4 148 88.1 141 94.0 
10-49 56 10.8 46 9.4 17 10.1 6 4.0 
50-99 11 2.1 8 1.6 1 0.6 2 1.3 
100- 19 3.6 8 1.6 2 1.2 1 0.7 
Yhteensä 521 100.0 490 100.0 168 100.0 150 100.0 
         
Liikevaihto (1000mk)       

          -999 329 61.8 305 62.2 94 56.0 105 70.0 
  1000-4999 128 24.5 113 23.1 60 35.7 36 24.0 
  5000-9999 29 5.6 21 4.3 8 4.7 2 1.3 
10000-49999 29 5.6 35 7.1 5 3.0 4 2.7 
50000- 13 2.5 16 3.3 1 0.6 3 2.0 
Yhteensä 521 100.0 490 100.0 168 100.0 150 100.0 

 
Toimialan toimipaikkarakenne on pysynyt 1990- luvun alkupuolella puutavaran ja 

puutuotteiden valmistuksen osalta melko samanlaisena. Sitä vastoin huonekaluteol-

lisuudessa pienten alkavien yritysten suhteellinen osuus yrityskannasta on noussut. 

Toisaalta tarkasteltu ajanjakso näyttää olleen erityisen vaikeaa aikaa ensimmäisellä 

kasvukynnyksellä (liikevaihto 1-10 milj. mk.) toimiville yrityksille, koska niiden 

määrä on vähentynyt. 

Puuteollisuuden aluetaloudellinen rooli vaihtelee eri osissa Pohjois-Suomea, 

mutta erityisen merkittävä se on Kainuussa. Siellä joka neljäs teollinen toimipaikka 

jalostaa puuta mekaanisesti. Koko Pohjois-Suomen alueellisen kehityksen kannalta 

on tärkeää huomata, että alan yritykset eivät ole sijainniltaan kovin keskussidon-

naisia, vaan voivat toimia myös maaseudulla ja lähellä raaka-ainelähteitään. Tuo-

tannon mittakaavan kasvu näyttää kuitenkin lisäävän yritysten huoltovaatimuksia 

ja työntävän niitä lähemmäksi keskusten palveluja. Puuteollisuuden toimipaikat 
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keskittyvät Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudulle, Koillismaalle ja Kalajokilaak-

soon, Kainuussa Kajaani-Sotkamo- alueelle ja Kuhmoon sekä Lapissa  Kemi-

Tornio- alueelle sekä Rovaniemi-Ranua- alueelle. Tutkimuspaikkakunnista Sotka-

mo ja Ranua sijoittuvat näiden alueellisten keskittymien sisälle, Utajärvi taas kes-

kittymän reunalle. Tutkimuspaikkakuntien teollisissa rakenteissa puuteollisuus nä-

kyi vuonna 1993 melko eri tavoin. Ranualla toimialan merkitys oli elintärkeä, sillä 

yli puolet kaikista teollisuuden toimipaikoista ja lähes 40% työpaikoista oli puute-

ollisuudessa. Sotkamossa ja Utajärvellä puuteollisuuden merkitys oli vähäisempi, 

sillä edellisessä kolmasosa ja jälkimmäisessä vain 10% teollisuuden toimipaikoista 

sijoittui puualalle. 

Taulukko 4.  Eräitä tutkimuspaikkakuntien puuteollisuutta kuvaavia lukuja vuonna 
1993 - TOL88 - (ALTIKA 1993, 9.4.1996). 

Paikkakunta/toimiala Puutavaran ja  
puutuotteiden v. 

Huonekalujen  
valmistus 

Utajärvi   

   Toimipaikat     1 - 
   Henkilökunnan määrä .. - 
   Liikevaihto (1000 mk) .. - 

Sotkamo   

   Toimipaikat     9   4 
   Henkilökunnan määrä   60 32 
   Liikevaihto (1000 mk) 77.8 .. 

Ranua   

   Toimipaikat   15   5 
   Henkilökunnan määrä   33 26 

Liikevaihto (1000 mk) 17.8 .. 

 

Ranualla puuteollisuutta harjoitti parikymmentä yritystä (Taulukko 4). Huonekalu-

ja valmistanutta Lappinus Oy:tä lukuun ottamatta yritykset olivat pääasiassa pie-

nehköjä tai aivan pieniä puutavaran ja puutuotteiden valmistajia. Sotkamossa alan 
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toimipaikkoja oli 13. Niistä Yhtyneet Sahat Oy:n Sotkamon saha, Vuokatin Huvi-

laveistämö Ky ja HKT Vuokatinvaara Ky olivat kooltaan muita suurempia. Henki-

löstöä niissä oli yhteensä lähes 100. Utajärven ainoa alan yritys oli Ikkuna- ja Ra-

kennuslevy Luttinen Ky. 

3.2.1 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 

Pohjois-Pohjanmaalla saha- ja höylätavaraa, liimalevyä ja  aihioita valmisti vuon-

na 1994 noin 120 yritystä. Niiden henkilöstömäärä oli yhteensä hiukan yli 1800 

(Siurua&Tapio 1996). Yritykset olivat kooltaan pieniä. Niistä vain runsaat 20 työl-

listi enemmän kuin viisi henkilöä. Alueen yritysten yhteinen sahauskapasiteetti 

yhdessä vuorossa sahattuna oli  400 000 m³. Suurin saha (kapasiteetti 65 000 m³) 

oli Taivalkoskella toimiva Ulea Oy. Lisäksi alueella toimi kuusi yli 25 000 m³ sa-

haavaa yritystä. Nämä seitsemän sahaa olivat tuotantotekniikaltaan suhteellisen 

moderneja laitoksia, joiden tuotannosta merkittävän osan muodosti vientiin menevä 

vakiosahatavara. Alueella oli myös muutamia pieniä  sahalaitoksia ja suuri määrä 

paikallisia sirkkelisahoja.  

Alueen suurimmat yritykset ovat 1990- luvun alussa tehostaneet tuotantoaan ja 

nostaneet sen jalostusastetta. Ne ovat myös pyrkineet laajentamaan toimintaansa 

erikois- ja asiakastuotteisiin, joilla hinta on vähemmän kriittinen kilpailutekijä kuin 

vakiotuotteilla. Alalla toimi myös muutamia joko käynnistymis- tai kasvuvaiheessa 

olevia liimalevyä, aihioita ja komponentteja valmistavia yrityksiä. Raaka-

ainekustannusten merkittävyyden vuoksi yritysten jatkuvana ongelmana on tukki-

puun ostohinnan joustamattomuus suhteessa sahatavaran myyntihintoihin. Mitta-

kaavan kasvattamista jarruttaa suurissa yrityksissä myös epävarmuus alueen puuva-

rojen riittävyydestä. Pienemmissä yrityksissä taas investointeihin liittyvät taloudel-

liset riskit. 

Kainuussa sahateollisuus työllisti vuonna 1995 piensahat mukaanlukien noin 

460 henkilöä (Matikainen 1996b). Alueella oli tuolloin kuusi teollisuussahaa, joista 
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Yhtyneet Sahat Oy:n Kajaanin ja Sotkamon sahat omisti UPM Kymmene Oy. 

Kolmella sahalla sahauskapasiteetti ylitti 100 000 m³. Parhaimmillaan sahojen ka-

pasiteetin käyttöasteet olivat 70%:n paikkeille. Kenttäsirkkelisahojen tuotanto oli 

vähäistä. Kaikkien suurimpien sahojen tuotannosta yli 75% meni vientiin. Puun 

sahauksen ja höyläyksen kannattavuus on Kainuussa ollut pitkällä aikavälillä tar-

kasteltuna heikko, minkä vuoksi alan yritykset ovat velkaisia. 

Vaikka osa kainuulaisista sahoista on siirtynyt tai siirtymässä erikois- ja asia-

kastuotteisiin, on pääosa niiden tuotannosta edelleen vakiosahatavaraa. Tuotanto-

lähtöisesti toimivilla sahoilla kriittisiä menestystekijöitä ovat normaalisti puuraaka-

aineen hinta, markan ulkoisen arvon muutokset ja tuotannon tehokkuus. Koska 

kaksi ensinmainittua ovat yrityksille annettuja suureita, jää tehokkuus tärkeimmäk-

si tuotteiden hintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Asiakas- ja erikoistuotteilla hintajous-

to on vakiotuotteita suurempi. 

Lapissa jatkuvasti toimivien sahojen kokonaistuotanto oli vuonna 1995 noin 

450 000 m³ ja  liikevaihto 500 milj. markkaa (Mekaaninen puunjalostusteollisuus 

Lapissa... 1997), mistä Kemissä sijaitsevien suurten integraattisahojen, Enso Tim-

ber - Veitsiluoto Oy:n ja Oy Botnia Wood Ab:n osuus oli kolme-neljäsosaa. Saho-

jen kapasiteetista oli käytössä kaksi kolmasosaa. Sahoja, joiden liikevaihdosta yli 

20% tuli viennistä oli alueella toistakymmentä. Pääosan likimain 350 milj. markan 

suuruisista vientituloista saivat kuitenkin suursahat ja muutamat erikoistuneet pk- 

sahat. Lisäksi alueella oli lukuisia osan vuotta toimivia siirrettäviä sirkkelisahoja, 

joissa harjoitettiin puun sahausta maatalouden sivuelinkeinona. Varsinainen saha-

teollisuus työllisti Lapissa välittömästi noin 450 henkilöä. 

Suursahojen merkityksestä johtuen valtaosa alan kokonaistuotannosta ja -

viennistä on joko raakasahatavaraa tai mitallistettua sahatavaraa. Alueen pk- sahat 

ovat puolestaan tärkeitä raaka-ainetoimittajia  liimalevyn ja huonekalujen valmista-

jille sekä puusepäntehtaille. Erikois- tai asiakastuotteita valmistavia yrityksiä on 

kuitenkin melko vähän. Erikoistuminen ei houkuttele yrityksiä, koska puuraaka-
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aineen saatavuus näyttää jatkuvasti heikentyvän. Siihen on syynä niin laajojen suo-

jelualueiden perustaminen, vanhojen metsiköiden väheneminen kuin puuston ikä-

rakenteen nuorentuminenkin. Nämä tekijät ovat yhdessä muuttaneet ja muuttavat 

jatkuvasti markkinoille tulevan tukkipuun järeys- ja laatuominaisuuksia. Pientukin 

sahaustekniikkaa ja sillä syntyvästä sahatavarasta valmistettavia tuotteita vasta ke-

hitellään yrityksissä. 

Kaikkein kilpailukykyisimpiä alueen yrityksistä ovat toisaalta integraattisahat ja 

toisaalta muutamat uuteen teknologiaan investoineet pk- sahat, jotka  ovat pysty-

neet sen avulla tehostamaan tuotantoaan ja nostamaan sen  jalostusarvoa. Alan yri-

tysten keskimääräinen rahoitustulos oli 1990- luvun puolivälissä positiivinen ja 

velkaantuneisuusaste 60%. Sahayritysten liikevaihdon kehitys riippuu Lapissa suh-

danteista samalla tavalla kuin muuallakin maassa. 

3.2.2 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 

Pohjois-Pohjanmaalla rakennuspuusepänteollisuuden tuotteita valmisti vuonna 

1994 viitisenkymmentä yritystä. Yrityksistä suurin osa oli nuoria, vasta käynnis-

tysvaiheessa olevia yrityksiä.  Koko ala työllisti vajaat 350 henkilöä, mistä ikku-

noita Haapajärvellä valmistavan Tiivituote Oy:n osuus oli 200 henkilöä (Siu-

rua&Tapio 1996). Alan yritykset olivatkin keskimäärin pieniä tai pienehköjä ovien 

ja ikkunoiden valmistajia, joista muutamat tunnettiin hyvin omassa lähiympäristös-

sään. Alueella valmistettiin myös esimerkiksi kattoristikoita, puuportaita, leikki-

mökkejä ja huoneistosaunoja. Toimialan yritysten liiketoiminnan kannattavuudessa 

on ollut suuria eroja. 

Kainuussa oli vuonna 1995 muutama valtakunnallisesti tunnettu sahatavaran 

ensiasteen jatkojalostusta harjoittava yritys. Niitä olivat Kajaanissa kehysovia val-

mistanut Timber Frame Kaukas Timber Components Oy, Vuokatin Huvilaveistämö 

Oy Sotkamossa ja Honkarakenne Oy:n hirsitalotehdas Paltamossa. Kahdella vii-

memainitulla oli merkittävää omaa vientiä. Näiden yritysten lisäksi alueella toimi 
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yli 20 pientä ovien ja ikkunoiden sekä tilauspuusepäntöiden tekijää. Kaikkiaan alan 

yritykset työllistivät 400 henkilöä (Matikainen 1996b). Yritysten kapasiteettien 

käyttöasteet vaihtelivat 45-90%:n välillä. Liiketoiminnan kannattavuus oli yleensä 

heikko ja yritykset olivat velkaantuneita. Yritysten menestys näyttäisi riippuvan 

ratkaisevalla tavalla  tuotannon tehokkuudesta ja toiminnan asiakaslähtöisyydestä. 

Kasvavat yritykset erottuivat muista yrityksistä  vienti- ja tuotekehitysaktiivisuu-

den perusteella. 

Lapissa toimivien rakennuspuusepänteollisuuden yritysten yhteinen liikevaihto 

oli vuonna 1995 vain noin 25 milj. markkaa. Ala työllisti viitisenkymmentä henki-

löä (Mekaaninen puunjalostus Lapissa...1997). Merkittävimmät yritykset valmisti-

vat kattoristikoita ja liimapalkkeja. Ovi-, ikkuna- ja porrasvalmistajat olivat pieniä 

ja toimivat paikallisilla markkinoilla. Osa niistä menestyi kuitenkin ihan hyvin. 

Tyypillistä alalle ovat suuret kausivaihtelut. Koska suurin osa alan yrityksistä on 

kypsyys- tai ikääntymisvaiheessa, ennakoidaan niiden kasvunäkymien olevan huo-

not, jos kotimaan kysyntä ei kasva. Alalla menestyminen edellyttää hyviä toimitta-

jasuhteita puutalotehtaisiin, rakennusliikkeisiin ja rakennustarvikeliikkeisiin. 

3.2.3 Huonekalujen valmistus 

Pohjois-Pohjanmaalla huonekaluja ja kalusteita valmistavien noin 100 yrityksen 

joukossa oli vuonna 1995 pari valtakunnallisesti merkittävää yritystä, kalusteita 

Kalajoella valmistava Topi-Kalustaja Oy ja mäntyhuonekaluja Kärsämäellä valmis-

tava Incap Furniture Oy. Molempien yritysten liikevaihto ylitti samana vuonna 100 

milj. markan rajan. Liikevaihdoltaan yli 10 milj. markan yrityksiä alueella oli vain 

muutama ja valtaosa yrityksistä jäi alle viiden miljoonan. Niistä suurin osa oli pai-

kallisilla markkinoilla toimivia keittiökalusteiden ja huonekalujen valmistajia. 

Toimialan yritykset työllistivät yhteensä 350 henkilöä (Siurua 1996). 

Huonekalujen kotimaisen kysynnän kehitys riippuu rakentamisen suhdanteista 

ja yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Niiden vaikutuksesta esimerkiksi kapasi-
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teetin käyttöasteet ovat alueen kiintokalusteiden valmistajilla saattaneet vaihdella 

60-100%:n välillä. Vientiä on ollut lähinnä irtohuonekalujen valmistajilla. Yritys-

ten keskimääräinen kannattavuus oli paranemassa, mutta sensijaan velkaantumisas-

teet olivat edelleen suhteellisen korkeita. 

Kainuussa huonekaluteollisuudella on koko puuteollisuutta ajatellen suhteelli-

sen vähän merkitystä. Yli viisi henkilöä työllistäviä yrityksiäkin oli vuonna 1995 

vain 11. Niistä ainoa merkittävä vientiyritys oli sotkamolainen HKT Vuokatinvaara 

Ky (Matikainen 1996a). Alaa rasittivat edelleen Suomussalmella mäntyhuonekalu-

ja valmistaneen Ikihonka Oy:n ja Kajaanissa sohvakalustoja valmistaneen Suomi-

Kaluste Oy:n varsin tuoreet konkurssit. Rahoitustuloksella ja käyttökatteella mitat-

tuna alueen huonekaluvalmistajien kannattavuus on ollut parempi kuin koko maas-

sa keskimäärin, mutta toisaalta kannattavuuden vaihtelu on ollut keskimääräistä 

suurempaa. Yritysten velkaantuneisuusaste on ollut jatkuvasti 50%:n paikkeilla. 

Lapissa huonekalujen valmistus on vielä nuori toimiala. Sillä toimi vuonna 

1995 yhteensä 33 yritystä. Niiden yhteinen liikevaihto oli 67 milj. markkaa, mistä 

viennin osuus oli noin 40%. Ala työllisti 140 henkilöä. Selvin huonekaluteollisuu-

den keskittymä sijoittui Ranualle (Mekaaninen puunjalostus Lapissa...1997). Alan 

yritykset olivat tyypillisesti kotimarkkinoilla tai alihankkija- toimittajina toimivia 

pieniä perheyrityksiä. Ainoa hiukan muita suurempi, liikevaihdoltaan yli 25 milj. 

markan yritys oli mäntyhuonekaluja vientimarkkinoille valmistavan Incap Furnitu-

re Oy:n ranualainen tytäryhtiö Lappinus Oy. Se toimi Ranualla vuoteen 1997 saak-

ka ja käytti alihankkijoinaan paitsi ranualaisia myös muualla Lapissa toimivia yri-

tyksiä. Huonekaluja valmistavien yritysten keskimääräinen rahoitustulos ja suhteel-

linen velkaantuneisuus olivat Lapissa hyvin lähellä koko maan keskiarvoa. Sen 

sijaan tuotannon jalostusarvo jäi komponenttien suhteellisen suuresta osuudesta 

johtuen koko maan keskiarvon alapuolelle. 

      Lappilaiset yritykset valmistavat pääasiassa massiivipuisia ja mäntyliimalevyyn 

perustuvia kodin huonekaluja tai huonekalujen komponentteja. Muita puulajeja 
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kuin mäntyä käytetään tuotannossa vähän. Alueen pienistä huonekaluvalmistajista 

vain muutamalla on oma mallisto. Irtohuonekaluja valmistavien yritysten lisäksi 

Lapissa on joitakin alueellista merkitystä omaavia kiintokalusteiden valmistajia. 

Kapeille osaamisalueille erikoistuneilla alihankkija-toimittajilla on Lapissa yleensä 

vain muutama asiakas. Ne ovat riippuvaisia näiden asiakkaiden menestymisestä. 

Eräillä komponenttivalmistajilla on ollut myös  pienimuotoista omaa vientiä. Aihi-

oiden ja komponenttien valmistuksessa tavallisesti käytettävä  raakaliimalevy on 

erittäin kilpailtu volyymituote ja sen tuotannossa on ainakin ajoittain ollut  kansal-

lista ylikapasiteettia. Tästä syystä monet liimalevyvalmistajat pyrkivät jatkuvasti 

nostamaan tuotantonsa jalostusastetta ja valmistamaan oman tuotantonsa suoraan 

komponenteiksi. 
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4 Tutkimuksen suorittaminen 

4.1 Tutkimuksen metodologiset ratkaisut 

Tieteellisessä tutkimuksessa nousee tai nostetaan esille hyvin erilaisia ongelmia. 

Niiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan vastaavasti erilaisia lähestymis-

tapoja tai otteita. Tutkimusote viittaa tutkijan metodologisiin perusratkaisuihin, 

jotka koskevat  tutkimuksen tieteenfilosofisia sidoksia ja käytettyjä menetelmiä 

(Tamminen 1993). Otteen valinta riippuu kulloisenkin tutkimuksen tavoitteista ja 

tutkijan todellisuuskäsityksestä sekä  tuotettavan tiedon käyttötarkoituksesta. Rat-

kaisevaan asemaan valinnassa nousevat tutkijan suorittamat filosofisen tason tar-

koituksenmukaisuus- pohdinnat (Mäkinen 1980). 

Tieteenfilosofian perinne ja sen pääsuuntaus positivismi nojaa tutkimuksen van-

haan valtavirtaan, modernismiin. Siihen lukeutuvat tutkijat pyrkivät testaamaan 

tilastollisesti teorioista johdettuja hypoteeseja tai luomaan niitä useimmiten kvanti-

tatiivisessa muodossa olevasta laajasta datasta havainnoimiensa riippuvuuksien 

perusteella (Kasanen ym. 1991). Tämän käsityksen vastapainoksi ja vaihtoehdoksi 

on vakiintumassa tulkintaa ja ymmärtämistä korostava, ei-modernismiin perustuva 

hermeneuttinen tiedonintressi (Lukka&Kasanen 1993). Sen sisälle sijoittuva tutki-

mus tukeutuu välittömästi kentältä haastattelemalla ja/tai havainnoimalla kerättyi-

hin melko suppeisiin aineistoihin. Aineistojen analysoinnissa käytetään pääasiassa 

kvalitatiivisia menetelmiä eikä mittaamiseen kiinnitetä kovinkaan suurta huomiota. 

Hermeneutiikka hyväksyy sekä inhimillisten järjestelmien, yritysten ja muiden or-

ganisaatioiden, toiminnan kulttuurisidonnaisuuden että subjektiivisuuden osaksi 

tiedettä. Sen mukainen tiedonintressi on Tikkasen (1996a) mukaan selvästi havait-

tavalla tavalla vaikuttanut verkostotutkimukseen.  

Tässä tutkimuksessa näkyvät kummatkin tieteenfilosofiset suuntaukset. Tutki-
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muksen ensimmäinen vaihe, jossa tutkitaan puualan yritysten yhteistyöverkostojen 

rakentumista kolmessa paikallistaloudessa, tukeutuu positivistiseen ajatteluun ja 

kvantitatiivisiin analyyseihin. Tutkimuksen toinen vaihe, joka muodostaa tutki-

muksen pääosan, perustuu  keskeisiltä osiltaan hermeneuttiseen ajatteluun ja voi-

daan sen sisällä sijoittaa toiminta-analyyttisten tutkimusten joukkoon (Mäkinen 

1980, Neilimo&Näsi 1980 ja Näsi 1980). Jos toiminta-analyyttiset tutkimukset jae-

taan edelleen viitekehyksiä ja hypoteeseja kehitteleviin, induktiivisiin ja tulkitse-

viin tutkimuksiin (Lukka 1991), sijoittuu tutkimus lähinnä otteen induktiiviseen 

suuntaukseen. Tätä voidaan perustella sillä, että  siinä korostuu kentällä tehtävä 

tutkimustyö ja empiirian rooli verkostojen tutkimisen lähtökohtana. Toisaalta tut-

kimuksesta voi löytää myös piirteitä tulkitsevasta suuntauksesta. Siinä pyritään 

kuvaamaan, havainnollistamaan ja arvioimaan puualan yritysten verkostoitumiseen 

vaikuttavia paikallis- ja yritystason tekijöitä sekä ymmärtämään ilmiötä empiiriaan 

perustuvan ja kumuloituvan kokemuksen avulla. Teoreettisen analyysin osuus on 

tutkimuksessa suppea ja aika väljästi verkostotutkimuksen tietovarantoon sidottu. 

Tavoitteena ei  ole uuden teorian luominen tai jo olemassa olevan teorian testaami-

nen, vaan aikaisemman verkostoitumista koskevan keskustelun tarkentaminen joil-

tain osin ja ennen muuta käytännössä hyödynnettävien tulosten saavuttaminen. 

Vaikka tutkimuksen ongelmanasettelu on lähtökohdiltaan alueellinen tai paikalli-

nen, on sen näkökulma yhteistyön ja verkostoitumisen problematiikkaan kuitenkin 

ensisijassa liiketaloudellinen ja vasta toissijaisesti paikallis- tai aluetaloudellinen. 

     Välittömän ja käytännöllisen empiiria- kytkentänsä vuoksi tutkimuksessa on 

havaittavissa myös joitain konstruktivismiin viittaavia piirteitä (Kasanen ym. 

1991). Konstruktiivisessa tutkimuksessa esimerkiksi todellisuus nähdään sosiaali-

sesti konstruoituneena. Toisin sanoen maailman ajatellaan hahmottuvan erilaisena 

eri toimijoille erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Tässä tutkimuksessa relevantit 

toimijaryhmät ovat toisaalta tutkimuspaikkakuntien puualan yrittäjät ja yritysjohta-

jat sekä toisaalta alaan organisaatioidensa ja tehtäviensä puolesta läheisesti kiinnit-
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tyvät julkistoimijat. Kummankin ryhmän yhteistyötä ja verkostoitumista koskevien 

tulkintojen ja arviointien analysoinnilla on tutkimuksessa tärkeä merkitys paitsi 

esiymmärryksen hankkimisessa puualan verkostoitumisen problematiikasta myös 

eri paikkakuntien parhaiden yritystapausten löytämisessä. 

Toiminta-analyyttistä tutkimusotetta sovellettaessa päädytään usein case- tai ta-

paustutkimus- menetelmään (Mäkinen 1980 tai Pihlanto 1994). Yin (1984) on mää-

ritellyt tapaustutkimuksen toiminnassa olevan ajankohtaisen ilmiön tutkimiseksi 

sen omassa, rajoiltaan epäselvässä ympäristössä monentyyppistä tutkimusaineistoa 

hyödyntämällä. Sitä voisi luonnehtia myös menetelmäksi, jossa havaintoaineistona 

käytetään vain harvoja yksiköitä (Tainio 1978 ja Mäkinen 1980) tai menetelmäksi, 

joka keskittyy kehittämään ymmärrystä jonkun yksittäisen tutkimuskohteen toi-

minnan sisäisestä dynamiikasta (Eisenhardt 1989). Perusteet menetelmän sovelta-

miselle saattavat Mäkisen (1980) mukaan olla usein tutkimusekonomiset: taloudel-

listen ja/tai aikaresurssien rajallisuuden vuoksi ei ole edes mahdollista tutkia inten-

siivisesti kovin monia kohteita. Tällaiset olosuhteet ovat tyypillisiä silloin, kun tar-

kastellaan organisatorisia prosesseja (Gummesson 1988 ja Marshall&Rossman 

1989). Koska yhteistyön kehittäminen ja verkostoituminen ovat yrityksissä aina 

myös organisatorisia prosesseja, on aika loogista, että tapaustutkimuksesta on kri-

tiikistä huolimatta kehittynyt näiden ilmiöiden tutkimisessa usein sovellettu metodi 

(Easton 1995 ja Dubois&Gadde 1999). Tässä yhteydessä tutkimusote-valintaa on 

ohjannut se seikka, että nyt haetaan vastauksia sellaisiin puualan yritysten verkos-

toitumista koskeviin kysymyksiin, joiden taustalla vaikuttavien tekijöiden ymmär-

tämisen esimerkkitapauksissa oletetaan antavan uusia mahdollisuuksia myös mui-

den vastaavanlaisten ongelmien käsittelemiseen. Tulosten ajatellaan siis palvelevan 

välittömästi käytännön tarpeita. 

Tapaustutkimuksessa aineisto voi olla paitsi kvalitatiivisesti painottunut, myös 

kvantitatiivinen (Yin 1984 ja Eisenhardt 1989). Menetelmän keskeinen vahvuus on 

mahdollisuus käyttää aineiston kokoamisessa interaktiivisesti useita erilaisia mene-
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telmiä eli triangulaatio (Yin 1984, Lukka&Kasanen 1993 ja Stake 1995). Se antaa 

joustavuutta aineiston koostamiseen: täydentävää aineistoa voidaan koota ja mene-

telmiä sopeuttaa tilanteen mukaan vielä kokoamis-ja analysointiprosessin aikanakin 

(Eisenhardt 1989 ja Marshall&Rossman 1989). Tämän tutkimuksen aineiston ko-

koamistapa  muistuttaa Kernin ja Schumanin (1984) ristiintutkimukseksi kutsumaa 

menettelyä. Ideana on yhdistää ja käyttää rinnakkain erilaisilla menetelmillä tuotet-

tuja aineistoja: haastatteluja, havaintomuistiinpanoja, tilinpäätöstietoja, tilastoja, 

toimiala-aineistoja jne. Tutkimuksen haastatteluaineistoihin sisältyy puualan yritys-

ten johtajien tulkintojen ohella myös useiden alan intressentti-organisaatioiden 

toimijoiden tulkintoja. Tällä pyritään välttämään virheellisiä ja yksipuolisia hahmo-

tuksia, joita yhden tietolähteen varassa toimimisesta saattaisi aiheutua. 

     Tutkimuksessa puualan yritysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen ana-

lysoinnin tasoja on kaksi: paikallistaso ja yritystaso. Paikallistasolla tutkitaan Ra-

nuan, Sotkamon ja Utajärven kunnissa toimivien puualan yritysten yhteistyöver-

kostot. Tutkimuksen perusaineisto kerätään henkilökohtaisilla haastatteluilla struk-

turoituja kysymyksiä käyttäen näiden paikkakuntien puualan yritysten johtajilta ja 

puuverkostojen kannalta avainasemassa olevilta julkistoimijoilta. Paikallistason 

aineisto on suhteellisen laaja ja merkittävältä osaltaan saatettavissa kvantitatiivi-

seen muotoon. Koska tutkimuksessa ei kuitenkaan tavoitella tilastollisia yleistyk-

siä, ovat käytetyt menetelmät eräitä kokeiluja lukuunottamatta hyvin yksinkertaisia, 

lähinnä aineiston loogiseen järjestämiseen tähtääviä taulukointeja. Tavoitteena on 

jäsentää, kuvata ja vertailla alalle kehittyneitä paikallisia yhteistyömalleja. Näiden 

analyysien ajatellaan sitten johtavan kaikkein verkostomaisimmin toimivien puu-

alan yritysten löytymiseen tutkimuksen toista vaihetta varten. Tätä, jo rajattua yri-

tysjoukkoa koskettavassa toisen vaiheen teemahaastattelussa pyritään rakentamaan 

edelleen alan yritysten yhteistyö- problematiikan ymmärrystä ja valitsemaan niiden 

perusteella syvähaastatteluvaiheeseen tutkimuksen varsinaiset case- yritykset. Tut-

kimuksen tämän vaiheen toteutustapa täyttää menetelmänä siis jo ns. kehittyneen 
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muodon kriteerit (Lilja 1979). Tutkimuksen eri vaiheissa kvantitatiiviset ja kvalita-

tiiviset aineistot eivät kilpaile keskenään, vaan täydentävät toisiaan. 

    Tapaustutkimus- strategian erityisyys on Yinin (1984) mukaan yleisesti sen “ha-

lussa ymmärtää monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä “. Näiden ilmiöiden jouk-

koon sijoittuu epäilemättä myös erilaisten organisaatioiden verkostoitumisen prob-

lematiikka. Toisaalta tapaustutkimuksen on todettu soveltuvan hyvin yksilöitävissä 

olevien ilmiöiden, tapahtumien tai tapahtumaketjujen tutkimiseen (Uusitalo 1991). 

Menetelmää soveltamalla tutkimuksen kohteena olleet puualan yritysten yhteistyö-

verkostot ja niiden kehittyminen olivat ainakin kaikkein lähimpien suhteiden osalta 

melko helposti verifioitavissa. Tutkimus ei kuitenkaan toiminut pelkästään kirjoi-

tuspöytätieteenä, vaan valittu menetelmä pakotti tutkijat tutustumaan tutkimuskoh-

teisiin yksityiskohtaisesti ja ryhtymään niiden kanssa vuorovaikutteiseen kanssa-

käymiseen. Kenttätyön aikana tutkijoille kertyi myös suuri määrä tutkimuksen 

kohdeyrityksiä koskevaa arkaluonteista tietoa. Tietojen salaamisongelma on rat-

kaistu siten, että tutkimuksen alkuperäisaineistot ovat kaikissa sen vaiheissa olleet 

yksinomaan tutkimuksen suorittajien käytössä. Tämä koskee sekä paikallis- että 

yritystason aineistoja. Sen lisäksi yritystason kuvausten faktatiedot on kunkin yri-

tyksen johto tarkistanut. Kuvauksissa esitetyt analysoinnit ja tulkinnat sensijaan 

ovat hioutuneet viime kädessä kahden tutkijan, Juha Huikarin ja Esko Toiviaisen  

välisessä vuoropuhelussa. 
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4.2 Tutkimusaineistojen muodostaminen ja analyysit 

4.2.1 Tutkimuspaikkakunnat ja -aineistot 

Tutkimuksen rahoittajien intressissä oli alunperin, että tutkimuspaikkakunnat edus-

taisivat toisistaan poikkeavia pohjoissuomalaisia Puu-Suomi projektin toimintaym-

päristöjä ja toteutuskonsepteja.  Tämän perusteella tutkimuksen toteuttamispaikka-

kunniksi valikoituivat Utajärvi Pohjois-Pohjanmaalta, Sotkamo Kainuusta ja Ranua 

Lapista. Valinnan jälkeisissä analyyseissä ne osoittautuivat laajemminkin puualan 

näkökulmasta melko erilaisiksi teollisiksi ympäristöiksi. Paikkakuntien erilaisuus 

näyttää perustuvan yhtäältä alan paikalliseen rakenteeseen ja traditioon sekä yritys-

ten välisen yhteistyön kehitysvaiheeseen ja toisaalta tiettyihin paikallisyhteisön ja -

talouden ominaispiirteisiin sekä kunnan ja muun julkisen vallan alan yrityksille 

antamaan tukeen. Puualan paikallisista yhteistyöverkostoista Utajärven puuverkos-

to on kehityksensä alkuvaiheessa, Ranuan puuverkoston taas ajatellaan edustavan 

eräänlaista alan verkostoitumiskehityksen ideaalia. Sotkamon puualan verkosto 

poikkeaa niistä kummastakin lähinnä paikkakunnalta ulospäin suuntautuvien link-

kien merkityksen vuoksi. 

Kunkin paikkakunnan osalta yritysaineisto edustaa puun jalostamisen arvoket-

jua puuteollisuutta laajemmin. Siinä on mukana esimerkiksi joitakin sellaisia pieniä 

moniala-yrityksiä, joiden liiketoiminnassa puutavarakauppa tai puuhun vain välilli-

sesti liittyvät toiminnot muodostavat merkittävän osan.  Aineistoon kuuluu myös 

muutamia osa-aikaisesti sahaustoimintaa harjoittavia yhden miehen kenttäsahoja. 

Puuteollisuutta osuvampi nimitys tutkimuksen toimialarajaukselle onkin näinollen 

puuala. 

Tutkimusaineistoon pyrittiin alunperin saamaan mukaan kaikki Utajärven, Sot-

kamon ja Ranuan kuntien yritysrekistereissä olleet puualan yritykset. Utajärvellä 
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tässä onnistuttiin täydellisesti. Sotkamossa yksi yrittäjä kieltäytyi kaikesta yhteis-

työstä tutkijoiden kanssa ja kahta kenttäsaha- yrittäjää ei tavoitettu. Ranualla yksi 

yrittäjä kieltäytyi ilman perusteluja haastattelusta, yksi ei löytänyt tapaamiselle al-

lakastaan sopivaa aikaa ja yksi halusi jäädä pois tutkimuksesta sairastumisen takia. 

Neljään liikkuvaan kenttäsahuriin ei useista yrityksistä huolimatta saatu yhteyttä.  

     Aineistosta  poisjääneiden yritysten liiketoiminta on selvästi pienimuotoisempaa 

kuin lopullisen tutkimusaineiston muodostavien yritysten liiketoiminta keskimää-

rin: yli puolet poisjääneistä yrityksistä oli sesonkiluonteisesti toimivia kenttäsahoja. 

Tällä perusteella voidaan olettaa, että aineistossa ei ole merkittävää poisjäänneistä 

aiheutuvaa systemaattista harhaa. Tutkimusaineistoon kuuluu Utajärveltä yhdeksän 

yritystä, Sotkamosta 12 yritystä ja Ranualta 21 yritystä. Aineisto kattaa 95 % kai-

kista näillä paikkakunnilla vuoden 1994 lopussa toiminnassa olleista puualan yri-

tyksistä. Utajärven ja Ranuan aineistoissa on kummassakin mukana yksi paikka-

kunnan ulkopuolella sijaitseva, mutta kiistatta niiden puuverkoston osana toimiva 

yritys. 

     Tutkimuksen julkistoimija- aineiston muodostaa 17 julkissektorin toimijaa. 

Niistä Utajärven ja Sotkamon verkostoihin linkittyy kumpaankin kuusi sekä Ranu-

alle viisi toimijaa. Heidät valittiin sekä paikallisen että tutkimuksen ohjausryhmän 

asiantuntemuksen perusteella sellaisista julkisyhteisöistä, joiden katsottiin olevan 

avainasemassa kunkin tutkimuspaikkakunnan  puualan verkostoitumiskehityksen 

suhteen. Tällä perusteella aineistoon kuuluu hyvin erilaisia toimijoita kuntaorgani-

saatioista, alue- ja piirihallinnosta, paikallis- ja aluetason metsänhoitoyhdistyksistä 

sekä metsäoppilaitoksista (Liite - Haastattelut. Ranualla kaikki avainhenkilöt kuu-

luvat kuntaorganisaatioon, Utajärvellä ja Sotkamossa taas osa puuverkon sidosor-

ganisaatioista toimii paikkakunnan ulkopuolella. 
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 4.2.2 Aineiston yritykset 

Tutkimuspaikkakunnilla toimivat puualan yritykset on helppo jakaa perustamis-

vuoden mukaan kolmeen kategoriaan. Vajaa kolmasosa yrityksistä ilmoittaa aloit-

taneensa toiminnan  jo ennen vuotta 1983. Niiden voidaan sanoa edustavan kunkin 

paikkakunnan puualan perimää. Vuodet 1984-92 olivat toimialan omista ehdoista 

lähtevän, aika normaalin kehityksen aikaa. Silloin syntyneitä yrityksiä on aineiston 

yrityksistä noin kolmasosa. Hiukan yli kolmasosa yrityksistä on perustettu vuoden 

1992 jälkeen, joilloin taas julkisen sektorin kehittämistuki toimialalle on ollut 

kaikkein voimakkainta (Taulukko 5). Esimerkkinä tästä voidaan pitää Puu-Suomi- 

projektin puitteissa tapahtunutta toimintaa. 

 

Taulukko 5. Aineiston yritykset perustamisvuoden mukaan. 

Perustamisvuosi Utajärvi Sotkamo Ranua Yhteensä 

        -1983 3   5  5 13 
1984-1986 -   -  2   2 

1987-1989 1   2  4   7 

1990-1992 -   1  4   5 

1993-1995 5   4  6 16 

Yhteensä 9 12 21 42 

 
 

Suhteellisesti eniten uusia puualan yrityksiä on syntynyt Utajärvellä. Toisaalta tut-

kimusaineiston kokoamisaikana Utajärvellä ja Ranualla moni aineistoon kuulunut 

yritys teki konkurssin ja joidenkin toiminta muuten vain lopetettiin tai ne siirtyivät 

jollekin toiselle paikkakunnalle. Sen sijaan Sotkamossa aineistoon kuuluivat samat 

yritykset sekä aineiston kokoamisperiodin alussa että lopussa. Seuraava aineiston 

yritysten tunnuspiirteiden luonnehdinta perustuu henkilöstömääriä lukuunottamatta 
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pääosin tilanteeseen vuoden 1994 lopussa. 

Kaikki tutkimusaineistoon kuuluvat yritykset ovat vuosiliikevaihdolla mitattuna 

pieniä (Taulukko 6). Erityisesti Utajärven ja Ranuan aineistossa on mukana paljon 

liikevaihdoltaan alle 0.5 milj. markan miniyrityksiä. Sotkamossa  yritysten liike-

vaihdon suuruusluokkaan perustuva jakauma on sen sijaan muita tutkimuspaikka-

kuntia tasaisempi. Aineiston yrityksistä ainoastaan kolme yltää yli 10 milj. markan 

liikevaihtoon. Ne ovat Vuokatin Huvilaveistämö Ky ja HKT Vuokatinvaara Ky 

Sotkamossa sekä Lappinus Oy Ranualla. 

 

Taulukko 6. Aineiston yritykset liikevaihdon suuruusluokan mukaan.  

 Liikevaihto/Mmk Utajärvi Sotkamo Ranua Yhteensä 

< 0.5 5   2  8 15 
0.5 – 1 1   3  5   9 

1.1 – 3 1   4  4   9 

> 3 2   3  4   9 

Yhteensä 9 12 21 42 

 
 
Suurin osa tutkimusaineiston yrityksistä työllistää vain yrittäjän ja jonkun hänen 

perheensä jäsenen. Kolme henkilöä tai sitä enemmän työllistäviä yrityksiä oli loka-

joulukuussa 1995 Utajärvellä neljä, Sotkamossa seitsemän ja Ranualla yhdeksän 

(Taulukko 7). Aineiston yritysten henkilöstömäärä oli yhteensä vähän alle 200. 

Suurin yritys oli Lappinus Oy. Sen henkilöstön määrä oli noin 30. Alan työllisyys-

vaikutuksia arvioitaessa on vielä huomattava, että osa yritysten ilmoittamista työ-

suhteista on tilapäisiä tai sesonkiluonteisia. 
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Taulukko 7. Aineiston yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 

Henkilöstön määrä Utajärvi Sotkamo Ranua Yhteensä 

1 2   2   2   6 

2 3   3 10 16 

3 -   2   4   6 

> 3 4   5   5 14 

Yhteensä 9 12  21 42 

 
Ryhmittelemällä aineiston yritykset päätuotteiden/-tuoteryhmien (kts. Teollisuusti-

lasto/ tavaranimikkeistö/SVT-Teollisuus 1995:5) mukaan, havaitaan niiden olevan 

melko heterogeeninen joukko. Valtaosa yritysten yhteenlasketusta  liikevaihdosta 

(Kuva 1) syntyy puutavaran eri asteisesta  jatkojalostuksesta ja vain alle 25% puun 

jalostusketjun alkupäässä, sahatun ja höylätyn puutavaran sekä liimalevyn 

valmistuksessa.   

18,0%

10,0%

9,1%

44,4%

14,6%

3,9%
Rakennukset

Ikkunat ja ovet

Liima- ja kalustelevyt

Huonekalut ja kalusteet

Sahattu/höylätty puutavara

Muut puutuotteet

  
Kuva 1. Aineiston yritykset päätuotteiden/-tuoteryhmien liikevaihto-osuuksien mu-
kaan  
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Eri paikkakunnilla toimivien alan yritysten tuotannon profiilit poikkeavat kuitenkin 

jonkin verran toisistaan. Ranualla pääosan puualan yritysten tuotannosta muodos-

tavat huonekalut, liimalevy sekä saha- ja höylätavara. Sotkamossa tärkeitä tuote-

ryhmiä ovat rakennukset, huonekalut sekä saha- ja höylätavara, Utajärvellä taas 

saha- ja höylätavara ja liimalevy. Jokaisen tuoteryhmän sisällä toimii hyvin eri ko-

koisia yrityksiä, mutta erityisen suuria yritysten väliset kokoerot ovat rakennusten 

ja huonekalujen valmistuksessa. 

Tutkimusaineistoon kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ja vientitulot 

(Taulukko 8) ovat suurimmat Ranualla, missä lukuja selittää Lappinus Oy:n liike-

toiminnan laajuus. Sen osuus paikallisesta puualan liikevaihdosta  on noin puolet ja 

vientituloista kaksi-kolmasosaa. Sotkamossa kahden suurimman yrityksen osuus 

alan liikevaihdosta on yli puolet ja viennistä yli 80%. Erityisesti huonekalujen ja 

rakennusten valmistuksessa merkittävä osa yritysten liikevaihdosta tulee vienti-

markkinoilta. Ikkunoiden ja ovien valmistus sekä sahatun ja höylätyn puutavaran 

valmistus sen sijaan on lähes kokonaan kotimarkkinatuotantoa. 

 

Taulukko 8. Aineiston yritysten liikevaihto, vientitulot sekä investointi- ja markki-
nointimenot  

Muuttuja/Mmk Utajärvi Sotkamo Ranua Yhteensä 

Liikevaihto 15.2 43.2 51.8 110.2 
Vientitulot 0.3 21.5 30.4 52.2 
Investointimenot 1.3 2.9 5.4 9.6 
Markkinointimenot 0.4 0.7 1.4 2.5 

 
Puualan yritysten investoinnit painottuvat Ranualla ja  Sotkamossa   tuotantotekno-

logioiden ja -prosessien parantamiseen, Utajärvellä taas sekä uusien että vanhojen 

tuotteiden kehittämiseen. Yli puolet aineiston yritysten suorittamista investoinneis-

ta tehtiin Ranualla. Tuotannon kehittämiseen panostetaan selvästi eniten liima- ja 

kalustelevyjen valmistuksessa, missä osa yrityksistä vasta rakentaa kapasiteettiaan 

ja osa laajentaa tuotantoaan. Sahatun ja höylätyn puutavaran valmistusta harjoitta-
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vat yritykset panostavat uusien tuotteiden kehittämiseen ja pyrkivät samalla muut-

tamaan toimintatapaansa aikaisempaa enemmän asiakkaiden tarpeista lähteväksi. 

Tuotteiden markkinointiin yritykset käyttävät kuitenkin keskimäärin vain pari pro-

senttia liikevaihdosta. Tämän lisäksi on huomattava, että tutkimusaineiston kokoa-

misen aikana tutkimuspaikkakunnilta poistui puualan liikevaihtoa noin 50 milj. 

markan arvosta. Se tarkoittaa lähes puolta alan koko liikevaihdosta. Suhteellisesti 

hankalin tilanne on Ranualla ja Utajärvellä. 

4.2.3 Paikallistason tutkimusaineiston muodostaminen ja analyysit 

Paikallistason tutkimusaineisto, josta käytetään nimitystä tutkimuksen perusaineis-

to hankittiin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Haastattelujen toteuttamistapa perus-

tui pääasiassa strukturoituja, mutta myös avoimia kysymyksiä sisältävän lomak-

keen hyödyntämiseen. Tämä merkitsee samalla sitä, että osa aineistosta on melko 

helposti kvantifioitavissa. Osa taas on selvästi kvalitatiivista. Lomakkeiden esites-

taaajina toimi yrittäjä, verkostoagentti ja kaksi julkistoimijaa. Heiltä saadun palaut-

teen huolellisen ja vuorovaikutteisen analysoinnin tuloksena kysymysten sisältöä 

täsmennettiin, muutamia kysymyksiä poistettiin kokonaan ja lomakkeiden vastatta-

vuutta parannettiin. 

Lomakkeet lähetettiin postin välityksellä nimellä varustetuissa kirjekuorissa 

suoraan tutkimusjoukkoon kuuluville yritysjohtajille ja julkistoimijoille. Saatekir-

jelmässä vastaanottajille selostettiin tutkimuksen tarkoitusta, vastaamistapaa ja tut-

kimukseen osallistumisesta koituvia hyötyjä. Muutaman päivän kuluttua heihin 

otettiin yhteys puhelimitse ja sovittiin haastattelun suorittamisesta. Haastattelutilan-

teessa käytiin läpi paitsi vastaajan lomakkeisiin ennakkoon tekemät merkinnät, 

myös siinä tilanteessa esille nousseet lomakkeen täyttämiseen liittyneet ongelmat ja 

epäselvyydet. Ensimmäinen haastattelukierros suoritettiin 12.10.-27.12.1995 väli-

senä aikana järjestyksessä: Utajärvi,  Sotkamo, Ranua (Liite - Haastattelut ). Haas-

tattelijana toimi pääasiassa tutkija Juha Huikari, mutta joitakin haastatteluja suoritti 
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myös tutkija Esko Toiviainen. 

Ranualla molempien toimijaryhmien haastattelut suoritettiin tutkimustaloudelli-

sesta syystä hiukan muunneltuina. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että tutkija 

Jarmo Palm oli haastatellut samoja henkilöitä omaa tutkimustaan varten kesäkuussa 

1995. Hän myös suostui esitäyttämään omien haastattelujensa perusteella tässä tut-

kimuksessa käytettävät haastattelulomakkeet kunkin haastateltavan osalta. Tässä 

haastatteluversiossa haastattelija siis vain tarkisti aluksi yhdessä haastateltavan 

kanssa esitäytetyn tutkimuslomakkeen. Sen jälkeen käytiin läpi lomakkeen vielä 

vastaamattomat kysymykset. Yritysjohtajien osalta haastattelutila vaihteli askeetti-

sen työmaakopin ja kodin kahvipöydän välillä. Haastattelutilanteessa oli usein mu-

kana myös muita yrityksen osakkaita tai perheenjäseniä. Heidän asennoitumisensa 

tutkimukseen samoinkuin haastattelu- ilmapiiri oli pääasiassa hyvin myönteinen. 

Avoimen vihamielisesti koko tutkimushankkeeseen suhtautui vain pari yrittäjää. 

Julkistoimijoiden osalta haastattelut sujuivat rutiinilla. Haastattelutilaisuudet kesti-

vät puolestatoista kahteen tuntiin. Näiden ensimmäisten haastattelujen alustavat 

analyysitulokset esiteltiin tutkimuspaikkakunnilla järjestetyissä palauteseminaa-

reissa maaliskuussa 1996. 

Perusaineiston laajuudesta johtuen sitä pyrittiin järjestämään ja  jäsentämään 

yksinkertaisilla tilastollisilla analyyseilla. Tilastolliseen käsittelyyn valittiin ne 

kummankin kohdejoukon haastattelulomakkeen kysymyskohdat, joissa vastaajalle 

oli annettu valmiit vaihtoehdot tai joissa pyydettiin antamaan numeerinen arvo. 

Puuttuva numerinen arvo tulkittiin nollaksi. Mikäli johonkin valmiiseen vaihtoeh-

toon oli jätetty vastaamatta, sitä ei otettu huomioon tilastollisia jakaumia tulostetta-

essa. Näissä tapauksissa tulostetut jakaumat edustavat siis vain kuhunkin kysymys-

kohtaan annettuja vastauksia. Niistä lomakkeen kohdista, joihin oli mahdollista 

kirjoittaa vastaus omin sanoin, laadittiin kvalitatiiviset analyysit. Niitä käytettiin 

kokonaisanalyysien syventämiseen ja tarkentamiseen. Tämän analyysivaiheen suo-

ritti tutkija Pekka Larkomaa. 
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Numeeriseen muotoon tallentuneiden tietojen osalta aineisto käsiteltiin tilastollises-

ti SPSS- ohjelmistossa (6.0). Se tapahtui siten, että aluksi kustakin lomakkeen ky-

symyskohdasta tulostettiin vastausten jakauma, tulosten keskiarvo, mediaani, moo-

di, minimi- ja maksimiarvo sekä numeeristen arvojen summa. Niiden tarkastelun 

perusteella valittiin kuhunkin kysymystyyppiin ja siihen saatujen vastausten ana-

lysointiin soveltuva kuvaavin muuttuja. Muuttujan valintaan vaikutti keskeisellä 

tavalla paitsi kysymyksen muotoilu myös se, voitiinko vastaukset luokitella luokit-

telu-, järjestys-, välimatka- tai suhdeasteikon mukaan. Muuttujat tulostettiin erik-

seen yritysjohtajien ja julkisen sektorin avainhenkilöiden osalta paikkakunnittain ja 

kaikki havainnot kerättynä yhteen. Ohjelmisto olisi sallinut myös määrättyjen ehto-

jen, esimerkiksi yritysten liikevaihdon tai henkilöstömäärän mukaan eroteltujen 

(luokiteltujen) ryhmien vastausten tarkastelemisen. Näitä analyysejä ei kuitenkaan 

suoritettu, koska tutkimuksen primaarinen intressi oli vertailla eri paikkakuntien 

puualan verkostoja yritys- ja julkisjohtajien niitä koskevien tulkintojen valossa. 

Perusaineistoon kuuluvien yritysten osalta tilastolliset muuttujat tulostettiin 

paitsi kaikille yritysjohdon haastattelulomakkeen ehdot täyttäville kysymyskohdil-

le, myös eräille vastausten perusteella muodostetuille uusille muuttujille. Niissä 

esimerkiksi investoinnit tuotannon ja tuotteiden kehittämiseen tai markkinointime-

not markkamääräistettiin laskemalla ne yrityksen liikevaihdosta yritysjohdon il-

moittamien suhteellisten osuuksien perusteella. Osa lomakkeen  kysymyskohdista 

oli taas sellaisia, että niitä ei ollut mahdollista käsitellä muokkaamatta havainto-

aineistoa. Silloin oli kuvaavampaa käyttää vastausten analysoinnissa esimerkiksi 

lomakkeessa annettuun asteikkoon nähden käänteistä suhde-asteikkoa. Kaikkiaan 

aineistosta tulostettiin noin 100 erilaista taulukkoa ja 60 kuviota. Niistä vain osa on 

mukana tässä loppuraportissa. Raportissa käytetään tulosten pääasiallisena havain-

nollistamisen muotona erilaisia diagrammeja.  

Yritysaineiston heterogeenisuudesta johtuen sitä yritettiin koemielessä myös 

puhdistaa. Puhdistaminen tapahtui siten, että datasta erotettiin pois pienet, liike-
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vaihdoltaan alle 0.5 milj. markan yritykset. Näitä yrityksiä oli yhteensä 10. Puhdis-

tetusta aineistosta ajettujen tulosteiden mukaan operaatio nostaisi lomakkeen ky-

symyksiin annettujen vastausten yleistä laatutasoa. Samalla myös yritysten omia 

yhteistyösuhteita verkostonomaisina pitävien vastaajien suhteellinen osuus koko 

aineistossa lisääntyisi. Näin näyttäisi käyvän siitä riippumatta, ovatko tilastollisissa 

jakaumissa mukana puuttuvat arvot vai eivät. Tämä on melko luontevaa, koska 

näistä arvioista melkein kaikki liittyivät pieniin yrityksiin. Näin suoritettava aineis-

ton puhdistus saattaisi siis parantaa koko aineiston luotettavuutta, mutta heikentäisi 

sitä  poisjääntien vuoksi yksittäisten tutkimuspaikkakuntien osalta. Samanlainen 

pohdinta olisi mahdollista tehdä myös tutkimusaineiston kokoamisen aikana toi-

mintansa toiselle paikkakunnalle siirtäneiden, lopettaneiden tai konkurssiin men-

neiden yritysten poisjättämisen luotettavuus- vaikutusten osalta. Nyt raportoitavat 

analyysit perustuvat kuitenkin puhdistamattomaan aineistoon. Siinä ovat mukana 

kaikki ensimmäisten haastattelujen suorittamisen aikaan toiminnassa olleet ja haas-

tattelijoiden kanssa yhteistyöhön suostuneet puualan yritykset. 

Tutkimuksen yritysaineistolla tehtiin tämän lisäksi vielä pari koetta verkostoyh-

teistyön vaikutusten analysoimiseksi. Ensimmäisessä niistä yritysjohdon tulkinnoil-

le perustuvasta havaintojen joukosta pyrittiin löytämään sellaisia yhteistyön vaiku-

tuksia koskevia muuttujia, jotka olisivat riippuvuussuhteessa toisiinsa. Tässä käy-

tettiin Spearmanin korrelaatiomatriisia, jonka avulla voidaan tunnetusti etsiä vähin-

tään järjestysasteikollisten muuttujien välisiä lineaarisia riippuvuuksia. Koska 

useissa tapauksissa mahdollisen riippuvuussuhteen suunta ei ollut etukäteen tiedos-

sa, tulostettiin korrelaatiomatriisit valituista muuttujista kaksisuuntaisina. Niiden 

lisäksi tulostettiin jokaista matriisin   korrelaatiokerrointa vastaava todennä-

köisyysarvo (p- arvo),  jonka avulla tutkittiin olivatko lasketut korrelaatiot tilastol-

lisesti merkitseviä. Toisessa kokeessa (Hiltunen 1999) tutkimuksen perusaineistoon 

perustuen rakennettiin puualan yritysten verkostoitumistasoa osoittava mittari. Sitä 

käytettiin myös dummy- muuttujana yritysten kannattavuuden selitysmallissa. 
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4.2.4 Yritystapausaineiston muodostaminen ja analyysit 

Yritysjohdon toiseen haastatteluvaiheeseen valikoitui 11 sellaista yritystä, joiden 

keskinäisen yhteistyön sidokset näyttivät paikallistason tutkimusaineiston ana-

lysoinnin perusteella kaikkein selvimmin verkostomaisilta. Näistä yrityksistä yksi 

toimi Utajärvellä, kolme Sotkamossa ja seitsemän Ranualla.  Todellisuudessa tähän 

vaiheeseen jäi kuitenkin vain kahdeksan yritystä, koska yrityksistä yksi oli tutki-

muksen kestäessä muuttanut Etelä-Suomeen ja kahden muun johdon kanssa ei 

useista yhteydenotoista huolimatta päästy sopimukseen haastattelun ajankohdasta. 

Tutkijat Juha Huikari ja Esko Toiviainen tekivät yhdessä kuusi haastattelua: Habi-

cap Oy, Ekin Puu Oy, Paljakkatuote&Höylä Oy ja Puutyö Tapani Sarajärvi (Ra-

nua), Puukatti Oy ja HKT Vuokatinvaara Ky (Sotkamo). Neopolar Oy:ssä (Utajär-

vi) haastattelijana toimi Huikari ja Incap Furniture Oy:ssä (Ranua/Oulu) Toiviai-

nen. Aikavälille 6.2.-2.4.1997 sijoittuneissa haastatteluissa pyrittiin aluksi täsmen-

tämään eri paikkakuntien puualan yhteistyöverkostoista tutkimuksen ensimmäises-

sä vaiheessa syntynyttä kuvaa. Samalla tutkimusyritysten johtoa konsultoitiin en-

simmäisen haastattelun tuloksista.  

Tutkimuksen tätä vaihetta voidaan pitää pääosin teemahaastatteluna. Teemat ja 

kysymykset lähetettiin ennakkoon yritysjohtajille/yrittäjille. Saatekirjeessä ne pyy-

dettiin käymään huolellisesti läpi ja kirjoittamaan muutamiin vaihtoehtoja sisältä-

neisiin kysymyksiin vastaukset valmiiksi. Lisäksi ilmoitettiin suhteellisen nopeasti 

tulevasta yhteydenotosta ja henkilökohtaisesta haastattelusta. Yhdestä kolmeen tun-

tiin kestäneen haastattelun aluksi käytiin lyhyesti läpi ennakkovastaukset, ja pääosa 

ajasta käytettiin kolmeen teemaan liittyvien kysymysportfolioiden läpikäymiseen. 

Teemat käsittelivät “parhaita yhteistyösuhteita”, “yhteistyön hyötyjä” ja “aikateki-

jää yhteistyösuhteissa”. Jokaisen yritysjohtajan kanssa ei kuitenkaan käsitelty kaik-

kia tai edes samoja teemoja, vaan ne vaihtelivat ensimmäisen haastattelun tulokse-

na esille nousseiden kiinnostavuusalueiden mukaan. Haastattelija (haastattelijat) 

teki keskustelusta ja vastauksista muistiinpanot, joiden oikeellisuus varmistettiin 
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haastateltavalta. Käytyjen keskustelujen perusteella laadittiin kirjallinen selostus 

välittömästi kunkin haastatteluistunnon jälkeen. Nämä selosteet muodostavat mer-

kittävän osan myös tutkimuksen yritystapauksia koskevasta aineistosta. 

Toisen haastatteluvaiheen tulosten perusteella kolmanteen vaiheeseen eli syvä-

haastatteluun valittiin neljä yritystä. Valintavaiheessa pidettiin tärkeänä, että nämä 

yritykset demonstroisivat paitsi kehittyneitä, myös erityyppisiä puualan yhteistyö-

verkostoja. Tutkimuksen lopullisiksi case- yrityksiksi valikoituivat Utajärvellä lii-

malevyä valmistava Neopolar Oy, Sotkamossa toimiva huonekaluvalmistaja  HKT 

Vuokatinvaara Ky, Ranualla Paljakkatuote&Höylä Oy:hyn tukeutuva “Paljakan 

pienverkosto” ja Incap Furniture Oy:n Ranuan huonekalutehdas eli entinen Lap-

pinus Oy. Jälkeenpäin on pystytty täsmentämään, että valitut yritystapaukset edus-

tivat tutkimushaastattelujen aikaan paikkakuntiensa parhaita alan yhteistyömalleja. 

Tapausyritykset tai niiden johtajat suostuivat tähänkin haastatteluun useimmiten 

jo ensimmäisellä pyynnöllä. Haastattelut toteutettiin 13.10.1997- 21.1.1998 välise-

nä aikana. Tutkijat kävivät yritysten toimitiloissa useita kertoja, jolloin heillä oli 

mahdollisuus tehdä myös havaintoja niiden päivittäisestä toiminnasta. Neopolar 

Oy:ssä haastattelut suoritti Huikari, HKT Vuokatinvaara Ky:ssä ja Incap Furniture 

Oy:ssä Toiviainen. Paljakkatuote&Höylä Oy:ssä molemmat tutkijat vierailivat yh-

dessä. Haastatteluissa noudatettiin toimintatapaa, missä jokaisella tapaamiskerralla 

tarkennettiin edellisten haastattelujen ja täydentävien aineistojen perusteella yrityk-

sestä laadittua case- kuvausta. Tavoitteena  oli näin syventää molemminpuolista 

ymmärrystä sekä kunkin yrityksen yhteistyösuhteiden kehittymisen logiikasta että 

paikallistalouden merkityksestä siinä yhteydessä. Siitä huolimatta, että tapauskuva-

uksissa käsitellään yritysten yhteistyösuhteita aika yksityiskohtaisesti ja niiden lii-

ketoimintaa kriittisestikin, on jokaisen yrityksen johdolta saatu lupa kuvauksen 

julkaisemiseen. 

Tutkimuksen haastatteluaineistoja täydentävinä aineistoina käytettiin yritysvie-

railujen aikana tehtyjä muistiinpanoja, yrityksiä koskevia kirjallisia aineistoja sekä 
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KTM:n ja Kera Oy:n toimialakatsauksia. Merkittävän täydentävän aineiston muo-

dostavat vielä tutkimuksen perusaineistoon kuuluvien yritysten tilinpäätöstiedot 

vuosilta 1991-95, jotka saatiin tutkijoiden käyttöön verohallituksen luvalla. Tätä 

aineistoa käytettiin päätelmien tekemiseen tutkimuksen ulkoisesta validisuudesta. 

Tutkimuksen tuloksia on lisäksi vertailtu muutamien aikaisempien, puualan yhteis-

työtä ja verkostoitumista käsittelevien tutkimusten tulosten kanssa. 

Tämä tutkimus on siis perusaineiston hankkimistavan puolesta periaatteessa 

poikkileikkaustutkimus. Yritystapaukset tuovat siihen kuitenkin myös 

pitkittäistutkimus- ulottuvuuden. Niiden avulla on yritetty kuvata ja selittää 

erityisesti puualan yritysten yhteistyöverkostojen kehittymistä prosessina. 

Pitkittäistutkimuksen merkittävyyttä ja mahdollisuuksia yritysten verkostoitumista 

koskevassa tutkimuksessa ovat korostaneet aikaisemmin Murto-Koivisto ja 

Vesalainen (1995). 
4.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Positivistisessa tutkimusperinteessä tutkimuksen luotettavuudesta käytävä keskus-

telu on tapahtunut ja tapahtuu pitkälti käsitteiden validiteetti, reliabiliteetti ja mit-

taaminen ympärillä. Kuitenkin sitä mukaa kun mittamiseen pehmeämmin suhtautu-

vat lähestymistavat ovat tulleet hyväksytyiksi, näyttää myös niille kehittyvän omia 

tutkimuksen hyvyyden arvioinnin kriteeristöjä. Kvalitatiivisen tutkimuksen episte-

mologisen arvon määrittelyn lisäksi keskustelua käydään  teknisemmällä, tutki-

musmenetelmä- tasolla. Perinteisten luotettavuus- käsitteiden muokkaamisessa pa-

remmin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuviksi ovat uranuurtajina olleet Lin-

coln ja Cuba (1985). Tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin lähtökohdan 

muodostaa tutkimuksen tehtäväalue. Yhteistyö ja verkostoituminen on puualalla 

moniulotteinen ja osin hankalasti lähestyttävä ongelma-alue. Omat ehtonsa arvi-

oinnille sanelee myös tutkimuksen pääosin kvalitatiivinen orientaatio ja siinä kes-

keisessä roolissa olevat yritystapaukset.  

Eskolaa (1973) mukaillen tutkimuksen validiteetin määrittelee se, kuinka tutki-
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muksessa on onnistuttu tekemään sitä, mitä on ollut tarkoituskin tehdä. Kvalitatii-

visen tutkimuksen yhteydessä olisi validiteetin ohella yhtä lailla luontevaa puhua 

tutkimuksen arvioitavuudesta eli siitä, miten hyvin lukijan on mahdollista seurata 

tutkijan päättelyketjua. Reliabiliteetissa taas olisi kysymys tutkimuksen ei-

sattumanvaraisuudesta tai toistettavuudesta eli siitä, että tutkijan käyttämät luokitte-

lu- ja tulkintasäännöt ovat yksiselitteiset ja että niitä noudatetaan johdonmukaisesti 

ja järkevästi (Mäkelä 1990 ja Uusitalo 1991). Tällä perusteella tutkimuksen keskei-

seksi hyvyyskriteeriksi nousisi uskottavuus (Lincoln & Cuba 1985 ja Lukka & Ka-

sanen 1993) eli kyky vakuuttaa lukijansa tulosten totuudenmukaisuudesta. Tutki-

muksen uskottavuuteen linkittyy myös kysymys sen tulosten pätevyyden laajuu-

desta eli yleistettävyydestä (Lukka & Kasanen 1993). Tässä yhteydessä tutkimuk-

sen luotettavuuden problematiikkaa lähestytään kuitenkin vielä ulkoisen ja sisäisen 

validiteetin sekä reliabiliteetin käsitteiden avulla. 

Tutkimuksen sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksen teoreettisten ja 

käsitteellisten määrittelyjen suhde toisiinsa on looginen. Voitaisiin puhua myös 

niiden vastaavuudesta. Se kuvastaa lähinnä tutkijan tieteellistä otetta ja sitä, että 

hän hallitsee tieteenalansa (Grönfors 1982). Tässä tutkimuksessa sisäisen validitee-

tin ongelmaa pyrittiin tietoisesti pienentämään tutustumalla aluksi melko laajasti 

aikaisempaan teoreettiseen ja empiiriseen  verkostotutkimukseen sekä siinä esille 

nouseviin avainkäsitteisiin. Tutkimuksen käsitevaliditeettia muovaavan vaiheen 

tärkeyden tutkimuksen onnistumiselle ovat tuoneet esille esimerkiksi Mintzberg 

(1979) ja Eisenhardt (1989). Tuntumaa tutkimuksen empiiriseen kontekstiin taas 

kartutettiin käymällä siitä vapaamuotoisia keskusteluja sekä puualan että paikallis- 

ja aluetalouksien asiantuntijoiden kanssa, tekemällä alan yritystoiminnan kehityk-

sestä omia havaintoja sekä tutustumalla tutkimuspaikkakuntia ja tutkimusyrityksiä 

koskeviin kirjallisiin aineistoihin. Vastaavissa yhteyksissä puhutaan tavallisesti 

tutkimuksen sisältövalidisuuteen vaikuttamisesta (Hirsijärvi & Hurme 1982) tai 

joskus myös common  sence- lähtöiseen asiantuntemukseen perustuvasta tutkimuk-
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sen kytkemisestä reaalimaailman ilmiöihin (Lukka & Kasanen 1993). 

Tutkimuksen aikana kertynyt ymmärrys puualan paikallisesta yhteistyöstä ja 

erityisesti tapausyritysten yhteistyöratkaisuista perustuu viime kädessä melko pit-

kään ja intensiiviseen kenttätyövaiheeseen. Sen aikana haastatteluja ja havaintoja 

tutkimuskohteissa teki kaksi tutkijaa. He toimivat ensimmäisessä vaiheessa pääasi-

assa yksin, mutta lähes koko toisen ja kolmannen vaiheen ajan parina. Molemmat 

haastattelijat ovat kokeneita tutkijoita, jotka olivat jo aikaisemmin suorittaneet 

haastatteluja ja perehtyneet sekä pk- yrityksiin että niiden yhteistyön problematiik-

kaan. Tässä mielessä haastattelijat täyttävät selvästi Milesin ja Hubermanin (1984) 

“hyvän haastattelijan” kriteerit.  

Tämän tutkimuksen aineiston muodostamisen yhteydessä korostui nimenomaan 

henkilökohtaisten kontaktien ja haastattelujen onnistumisen merkitys. Jo kenttä-

työn alkuvaiheessa oli helppo havaita, että jos tutkimuksessa olisi käytetty pelkäs-

tään kirjallista kyselyä, olisi hankittu tieto jäänyt suurelta osin valmiiksi annettujen 

vaihtoehtojen varaan. Se olisi johtanut suurella todennäköisyydellä aineiston vi-

noutumiseen. Esimerkiksi ensimmäisellä haastattelukierroksella kaikki haastatelta-

vat eivät viitsineet tai halunneet vastata lomakkeiden avokysymyksiin. Haastatellut 

yritysjohtajat antoivat myös itse täyttämissään lomakkeissa jälkeenpäin virheelli-

seksi osoittautunutta tietoa niin yritystensä yhteistyösuhteiden määrästä kuin niiden 

laadustakin. Tämä tuli ilmi kaikkein räikeimmin kun verrattiin yritysten yhteysmat-

riiseja keskenään. Niiden ristikkäisessä tarkastelussa kävi usein niin, että esimer-

kiksi alihankkijaksi merkitty yritys ei edes tunnistanut päämiehensä olemassaoloa. 

Koska tämänkaltaiset havainnot näyttivät vielä kumuloituvan, päätettiin tutkimuk-

sen kestäessä luopua alkuperäisestä ideasta esittää yritysten väliset yhteistyösuhteet 

Raatikaisen (1992) ja Palmin (1996b) tapaan graafisina verkostoina. Eräät muutkin 

tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaitut ristiriidat tulkinnan ja todellisuuden 

välillä avasivat tutkijoille uusia kysymyspolkuja ja johtivat toisessa ja kolmannessa 

vaiheessa haastattelujen painopistealueiden täsmentymiseen. 
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Yritystason tapausaineiston osalta vastaamisen luotettavuuden arvioinnissa tärkeä 

tekijä olivatkin tutkijoiden toistuneet, analyysiin ajallista syvyyttä luoneet kontaktit 

case- yritysten johtajiin. Haastattelujen tuloksia peilattiin myös jatkuvasti tutkijoil-

le tutkimusaikana muodostuneeseen käsitykseen puualan arkitodellisuudesta sekä 

toimialana yleensä että kullakin tutkimuspaikkakunnalla erikseen. Toisaalta oman 

lisävärinsä vastaamisen luotettavuuden arviointiin toi se seikka, että tutkimuksen 

suorittamisen aikajänteelle (1995-98) sattui kaksi suhdannekäännettä. Tutkimusta 

aloitettaessa koko puuala eli laskuvaiheessa. Silloin oletettavasti myös yritysten 

paikalliset yhteistyöverkostot muuttuivat rajusti ja niiden objektiivinen hahmotta-

minen saattoi olla yritysjohtajillekin vaikeaa. Noususuhdanteen alkaminen taas nä-

kyi toisella haastattelukierroksella selvästi aikaisempaa positiivisempina tulevai-

suusarvioina. 

Haastattelulla kerätyn aineiston käyttämiseen liittyy myös useita sellaisia on-

gelmia, jotka eivät välittömästi riipu haastattelijan aikaisemmasta kokemuksesta. 

Ainakin Grönfors (1982) ja Eriksson (1986) ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että 

haastattelijan persoonallisuus ja käyttäytymistyyli voivat vaikuttaa vastauksiin. 

Haastattelua voidaan luonnehtia myös eräänlaiseksi kieli- ja käsitepeliksi, jossa 

väärinkäsityksiä saattaa syntyä siitä syystä, että haastattelijalla ja haastateltavalla ei 

ole haastattelutilanteessa yhteistä käsitteistöä. Osapuolet voivat myös joko tahal-

laan tai tahattomasti pelailla sanoilla ja ilmaisuilla (Hirsijärvi & Hurme 1982). Näi-

tä väärinkäsityksiä pyrittiin tutkimuksessa välttämään erityisesti ensimmäisen haas-

tattelun aikana. Se tapahtui siten, että tutkijat esittivät haastateltaville aluksi käyt-

tämänsä käsitteet. Käsitteet esitettiin useimmiten suullisesti, mutta joissain tapauk-

sissa myös kirjallisesti. Tällöin saattoi paljastua, että moni haastateltava oli ymmär-

tänyt esimerkiksi käsitteen verkosto alunperin lähinnä markkinointiyhteistyöksi tai 

jonkun sitä lähellä olevan termin synonyymiksi. Kun sitten haastattelun kestäessä 

toisaalta yhteistyösuhteiden monivivahteisuus ja toisaalta verkostosuhde- käsitteen 

sisältö ja erityisesti kiinteyden merkitys suhteen kriteerinä  alkoi selkiytyä haasta-
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teltavalle, pyörsi hän helposti aikaisemmin varmana pitämänsä tulkinnan alan yri-

tysten paikallisten verkostosuhteiden olemassaolosta. Käsitteellisten epäselvyyksi-

en ohella toiseksi mielenkiintoiseksi kysymykseksi tutkimuksessa nousee se, miksi 

yritysjohtajien ja julkistoimijoiden tulkinnat paikallisen puualan yhteistyön verkos-

tomaisuudesta eroavat niin paljon toisistaan. Yleensä näyttää vielä siltä, että yritys-

ten yhteistyösuhteita niiden ulkopuolelta tarkastelevilla julkistoimijoilla on suhtei-

den intensiteetistä positiivisempi käsitys kuin yhteistyöhön osallistuvien yritysten 

johdolla. 

Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvien yritysjohtajien ja julkistoimijoiden 

tulkitsemana käsite verkostoituminen ei siis välttämättä merkitse samaa asiaa, eikä 

sillä myöskään tarkoiteta samaa ilmiötä kuin alan kirjallisuudessa yleisillä verkos-

toitumis- käsitteillä. On päinvastoin todennäköisempää, että molemmat ryhmät tul-

kitsevat verkostoitumista hyvin väljästi ja katsovat, että siihen kuuluu kaikenlainen 

yritysten välinen yhteistoiminta. Käsitteeseen liittyvän tulkinta- ongelman tunnis-

taminen ja siihen reagoiminen on siis aina tärkeää empiirisessä verkostotutkimuk-

sessa. Koska tähän asiaan on kiinnitetty hyvin vähän huomiota aikaisemmassa alu-

eellisessa verkostotutkimuksessa, voitaisiin jopa väittää, että merkittävä osa sen 

tuloksista perustuu melko avarille tulkinnoille verkostomaisen yhteistyön ehdoista.   

Tapaustutkimus- menetelmän soveltamiseen liittyvistä vaikeasti ratkaistavista ky-

symyksistä ehkä kaikkein vaikein koskee tutkimustulosten ulkoista validiteettia tai 

yleistettävyyttä (Lukka & Kasanen 1993). Kysymys on tutkimuksen tulosten siir-

rettävyydestä eli soveltamisesta muihin kuin tutkittuihin konteksteihin. Ulkoiseen 

validiteettiin voi vaikuttaa toistolla eli keräämällä aineistoa useista tapauksista (Yin 

1984) tai liikkumalla useilla analyysitasoilla samanaikaisesti (Koistinen 1984). 

Tässä tutkimuksessa käytetään kumpaakin tapaa. Tutkimuspaikkakuntia on kolme 

ja tapausyrityksiä viime vaiheessa neljä. Analyysitasoja on kaksi. Ne on yhdistetty 

toisiinsa tarkastelemalla puualan yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista tutki-

muspaikkakunnilla sekä yhtenä kokonaisuutena että spesifimmin kunkin tapausyri-
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tyksen osalta erikseen. Tavallaan kaksitasoisella tapausrakenteella puualan yritys-

ten verkostoitumisen problematiikasta pyritään  saamaan irti mahdollisimman pal-

jon. Yritystapaukset ja niiden valintakriteerit on yritetty kuvata huolellisesti. Tapa-

ukset on valittu niin, että esimerkiksi Staken (1995) tapausaineiston valinnassa tär-

keänä pitämä maksimaalisen oppimisen- kriteeri toteutuisi. 

Haastattelututkimuksessa ulkoinen validisuus edellyttää Grönforsin (1982) mu-

kaan myös sitä, että haastateltavat antavat totuudenmukaisia tietoja haastattelijalle. 

Käsitteelliseltä osaltaan tätä problematiikkaa pohdittiin edellä sisäisen validiteetin 

käsittelyn yhteydessä. Liiketoiminnan substanssin osalta tutkimusaineistoon kuulu-

neiden yritysjohtajien antamien tietojen todenmukaisuutta tutkittiin kahdella taval-

la. Heidän ensimmäisen haastattelun aikana ilmaisemaa mielikuvaa liiketoiminnan 

kannattavuudesta vuosina 1992-94 verrattiin sekä yritysten omista tilinpäätösai-

neistoista laskemalla saatuun todelliseen kannattavuuteen että yritysten edustami-

nen toimialojen mediaaniyritysten kannattavuuteen (Yritystutkimuksen toimialati-

lasto... 1995-1996). Vertailu osoitti, että yritysjohtajien mielikuva kannattavuudes-

ta oli yleensä aina parempi kuin yrityksen todellinen (laskennallinen) tulos tai toi-

mialan mediaaniyrityksen tulos. Ne yritysjohtajat, jotka ilmoittivat liiketoiminnan 

kannattavuuden tosiasiallista kannattavuutta paremmaksi olivat sen suhteen lä-

pinäkyvän optimistisia vielä toisessakin haastattelussa. Tämä havainto pätee erityi-

sesti tutkimuksen suorittamisen aikana konkurssin tehneissä yrityksissä. Tulos on 

tässä yhteydessä erityisen mielenkiintoinen siksi, että samat yritysjohtajat yliar-

vioivat myös yritystensä yhteistyösuhteiden määrän ja laadun. 

Nämä tulokset herättävät ainakin pari kysymystä. Eivätkö kaikki tutkittujen yri-

tysten johtajat/yrittäjät ymmärtäneet yrityksensä todellista tilaa vai eivätkö he ha-

lunneet tunnustaa sitä? Halusivatko jotkut yritysjohtajat ehkä tietoisesti tai tahalli-

sesti osoittaa joillekin yrityksen ulkoisille sidosryhmille  (rahoittajille, tavarantoi-

mittajille, asiakkaille, virkamiehille tai tutkijoille), että kaikki asiat olivat edelleen 

hyvin? Jos vastaus näihin kysymyksiin on myönteinen, tukee se tutkimuksen aika-
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na jo muutoinkin tutkijoille muodostunutta käsitystä, että suurin osa pelkästään 

postikyselyihin perustuvien verkostotutkimusten tuloksista olisi syytä kyseenalais-

taa. Samanlaista todenpuhumisen probleemaa ei kylläkään havaittu tutkimuksen 

julkistoimija- aineistossa. 

Vaikka “vastaajan todenpuhumisen ongelman” syyt jäivät tässä tutkimuksessa 

loppujen lopuksi piiloon tutkijoilta, ei ongelmaa voida kokonaan sivuuttaa. Kun 

verkostotutkimuksissa aineistot ovat yleensä pieniä, vääristää jo muutaman epäai-

don havainnon pääseminen aineistoon analyysin lopputuloksen. Tämä korostaa 

ennen tutkimuksen aloittamista tehtävän pohjustustyön merkitystä. On tärkeää, että 

tutkija perehtyy tutkimaansa toimialaan ja tutkimusyrityksiin etukäteen sekä mah-

dollisuuksien mukaan vielä suhteellisen pitkällä aikavälillä. Haastattelulomakkeet 

on myös syytä esitestata huolellisesti kohtuullisen monella potentiaaliseen vastaaja-

joukkoon kuuluvalla henkilöllä. Ongelmaa voi vielä yrittää väistää käyttämällä 

useita tutkimusaineistoja ja -menetelmiä, ottamalla useilta henkilöiltä tulkinta sa-

masta asiasta tai tunnustelemalla yleensä haastateltavan reaktioita haastattelutilan-

teessa joillakin tutkijan ennakkoon varmasti tuntemia asioita koskevilla kysymyk-

sillä. Yrityksen yhteistyösuhteiden pitkän aikavälin kehittymisen tutkiminen vaatii 

lisäksi useita haastattelukierroksia, joiden aikana tutkijalle syntyy luottamukselli-

nen suhde yritysjohtajaan. Yksi kontakti ei siihen selvästikään riitä, vaan lyhyessä 

ajassa tehty analyysi yrityksen verkostosuhteista jää helposti pintapuoliseksi ja 

saattaa antaa niistä jopa täysin virheellisen kuvan. 

Tässä yhteydessä käytetyllä tutkimusasetelmalla ei ole kuitenkaan mahdollista 

täysin ratkaista ulkoisen validiteetin ongelmaa, koska kontekstisidonnaiset tutki-

musaineistot muodostuvat aina enemmän tai vähemmän tarkoitushakuisesti esite-

tyistä todellisuustulkinnoista (Miller & Glassner 1997). Sidonnaisuus vaikuttaa 

edelleen tutkimustulosten alueelliseen yleistettävyyteen. Se, että eri tutkimuspaik-

kakuntien verkostoitumiskehityksessä on samanlaisia piirteitä viittaisi tutkimuksen 

tulosten konstruktiiviseen käyttökelpoisuuteen ensisijaisesti Pohjois-Suomessa ja 
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tietyiltä osin myös muilla samantyyppisillä alueilla. Tämä edellyttää kuitenkin aina 

uuden case- alueen ominaisuuksien ja olosuhteiden huolellista analysointia. Valittu 

tutkimusasetelma toteuttaa silti selvästi toisen Grönforsin (1982) ulkoiselle validi-

teetille asettamista ehdoista: se pyrkii kuvaamaan puualan yritysten yhteistyön tilan 

juuri sellaisena kuin se tässä tapauksessa eri paikkakunnilla on ja vertailemaan eri 

kehitysvaiheessa olevia yhteistyöverkostoja keskenään sekä tekemään havaituista 

eroista johtopäätöksiä. Tulosten perusteella on melko todennäköistä, että esimer-

kiksi ranualaisten yritysten edelläkävijä- kokemukset verkostoyhteistyön rakenta-

misesta ovat pääosin siirrettävissä verkostoitumiskehityksen alkuvaiheessa oleviin, 

Utajärvellä tai jollain muulla maaseutupaikkakunnalla toimiviin yrityksiin. 

Reliabiliteetti tarkoittaa Uusitalon (1991) mukaan kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa sitä, että tutkimuksen olisi oltava toistettavissa. Tämän vaatimuksen täyttymi-

seksi tutkijan käyttämien luokittelujen ja tulkintojen on oltava yksiselitteisiä ja nii-

tä on noudatettava johdonmukaisesti. Tutkimus ei saisi myöskään sisältää esimer-

kiksi haastatteluihin liittyviä satunnaisia virheitä, eivätkä tulokset saisi olla niiden 

aiheuttamia (Yin 1984). Reliabiliteetti edellyttää näin ollen, että aineistoa hanki-

taan järjestelmällisesti ja sen luotettavuuteen kiinnitetään huomiota (Tamminen 

1993). Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia pyrittiin nostamaan käyttämällä haastat-

teluissa aluksi yleisiä yhteistyö- ja verkostoitumiskäsitteitä ja tuomalla vielä haas-

tattelutilanteessa esille niitä selventäviä lausumia ja kirjallisia määrittelyjä. Lisäksi 

kaikki lomakkeet ja haastattelurungot laadittiin mahdollisimman selkeiksi ja loogi-

sesti eteneviksi. Tutkimuksen perusaineiston keräämisessä käytetyt lomakkeet 

myös esitestattiin ennen varsinaisia haastatteluja. Sattumanvaraisuuden pienentä-

miseksi tutkijat suorittivat kaikki haastattelut itse. Yritystapausten osalta haastatte-

lujen aikana tehdyt havainnot myös dokumentoitiin ja tarkistutettiin haastateltavil-

la. Tämän tutkimuksen kaltaisissa, tiettyyn aihepiiriin aika väljästi rajautuvissa tut-

kimuksissa aineiston puhdistaminen kaikista mahdollisista virheistä tai virheiden 

esiintymisen tyhjentävä pohdiskelu ei loppujen lopuksi näyttäisikään olevan kaik-
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kein tärkeintä. Tutkijan on päinvastoin osattava varautua myös siihen, että esimer-

kiksi puualan yritysten yhteistyöhön ja verkostoitumiseen liittyvistä monista piir-

teistä kokoon saatava aineisto saattaa jäädä aina jossain määrin puutteelliseksi, oli-

vatpa sen hankkimismenetelmät mitkä tahansa. Aineiston luotettavuuden kannalta 

tärkeintä olisi kiinnittää huomio sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat olennaisella 

tavalla sekä tutkittavaan ilmiöön että tutkimuskohteiden käyttäytymiseen sen valli-

tessa. Aineiston keräämiseen, jäsentämiseen ja tulkintaan liittyvän perusteellisuu-

den tai teknisen osaamisen lisäksi hyvän, validin ja reliaabelin kvalitatiivisen tut-

kimuksen aikaansaaminen riippuu kuitenkin myös tutkijan sanallisesta ilmaisuky-

vystä ja taidosta kirjoittaa raportti (Arrington & Schweiker 1992). Esimerkiksi juu-

ri case- tutkimuksen osalta tulosten yleistämistä on syytä pohtia vasta tutkimuksen 

uskottavan suorittamisen ja huolellisen raportoinnin jälkeen. Yleistettävyyttä ei silti 

kannattaisi juuri koskaan ostaa relevanssin ja soveltamiskelpoisuuden kustannuk-

sella. Tämän mahdollisuuden olemassaolosta varoittavat esimerkiksi Lukka ja Ka-

sanen (1993). Samalla he korostavat yleistämisen problematiikan monitahoisuutta. 

Tulosten yleistettävyys ja relevanssi eivät heidän mielestään riipu niinkään aineis-

ton laajuudesta kuin tulosten käsitteellisestä syvyydestä ja niiden kyvystä ratkaista 

reaalimaailman ongelmia. Näin tämänkin tutkimusraportin lopulliseksi testiksi 

muodostuu viime kädessä tutkimustiedon toivottujen käyttäjien, puualan yritysten 

yhteistyöverkostoista kiinnostuneiden yritysjohtajien ja julkistoimijoiden sekä tie-

tysti tiedeyhteisön jäsenten reaktiot raporttiin. 
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5 Puualan paikalliset yhteistyöverkostot ja yritysjohto 

Yrityksen toimintaympäristö raamittaa aina tavalla tai toisella sen johdon ratkaisu-

ja. Puualan kaltaisilla perinteisillä toimialoilla tämä ympäristö on usein paikkakun-

ta, missä tuotteet ja palvelut tuotetaan. Sijaintipaikkakunnan tai sitä jonkin verran 

laajemman alueen infrastruktuurin vahvuus tai puutteellisuus luo näin oletettavasti 

primaariset puitteet myös yritysten kumppaneiden valinnalle, niiden keskinäiselle 

kanssakäymiselle ja lähiverkoston kehittymiselle. Vaikka yritykset voivat valita 

kumppaninsa periaatteessa aina täysin vapaasti, saattaa käytäntö kuitenkin toimia 

toisin. Valintoja voi rajoittaa jo esimerkiksi yritysten välisten vuorovaikutussuhtei-

den  luonne ja sisältö. Ne voivat perustua paitsi lyhyisiin kosketuksiin markkinoil-

la, myös pitkäkestoisiin vaihdanta- ja sopeutumissuhteisiin. Kaikkien näiden suh-

teiden kasautumisen seurauksena yritykset kiinnittyvät osaksi tiettyä sidosriippu-

vuuksien verkostoa. 

Toisaalta yritysten välisen yhteistyön kehittymistä on tuettu ja tuetaan puuteol-

lisuudessa ja koko puualallakin lukuisilla julkisilla projekteilla. Alalla lienee esi-

merkiksi erilaisia kansallisia, alueellisia ja yrityskohtaisia verkostoprojekteja jopa 

enemmän kuin toimialoilla yleensä. Yritysten oman ja julkistoimijoiden aktiivisuu-

den tuloksena Pohjois-Suomessa toimii eri ikäisiä, laajuisia ja syvyisiä verkosto-

maisia puualan yhteistyörakenteita. Niiden paikallis- ja aluetaloudelliset roolit ja 

sisäiset rakenteet poikkeavat usein selvästi toisistaan, mutta niistä löytyy myös yh-

teisiä piirteitä.  

Tutkimuksen tässä osassa analysoidaan aluksi tutkimuspaikkakuntia puualan 

yritysten toimintaympäristöinä ja niiden antamia mahdollisuuksia toimintojen ul-

koistamiseen. Yritysten yhteistyöverkostoja luonnehtivien keskeisten piirteiden 

käsittelyn jälkeen pohditaan verkostomaisen yhteistyön vaikutuksia yrityksissä. 
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Lopuksi esitetään paikallisten puualan verkostojen rakenteelliset mallit. Tarkaste-

lukulma on koko ajan alan yritysten johdon näkökulma. Sen perusteella on ollut 

luonnollista valita tätä osaa koskevassa raportoinnissa käytettäväksi, yritysjohtoa 

kuvaavaksi yleiskäsitteeksi yritysjohtaja- käsite. Todellisuudessa aineiston yritys-

ten johtajista valtaosa on omistaja-yrittäjiä. Palkkajohtajia heistä on vain pari-

kolme. 

5.1 Yhteistyöverkostojen paikallinen perusta 

5.1.1 Paikalliset toimintaympäristöt  

Puualan yritysten toimintaympäristöjen analysoinnissa lähdettiin liikkeelle melko 

laajasta, sijaintitutkimuksessa yleisesti käytetystä ympäristötekijöiden joukosta. 

Tekijöiden merkittävyyden tasot arvotettiin kunkin  tutkimuspaikkakunnan osalta 

erikseen alan yritysten johtajilla ja alaan sidoksia omaavien julkisorganisaatioiden 

avainhenkilöillä. Tilastollisessa analyysissä tekijät yhdistettiin viideksi  ryhmäksi. 

Ryhmittelyllä pyrittiin pienentämään paikallisten aineistojen suppeudesta ja muu-

tamien yksittäisten tekijöiden saamista poikkeavan suurista merkittävyys- arvoista 

mahdollisesti aiheutuvaa tulosvääristymää. Seuraavassa raportoidaan pelkästään 

yritysjohtajien eri tekijäryhmiä koskevista tulkinnoista. Saman ryhmittelyn mukai-

sia yritysjohtajien ja julkistoimijoiden arvottamiseroja käsitellään tässä raportissa 

hiukan myöhemmin.  

Tutkimusta varten muodostetut puualan yritysten paikallisia toimintaympäristöjä 

luonnehtivien tekijöiden ryhmät ja niihin sisältyvät yksittäiset tekijät olivat: 

  

1)  Yleiset kuntatekijät. Luovat perustan sekä yritysten toiminnalle että henkilöstön 

viihtymiselle -  kunnan yleinen palveluvarustus,  kuljetus- ja liikenneyhteydet, 

johdon paikallistuntemus, järjestötoiminta 

2) Kunnan erityistekijät. Tukevat yritysten menestymistä - kunnan  palvelut yrityk-
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sille, alan kehitysprojektit, yrityspalvelujen laatu ja saatavuus, mahdollisuus laa-

jentaa toimitiloja 

3) Rahoitustekijät. Ovat merkittäviä yrityksille sekä toiminnan aikaisen rahoituksen 

että investointien kannalta - aluepoliittiset tuet,  rahoitusmahdollisuudet yleensä 

4) Tuotannontekijät. Vaikuttavat tuotannontekijöiden hankintaan ja saatavuuteen - 

alihankinnan myyjät, puuraaka-aineen ja työvoiman  laatu sekä saatavuus  

5) Markkinatekijät. Ovat merkittäviä tuotannon tulosten kysyntään vaikuttavia teki-

jöitä - sijainti markkinoihin nähden, alihankinnan ostajat 

 

Yleiset kuntatekijät

Erityistekijät

Rahoitustekijät

Tuotantotekijät

Markkinatekijät

1=Ei merkitystä, 2=Vähän merkitystä, 3=Tärkeä, 4=Erittäin tärkeä

Utajärvi

Sotkamo

Ranua
4321

 
 
Kuva 2. Tutkimuspaikkakunnat puualan yritysten toimintaympäristönä. Yritysjohta-
jien tulkinnat. 
 
Tekijöiden arvottamisessa käytettiin likert- tyyppistä asteikkoa noudattelevaa tär-

keysluokitusta (Kuva 2). Saadussa tuloksessa kunkin tekijäryhmän tärkeysluokka 

on yhtä kuin sen yksittäisten tekijöiden aitojen vastausten keskiarvo. Aidoissa vas-

tauksissa eivät ole mukana sellaiset vastaukset, joissa tätä merkittävyystasoa ei pys-

tytty määrittelemään. 

Analyysin tuloksia voidaan tulkita niin, että yritysjohtajat arvottavat yrityksensä 

paikallista toimintaympäristöä luonnehtivien tekijöiden merkityksen kohtalaisen 
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neutraalisti. Tutkimuskunnat eivät myöskään eroa eri tekijäryhmien osalta erityisen 

merkittävästi toisistaan. Se voi olla  osoitus joko siitä, että kunnat ovat puualan yri-

tysten sijaintiehtoja ajatellen hyvin samantyyppisiä tai siitä, että alan yritykset ovat 

melko harvojen tekijöiden suhteen paikkakuntasidonnaisia. Kuitenkin esimerkiksi 

yrityksen johdon erilaisista henkilökohtaista sidoksista johtuva juurtuminen paik-

kakunnalle saattaa lisätä tätä sidonnaisuutta. Sidonnaisuutta saattavat lisätä myös 

yrityksessä tehdyt investoinnit toimitiloihin, koneisiin ja laitteisiin. Nämä seikat 

tulivat tutkimuksessa selvästi näkyviin ainakin Ranualla siinä vaiheessa, kun pai-

kallisen puuverkoston kärkiyritys ryhtyi siirtämään tuotantoaan pois paikkakunnal-

ta.  

5.1.2 Toimintojen ulkoistaminen 

Paikkakunnan houkuttelevuus tai suotuisuus puualan yritysten sijaintipaikkana 

riippuu paitsi toimintaympäristötekijöiden kehittyneisyydestä, myös siitä, missä 

määrin yritykset aikovat hyödyntää tai jo hyödyntävät ulkopuolisia palveluja omi-

en liiketoimintaprosessiensa organisoinnissa. Haluavatko ne esimerkiksi ostaa tie-

tyn osan prosessin toiminnoista palveluina toisilta saman paikkakunnan yrityksiltä 

tai teettää osan tuotannostaan niillä alihankintana?  Näiden, toimintojen ulkoistami-

seksi sanottujen operaatioiden analysoinnissa sovellettiin tässä tutkimuksessa por-

terilaista arvoketju-analyysiä. Perus- ja tukitoiminnoista muodostuvassa arvoket-

jussa päämiehen ja toimittajien ajatellaan linkittyvän toisiinsa joko vertikaalisesti 

tai horisontaalisesti. Linkittyminen voi koskea niin tuotantoketjun yksittäisiä toi-

mintoja kuin koko liiketoimintaketjuakin. 

Puualan yritysten arvoketjuissa perustoiminnot liittyvät aina raaka-aineiden 

hankintaan, tuotteiden aikaansaamiseen, niiden myymiseen ja siirtämiseen asiak-

kaalle sekä myynnin jälkeiseen palveluun. Alan yritykset ovat tyypillisesti tuotan-

to-orientoituneita ja niiden osaaminen on valmistuksessa. Sen ydinosat ne myös 

haluavat pitää omassa kontrollissaan. Tällä perusteella tarkastelukulma perustoi-
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mintojen ostamiseen rajattiin tässä yhteydessä materiaalivirtojen etenemisjärjestyk-

sen mukaisesti tulo- ja lähtölogistiikkaan (tässä raaka-aineiden ja valmiiden tuot-

teiden  kuljetukset) sekä tuotteiden markkinointiin (markkinointi ja mainonta). 

Mahdollisilla ulkoistamistoimilla yritykset tavoittelevat usein markkinaperusteisia 

liiketoimia säännöllisempää yhteistyötä. 

Tukitoiminnot tukevat nimensä mukaisesti yritysten perustoimintoja, mutta 

myös toisiaan hankkimalla tuotantoprosessiin yritysten ulkopuolelta tuotanto-

panoksia (tässä kone- ja laitevuokraus, siivous ja vartiointi) ja hallitsemalla inhi-

millisiä resursseja (henkilöstön koulutus). Ne huolehtivat myös käytettävissä ole-

van teknologian ajantasaisuudesta (tuotekehitys, atk- palvelut) ja infrastruktuurin 

rakentamisesta. Infrastruktuuripalvelut- ryhmään luettiin tässä yhteydessä kirjanpi-

to ja tilintarkastus, laki- ja veroasiat, liikkeenjohdon konsultointi sekä rahoituspal-

velut. Ryhmä poikkeaa muista tukitoiminnoista siinä, että se tukee periaatteessa 

koko arvoketjua eikä pelkästään jotain yksittäistä toimintoa. 

Tutkimusaineiston yritykset ostivat (Kuva 3) sotkamolaisia yrityksiä lukuun ot-

tamatta yli puolet tarvitsemistaan kuljetuksista oman kunnan ulkopuolelta. Ne eivät 

ole logistiikkapalvelujen suhteen muutoinkaan kovin omavaraisia. Tämä tulos selit-

tyy suurelta osin tutkimusjoukon pienyritysvaltaisuudesta käsin; pienissä yrityksis-

sä investoiminen omaan kuljetuskalustoon ei ole juuri taloudellisesti mahdollista 

eikä järkevääkään. Valmiiden tuotteiden markkinoinnin yritykset sen sijaan hoiti-

vat pääosin itse tai yhteistyössä kumppaneidensa kanssa.  
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Kuva 3. Kuljetuksiin ja tuotteiden markkinointiin liittyvien palvelujen ostaminen. 
Prosenttiosuus yrityksistä.  
 
Puualalla sekundaarisina tuotantopanoksina (Kuva 4) käytettävien tukitoimintoihin 

kuuluvien vuokraus-, siivous- ja vartiointipalvelujen tarve oli tutkituissa yrityksissä 

vähäinen. Sijaintipaikkakunta ei erottele tässä suhteessa yrityksiä mitenkään toisis-

taan. 
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Kuva 4.  Tuotantopanoksina käytettävien palvelujen ostaminen. Prosenttiosuus      
yrityksistä. 
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Kuva 5. Infrastruktuuriin ja inhimillisiin resursseihin liittyvien palvelujen         
ostaminen. Prosenttiosuus yrityksistä. 
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Tukitoiminnoiksi luettavien ulkoisten palvelujen käytön tarve liittyi puualan yri-

tyksissä lähinnä kirjanpitoon ja tilintarkastukseen (infrastruktuuri) sekä henkilöstö-

koulutukseen (inhimilliset voimavarat). Infrastruktuuripalvelujen (Kuva 5) osalta 

tutkimuskunnat erosivat toisistaan siinä, että Sotkamossa ja Ranualla yritykset sai-

vat tarvitsemansa palvelut joko omasta kunnasta tai tuottivat ne itse. Utajärveläiset 

yritykset taas hyödynsivät enemmän kunnan rajojen ulkopuolella, Oulussa tai Mu-

hoksella tarjolla olevia palveluja.  

Tuotekehitys- ja atk- palvelujen osalta (teknologian kehittäminen) puualan yri-

tykset olivat utajärveläisiä yrityksiä lukuun ottamatta melko omavaraisia tai sitten 

niiden johto arvioi yrityksensä tarvitsevan näitä palveluja vähän (Kuva 6).  
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Kuva 6.  Teknologiaan liittyvien palvelujen ostaminen. Prosenttiosuus yrityksistä. 
 
Tämän tutkimuksen havaintojen mukaan tukitoimintojen ostaminen yrityksen ul-

kopuolelta näyttää olevan puualalla vielä melko harvinaista ja usein paikallisesta 

tarjonnasta riippuvaa. Utajärvellä toisaalta heikko oma tarjonta ja toisaalta Oulun  

läheisyys vaikuttavat molemmat siihen suuntaan, että yritykset hankkivat tarvitse-

mansa palvelut helposti oman kunnan rajojen ulkopuolelta. Kärjistetysti voidaan  

jopa sanoa, että puualan yritykset ostavat Utajärveltä ainoastaan  puuraaka-aineen. 

Ranualla yritysten tukitoimintojen hankkimisen suuntautuminen sijaintikuntaan 

selittyy samalla perusteella kuin perustoimintojen ostaminenkin eli puualan paikal-
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lisella toimintatavalla. Toisaalta siihen vaikuttaa tietysti myös syrjäiseksi maaseu-

tukunnaksi suhteellisen kehittynyt yrityspalvelujen tarjonta. Sotkamossa alan yri-

tykset saavat tarvitsemansa palvelut pääosin omalta paikkakunnalta, mutta joutuvat 

ostamaan osan kehittyneistä yrityspalveluista joko Kajaanista tai muualta Suomes-

ta. 

5.2 Yhteistyöverkostojen keskeiset piirteet 

5.2.1 Yhteistyön laajuus ja motiivit 

Yritysten keskinäisen yhteistyön laajuuden määrittämisessä olennaiset tekijät liit-

tyvät yrityksen toimintoihin; tuotantoon, kehitystoimintaan, markkinointiin, ostoi-

hin ja kuljetuksiin yms. tekijöihin. Yhteistyöhön liittyy aina myös alueellinen ulot-

tuvuus. Kaikkia näitä tekijöitä koskevat intressit ja kytkennät kuvastuvat luonnolli-

sesti yritysten näkyvissä yhteistyösuhteissa. Verkostomaisessa yhteistyössä suhteet 

poikkeavat merkittävällä tavalla kilpailutilanteessa toimivien yritysten välisistä 

suhteista, koska niihin kuuluu olennaisena osana suhteiden vastavuoroisuus ja täy-

dentävyys. Verkostoitumisessa tyypillisiä vuorovaikutus-, vaihdanta- ja sopeutu-

misprosesseja voidaan näin ollen perustellusti pitää sekä taloudellisina investoin-

teina että organisatorisena oppimisena. 

Koska suurin osa tutkimusyrityksistä harjoitti valmistustoimintaa, oli niiden yh-

teistyökin alihankintaan keskittynyttä (Taulukko 9). Yhteistyösuhteet suuntautuivat 

Ranualla pääasiassa oman kunnan alueelle, mistä yritykset olivat löytäneet suu-

rimman osan tuotannossa, viennissä, raaka-aineostoissa ja kuljetuksissa käyttämis-

tään yhteistyökumppaneista. Utajärvellä ja Sotkamossa toimivilla yrityksillä yhteis-

työsuhteet painottuivat ranualaisia yrityksiä enemmän oman paikkakunnan ulko-

puolelle. Ensin mainituilla nämä yhteistyösuhteet ulkopaikkakuntalaisten yritysten 

kanssa koskivat alihankinnan lisäksi kotimaan myyntiä, jälkimmäisillä taas alihan-

kintaa, raaka-aineostoja ja kuljetuksia. Yksittäisellä yrityksellä yhteistyökumppa-
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neita oli tavallisesti kuitenkin hyvin vähän. Muutama yritys teki yhteistyötä tuote-

kehityksessä jonkun toisen yrityksen kanssa, mutta esimerkiksi kone- ja laiteinves-

tointeja tai tiedon, koulutuksen ja työvoiman hankintaa koskeva yhteistyö oli todel-

la harvinaista.  

 

Taulukko 9.  Yhteistyökumppanit toiminnoittain. Keskimäärin/yritys. 

 
Toiminto/ 
kunta 

Yhteistyökumppaneita 
sijaintikunnassa 

 

Yhteistyökumppaneita 
sijaintikunnan ulkopuolella 

 Utajärvi Sotkamo Ranua Utajärvi Sotkamo Ranua 
 
Alihankinta 

 
1.3 

 
1.5 

 
2.8 

 
2.1 

 
2.6 

 
1.8 

Tuotanto 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.6 
Vienti 0.1 0.3 1.5 0.2 0.6 0.4 
Kotimaan myynti 0.3 0.3 0.5 1.6 0.3 0.3 
Raaka-aineostot 0.2 0.7 0.8 0.6 1.2 0.3 
Kuljetukset 0.3 0.3 0.7 0.4 0.9 0.2 

 

 
Nämä yhteistyön laajuutta kuvaavat tulokset ovat saman suuntaisia kuin toiminto-

jen ulkoistamista koskevat arvoketju- analyysin tulokset, joiden mukaan puualan 

yritykset pyrkivät olemaan aika omavaraisia ja ostamaan vain harvoja ulkoisia pal-

veluja suhteellisen läheltä sijaintipaikkakuntaansa. Aineiston yritysten yhteistyö-

verkostojenkin täytyy siis pääsääntöisesti olla suppeita sekä toiminnoiltaan, partne-

rimäärältään että alueeltaan. 

Yritysten välisen yhteistyön kehittymisessä ja verkostojen muodostumisessa 

tärkeitä tekijöitä ovat yhteistyön motiivit eli se, mistä ja miten yhteistyösuhteet 

kulloinkin saavat alkunsa. Tässä tutkimuksessa suhteen syntymiseen vaikuttavat 

tekijät ryhmiteltiin tuotannon organisoinnin tavoitteista lähtevien syiden (tuotan-

non tehostaminen,  erikoistumisen lisääminen) ohella joko yritysjohdon strategia-

käsitystä (kilpailuaseman puolustaminen ja vahvistaminen, kiinnostavan sijoitus-
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mahdollisuuden löytyminen) tai henkilökohtaista intressiä ja yrittäjyysotetta pro-

jisoiviin syihin (oman työpaikan säilyttäminen) sekä  muihin syihin (sattuma, hen-

kilökohtainen tuttavuus, investointien välttäminen jne.). 

Tutkimuksen perusaineistoon kuuluvien yritysten johdon keskeiset motiivit 

aloittaa yhteistyö toisen yrityksen kanssa paikantuivat helposti tuotannon ongelmi-

en ratkaisemisesta lähteviksi (Kuva 7). Yritysjohdon pyrkimys valmistuksen  te-

hostamiseen ja erikoistumisen lisäämiseen on linjassa sen havainnon kanssa, että  

puualalla yritysten toiminta-ajatukset määritellään tavallisesti tuotantolähtöisesti ja 

että  johdolla itsellään on usein alan teknillistä osaamista painottava koulutus. 

Tuotteiden teknisen laadun parantaminen on näissä olosuhteissa siis selvästi kiin-

nostavampi lähtökohta yhteistyön aloittamiselle kuin vaikkapa markkinoinnin ke-

hittäminen. 
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Kuva 7.  Yhteistyön aloittamisen motiivit. Yritysjohtajien tulkinnat.  
 

Yhteistyön aloittamisen motiiveja selittää tässä tapauksessa myös tutkimusjoukon 

koostuminen pääosin ammatin- tai elinkeinonharjoittajina toimivista yksinyrittäjis-

tä ja pienistä perheyrityksistä. Näihin yritystyyppeihin on usein luonnostaan sisään-

rakennettu tavoite karttaa riskiä ja varmistaa oma työpaikka kaikissa oloissa. Sil-
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loin myös henkiset esteet määrätietoiselle yrityksen kasvattamiselle saattavat hel-

posti nousta liian suuriksi ja yhteistyöhön ryhtymisen peruste voi löytyä pikem-

minkin näin avautuvasta tilaisuudesta välttää omia investointeja. Sattuma tai henki-

lökohtainen tuttavuus näyttäisi sen sijaan vain harvoin selittävän yhteistyön aloit-

tamista puualalla.  

Yhteistyössä mahdollisesti avautuvan kiinnostavan sijoitusmahdollisuuden 

hyödyntäminen tai ajatus sen vaikutuksesta omaan kilpailuasemaan viittaa jo ke-

hittyneeseen business-ajatteluun ja tietoisiin yhteistyötä koskeviin valintoihin. Ne 

molemmat olivat tutkimuspaikkakunnilla kuitenkin vielä harvinaisia puualan yri-

tysten välisen yhteistyön perusteita. Poikkeuksen sääntöön näyttäisi tekevän Uta-

järvi. Siellä kysymys oli kuitenkin vain parista - kolmesta yritysjohtajasta, jotka 

olivat paremmin koulutettuja kuin yritysjohtajat puualalla keskimäärin. He ehkä 

pystyivät näkemään alan yritystoiminnan menestyskonseptit perinteisestä puu-

miesnäkökulmasta poikkeavalla tavalla. 

5.2.2 Yhteistyöverkostojen ohjaussuhteet ja -valta 

Seuraavaksi analysoitiin sitä,  kuinka systemaattisesti puualan yritysten yhteistyö-

verkostot tutkimuspaikkakunnilla toimivat sekä sitä, miten niiden sisäiset valtara-

kenteet ja ohjaussuhteet rakentuivat. Tähän problematiikkaan liitettiin vielä kysy-

mys ohjausvallan perustana olevista tekijöistä. 

Yhteistyöverkostojen ohjaussuhteiden osalta tutkimuspaikkakuntien puualan 

yritysten johtajat arvioivat, että alan yritysten yhteistyö oli pääosin järjestelmällis-

tä ja tapahtui niin, että mikään yrityksistä ei yksinään ohjannut paikallisen verkos-

ton toimintaa (Kuva 8). Ranualla ja myös Sotkamossa kuitenkin lähes puolet yri-

tysjohtajista tulkitsi paikallisen yhteistyön satunnaiseksi, yhteistyöverkoston ra-

kenteen löyhäksi ja sen  ohjaussuhteet  epämuodollisiksi. Tätä tulosta voidaan Ra-

nuan osalta selittää paikallisen veturiyrityksen lukuisilla omistussuhteiden muu-

toksilla, jolloin omistajuuden etääntyminen paikkakunnalta on vähitellen johtanut 
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myös yrityksen liiketoiminnan paikallisten sidosten heikkenemiseen. Sotkamossa 

taas puualaa dominoi kaksi yritystä, joiden yhteistyökumppanit olivat pääosin 

paikkakunnan ulkopuolelta. Utajärvellä puualan yritysten yhteistyö näyttäisi yli-

malkaan suhteellisen järjestelmälliseltä. 
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Kuva 8. Yhteistyöverkostojen ohjaussuhteet. Yritysjohtajien tulkinnat. 

Yhteistyöverkostojen ohjausvallan perustana olevien tekijöiden osalta analyysin 

tulos ei ole mitenkään yllättävä, vaan se tukee hyvin edellä, yhteistyön aloittami-

sen motiiveja analysoitaessa saatua tulosta tuotantolähtöisen liiketoiminta-

ajattelun merkityksestä puualalla. Suurin osa yritysjohtajista arvioi, että heidän 

omassa yhteistyöverkostossa ohjausvalta perustui joko tuotantoprosessin keskei-

sen osan, erityisresurssin tai erityisosaamisen hallintaan. Tämä sama tulos pätee 

kaikilla tutkimuspaikkakunnilla (Kuva 9). Ohjausvallan perustekijöiden määritte-

leminen näyttää kuitenkin olevan yritysten johdolle melko visainen tehtävä, mikä 

näkyy “ei osaa sanoa”- vastausten esiintymisen suurena  määränä. Tämä havainto 

koskee erityisesti Sotkamoa. 
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Kuva 9. Yhteistyöverkostojen ohjausvallan perusta. Yritysjohtajien tulkinnat. 
 
Utajärvellä ja ehkä myös Ranualla verkoston ohjausvallan muodostumisessa näyt-

täisi olevan merkitystä sillä, minkälainen on yritysjohdon epävirallisten kontaktien 

muodostama verkosto tai minkälaiset ovat johdon henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Alan yritysten pienestä koosta ja paikallisten jalostusketjujen pirstoutuneisuudesta 

johtuen ohjausvaltaa pyritään hyvin harvoin hankkimaan tai ylläpitämään yhteisen 

omistuksen tai ylipäätään sijoitusten avulla. Toisaalta tässä voi olla kysymys myös 

puualan muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita huonommasta houkuttelevuudesta. 

5.2.3 Yhteistyösuhteiden kiinteys 

Yritysten keskinäisen yhteistyön pysyvyyden tai kiinteyden keskeiset mää-

rittimet koskevat yritysten välisiä todellisia vuorovaikutus- ja riippuvuus-

suhteita. Niiden analysoimiseen liittyvät kysymyksenasettelut ovat yritys-

johtajien näkökulmasta aina jossain  määrin ongelmallisia, koska yritysten 

väliset suhteet voivat olla hyvinkin monitasoisia. Yritysten välisestä yhteis-

työsuhteesta käytetään tässä yhteydessä käsitettä osto-myyntisuhde silloin, 

kun kysymyksessä on niiden välinen satunnainen liiketoimisuhde. Alihan-



 107

kintayhteistyö tarkoittaa yritysten välistä jatkuvaa päämies-toimittaja suh-

detta. Kumppanuus tähtää kahden tai useamman yhteistyössä keskenään 

olevan yrityksen kilpailuaseman vahvistamiseen ja/tai resurssien yhteiskäy-

töstä sopimiseen. Liittoutumisen oletetaan johtavan sekä keskenään liittou-

tuvien yritysten kilpailuaseman paranemiseen että niiden pääomaresurssien 

kohdentumiseen allianssin yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Aidossa ver-

kostoyhteistyössä yritykset taas tavoittelevat tilaa, missä verkoston yrityk-

sillä on käytettävissä periaatteessa myös toistensa resurssit ja osaaminen. 

Samantapaista luokitusta ovat soveltaneet aikaisemmin Vesalainen ja Asi-

kainen (1993). 

     Näitä yhteistyön kiinteystasoja mittapuuna käyttäen pääosa yritysten joh-

tajista tulkitsi tekevänsä muuta kuin verkostoyhteistyötä toisten yritysten 

kanssa (Kuva 10). Tulos näyttäisi pätevän kaikilla tutkimuspaikkakunnilla. 

Yritysten väliset yhteistyösuhteet muodostuivat tavallisesti joko markkinoi-

den ehdoilla tapahtuvista ostoista ja/tai myynneistä tai sitten erilaisesta ali-

hankinnasta. Parhaassa tapauksessa suhteiden ja niihin liittyvien sidosten 

arvioitiin kehittyneen yritysten väliseksi kumppanuudeksi. Ainoastaan kaksi 

yritysjohtajaa tulkitsi yrityksensä yhteistyösuhteen verkostoyhteistyöksi. 

Mielenkiintoisiksi nämä tulkinnat tekee se, että molemmat yritysjohtaja oli-

vat toimineet aikaisemmin koordinaattorina jossain julkisen sektorin rahoit-

tamassa verkostoprojektissa. 
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Kuva 10. Yhteistyösuhteiden kiinteys. Yritysjohtajien tulkinnat. 
 
Tärkeä havainto oli myös se, että yrityksen sijainti puun jalostamisen ketjussa näyt-

ti vaikuttavan yhteistyön kiinteyteen tai ainakin yritysjohtajien sitä koskeviin tul-

kintoihin. Jalostusketjun loppupäähän sijoittuvien, usein jo pitkälle erikoistunutta 

valmistusta harjoittavien päämies- tyyppisten yritysten johto määritteli yhteistyön 

yleensä kiinteämmäksi kuin ketjun raaka-ainepäässä toimivien alihankkija- yritys-

ten johto. Tätä voidaan selittää sillä, että operoiminen päämies-ostajana antaa yri-

tysten keskinäisistä liiketoimisuhteista erilaisen käsityksen kuin toimittaja-

alihankkijana toimiminen. Päämies-ostajalle muodostuu yleensä laaja ja suhteelli-

sen täsmällinen käsitys jonkun yksittäisen liiketoimen roolista koko toimintoketjus-

sa. Sitä vastoin toimittaja-alihankkijan näkemys rajoittuu varsin usein  joko sitä 

itseään edeltävään ja/tai seuraavaan lenkkiin ketjussa. Tällä tutkimusaineistolla 

saatujen tulosten perusteella ei ole mitään aihetta epäillä, etteikö Ranualla olisi ali-

hankintaa kehittyneempää puualan yhteistyötä ja myös pyrkimystä yhteistyön laa-

jentamiseen. Selvä osoitus tästä on tutkimuksen  suorittamisen aikoihin paikkakun-

nalla käynnissä ollut yli kymmenen yrityksen yhteinen vientiprojekti. Sen ensisijai-

seksi tavoitteeksi oli kunta, projektin asettajana määritellyt ulkomaisten kontaktien 

synnyttämisen joko kullekin yritykselle erikseen tai mahdollisesti suuremmalle yri-
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tysjoukolle yhdessä. Pääosa projektiin osallistuvien yritysten johtajista tulkitsi kui-

tenkin projektin tähtäävän myös yritysten keskinäisen kumppanuuden luomiseen. 

Paikallisen tuotannon keskittymistä liimalevyn valmistukseen he pitivät hyvänä 

viennin kehittämisen lähtökohtana. Projektin aikana voimistuvan yhteistoiminnan 

taas oletettiin antavan uusia mahdollisuuksia koko alalle. 

Toisaalta eräät paikallista yhteistyömallia karttaneiden ranualaisten yrittäjien 

kriittiset kommentit viittaisivat siihen, että puuverkoston yritysten sisäänpäin kään-

tyneisyys ja alalla vallitseva ranuakeskeinen ajattelu haittaa ainakin jossain määrin 

yhteistyöverkoston laajenemista ja sen lujittumista. Verkoston yritysten toisistaan 

poikkeavat laatukäsitykset ja keskinäisten maksujen jatkuva viivästely näytti vai-

keuttavan myös konkreettisesti yhteistyön sujumista. Loppujen lopuksi yritysten 

sitoutuminen yhteistyöhön oli Ranualla usein heikkoa. Tästä aiheutui verkostoa 

koossapitäville yrityksille ylimääräisiä sopimus- ja aikakustannuksia. Myös verkos-

ton toiminnassa tutkimusajankohtana näkynyt kumppaneiden tiheä vaihtuminen ja 

vaihtaminen on kriittinen tekijä yhteistyön syventämistä ajatellen. 

Sotkamossa puualan yhteistyö on rakentunut eri pohjalle kuin Ranualla. Paikal-

lisverkoston kärkiyritysten alihankkija-toimittajasuhteet olivat siellä suhteellisen 

vakiintuneita ja pitkäaikaisia. Pääosa alihankkijoista toimi paikkakunnan ulkopuo-

lella, mutta alihankkijoiden joukkoon kuului myös muutamia oman paikkakunnan 

yrityksiä. Utajärvellä puualan yritysten yhteistyö on vasta käynnistymässä, joten 

yhteistyön kehityssuunnasta ei kannata vielä tehdä kovin pitkälle meneviä johto-

päätöksiä. Paikallinen puuverkosto muodostui muutamasta pienestä, itselleen yh-

teistyökumppaneita melko epäsystemaattisesti etsivästä yrityksestä. 

5.2.4 Yhteistyö julkistoimijoiden kanssa 

Tutkimuksen perusaineistoon kuuluvien yritysten yhteistyöverkostoissa julkistoi-

mija- suhteiden ytimen muodostivat yritysten johdon suhteellisen säännölliset kon-

taktit oman kunnan virkamiehiin ja yritystoimintaa tukevaan piirihallintoon (Tau-



 110

lukko 10). Lisäksi yritysten johdolla oli satunnaisia yhteyksiä keskeisiin julkisra-

hoittajiin (Kera Oy, Tekes), keskiasteen oppilaitoksiin ja ammatillisiin oppilaitok-

siin sekä verkostopromoottoreihin. Promoottoreilla ymmärrettiin tässä yhteydessä 

pääosin julkisrahoitteisissa projekteissa toimivia, yritysten yhteistyöverkostojen 

kehitystä vauhdittavia henkilöitä. Suorat kontaktit tutkimuslaitoksiin olivat yrityk-

sissä tosi harvinaisia. Yrittäjä-, palvelu-, urheilu- tai uskonnollisissa järjestöissä 

rakentuvilla epävirallisilla yhteyksilläkään ei näyttänyt olevan yritysten yhteis-

työsuhteille juuri merkitystä. 

 

Taulukko 10. Yritysten ja julkistoimijoiden väliset yhteistyösuhteet. Yritysjohtajien 
tulkinnat. 

 
 
 
Julkistoimija 

 
Yhteistyösuhde säännölli-

nen  
tai satunnainen 

Vastausten lukumäärä  
(% vastauksista) 

 
Ei yhteistyösuhdetta 

 Vastausten lukumäärä  
(% vastauksista) 

 

                                                       
Kunta 

 
37  (88) 

  
 5  (12) 

Valtion piirihallinto (KTM, TM) 36  (86)  6  (14) 
Julkisrahoittajat (Kera Oy, Te-
kes) 

21  (50) 21  (50) 

Oppilaitokset 19  (45) 23  (55) 
Tutkimuslaitokset 10  (24) 32  (76) 
Verkostopromoottorit 28  (67) 14  (33) 

 
Viralliset yhteydet julkistoimijoihin olivat yritysjohtajien kannalta hyödyllisiä 

useimmiten siksi, että niiden kautta oli mahdollista saada rahoituksellista tukea se-

kä suunniteltuihin investointeihin että käyttöpääoman vahvistamiseen. Rahoitus-

neuvottelujen yhteydessä tapahtuva koko toimialaa koskevan tiedon vaihtaminen 

oli johdon mielestä myös merkittävä asia. Tämän tutkimuksen näkökulmasta jul-

kissektorin yrityskohtaiset kehittämistuet kohdistuivat kuitenkin usein tehottomasti, 
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koska niillä ei ollut mahdollista tukea yritysten verkostoitumisprosesseja eikä use-

amman prosesseiltaan toisiinsa linkittyvän yrityksen liiketoiminnan samanaikaista 

kehittämistä.  

Toisaalta tutkimuksen aikana tuli epäsuorasti ilmi, että jotkut aineiston yritykset 

saattoivat käyttää julkisrahoitteisia kehittämisprojekteja myös eräänlaisena suoja-

kilpenä ulospäin. Näin tapahtui erityisesti silloin, kun yritys taisteli olemassaolos-

taan. Esimerkiksi eräs ranualainen yrittäjä kertoi haastattelussa yrityksensä olevan 

“vahvassa kansainvälistymisen vaiheessa, jonka seurauksena liikevaihto vähintään 

tuplaantuu kuluvana tilivuonna”. Tosiasiassa yritys oli ylivelkaantunut ja maksu-

kyvytön eikä kyennyt hankkimaan edes tuotannossa tarvitsemiaan raaka-aineita. 

Ristiriita toiminnan todellisuuden ja ulospäin näytetyn kuvan välillä oli siis mel-

koinen. Useat vastaavanlaiset, lähinnä imagon ylläpitämiseen keskittyneet yritykset 

päätyivät jo tutkimuksen haastatteluvaiheiden aikana konkurssiin. 

Perusaineiston yritysten johdon enemmistöllä oli periaatteessa myönteinen käsi-

tys sekä oman kuntansa että maakuntansa julkistoimijoista. Puualan kehittämisessä 

julkistoimijoiden roolia pitivät erityisen merkittävänä ne yritysjohtajat, jotka olivat 

olleet toimijoina julkisrahoitteisissa projekteissa. Utajärvellä kaikkein tärkeimpänä 

yksittäisenä puualan kehittämistoimena yrittäjät pitivät kunnan käynnistämää puu-

kyläprojektia. Sotkamossa taas arvostettiin kunnan panostuksia alan yrityksiä tuke-

vaan infrastruktuuriin sekä elinkeinoasiamiehen, Kainuun Puualan Kehityskeskuk-

sen (Kuhmo) ja Vuokattiopiston toimintaa. Sen sijaan aluetason toimijoiden ky-

vykkyyteen madaltaa yritystoiminnassa eteen tulevia esteitä tai ratkaista esimerkik-

si yritysten rahoituksen pullonkauloja suhtauduttiin sotkamolaisissa yrityksissä 

melko pessimistisesti. Ranualla kunta oli ollut keskeisessä roolissa puualan kehi-

tyksen vauhdittamisessa. Sen aloitteesta syntyivät aikanaan esimerkiksi alan ver-

kosto-, tuotekehitys-, laatu- ja vientiprojektit. Niistä jokainen oli yrittäjien mielestä 

ollut tarpeellinen ja vienyt alaa eteenpäin. Kehitykseen olivat olleet vaikuttamassa 

myös paikallisen osaamiskeskuksen organisoimat puu-ukkojen illat ja erilaiset kou-
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lutustapahtumat. Kritiikkiä kunnan kehittämistoimet saivat vain parilta - kolmelta 

yrittäjältä. He arvostelivat lähinnä toimien kohdentumista eräisiin nimeltä mainit-

tuihin alan yrityksiin sekä osallistumista teollisuushallien ja lämpökeskusten raken-

tamiseen. 

Julkisen sektorin keskeisen puualan kehittämisvälineen, Puu- Suomi- projektin 

osalta enemmistö perusaineistoon kuuluvien yritysten johtajista päätyi siihen joh-

topäätökseen, että projektin käytännön merkitys oli aika vähäinen ja että siltä  

alunperin odotettiin liian paljon. Muutamien yritysjohtajien mielestä projekti kyllä 

pani monia hyviä asioita alulle, mutta sen tulokset myös jäivät siihen. Projektista 

annetuissa harvoissa myönteisissä arvioissa korostettiin sen roolia ja merkitystä 

uusien toimintamallien tuomisessa puualan yritysten ulottuville. Joidenkin yritys-

johtajien tulkintojen mukaan projekti toimi paikallisen yrittämisen henkisenä tuke-

na ja saattoi myös hiukan hillitä alan kilpailuun tulleiden epäterveiden piirteiden 

leviämistä. Toisaalta sen antamien virikkeiden tuloksena myös osa julkistoimijoista 

ilmeisesti vasta havaitsi puualan olemassaolon ja paikallistaloudellisen merkityk-

sen. Nämä havainnot ovat myöhemmin vaikuttaneet niin, että kaikilla tutkimus-

paikkakunnilla on alkanut löytyä aikaisempaa paremmin yhteiskunnan tukea yri-

tysten omiinkin hankkeisiin. 

Puu- Suomi- projekti näyttäisi hyödyttäneen puualan yrityksiä tutkimuspaikka-

kunnilla hiukan eri tavoin. Ranualla hyödyt ovat olleet vähäisemmät kuin Sotka-

mossa tai erityisesti Utajärvellä. Tämä on looginen seuraus siitä, että Ranualla oli 

tehty puualan kehittämistyötä jo pitkään ennen projektin alkamista. Näin kunnasta 

muodostuikin projektin kestäessä enemmän eräänlainen alan verkostoitumisen pai-

kallistason edelläkävijä- esimerkki kuin uusien ideoiden vastaanottaja. Utajärvellä 

projektin aikana tehtiin olennainen osa siitä aivotyöstä, joka myöhemmin johti 

puualan systemaattisen kehittämistyön käynnistämiseen kunnassa. Sotkamossa pro-

jektin ideologiaa ja sen toimijaresursseja hyödynnettiin eniten puualan yrityksille 

suunnatussa koulutuksessa. Välillisesti projekti vaikutti myös ns. Kapula- projek-
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tiin, jolla tähdättiin puualan yritysten toiminnan laatutason nostamiseen koko Kai-

nuussa. 

5.3 Verkostomaisen yhteistyön vaikutukset yrityksissä 

Yhteistyön seuraukset tai vaikutukset ovat siihen osallistuvien yritysten näkökul-

masta periaatteessa aina joko myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä. Tässä tutkimuk-

sessa ajatellaan, että nämä vaikutusten perusulottuvuudet voivat saada myös erilai-

sia lisäsävyjä. Tutkimuksessa perusaineistoon kuuluvien yritysten johdon ensim-

mäisellä haastattelukierroksella esittämät tulkinnat verkostomaisen yhteistyön vai-

kutuksista tai hyödyistä tiivistettiin ensiksi paikkakuntakohtaisiin hyötyprofiileihin. 

Toisessa vaiheessa tehtiin koe muutamien aineiston yrityksiä luonnehtivien tausta-

muuttujien ja yhteistyön vaikutuksia kuvaavien yritysjohdon tulkintojen välisten 

tilastollisten lainalaisuuksien analysoimiseksi.  

5.3.1 Hyötyprofiilit 

Ensimmäisessä hyötyprofiilissa yritysten keskinäisen yhteistyön vaikutuksia tar-

kastellaan sen mukaan, onko yhteistyö yritysjohtajien mielestä parantanut tai lisän-

nyt profiilissa määriteltyä tekijää. Toisessa profiilissa esitetään yhteistyön hyödyt 

eräiden muiden tekijöiden osalta sen mukaan, onko yhteistyö vähentänyt tai alenta-

nut jotain niihin liittyvää ominaisuutta. 

Ensimmäistä profiilia (Kuva 11) voidaan tulkita niin, että puualan yhteistyö oli 

vaikuttanut Sotkamossa ja Ranualla kaikkein eniten yritysten tuotannon tehokkuu-

teen ja kapasiteetin käyttöasteeseen. Ranualla myös tuotteiden laatu ja puuraaka-

aineen saatavuus näyttäisi hiukan parantuneen. Utajärvellä yhteistyö oli lisännyt 

selvimmin kotimaan myyntiä. Kaikilla paikkakunnilla yritysten kannattavuus oli 

parantunut vähintään lievästi. Yhteistyö ei sen sijaan ollut juurikaan lisännyt ko-

neiden yhteiskäyttöä tai yhteisiä raaka-ainekuljetuksia. 
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Yhteistyö on parantanut / lisännyt

Myynti kotimaassa

Vientimahdollisuudet

Tuotannon tehokkuus

Kapasiteetin käyttö

Koneiden yht. käyttö

Tuotteiden laatu

Raaka-aineen saanti

Raaka-ainekuljetuks.

Kannattavuus

1=Erittäin paljon, 2=Paljon, 3=Vähän, 4=Erittäin vähän, 5= Ei lainkaan

Utajärvi

Sotkamo

Ranua

Koko aineisto
54321

 
Kuva 11. Yhteistyön hyödyt yrityksissä. Hyötyprofiili I.  
 
 

Toisen profiilin (Kuva 12) antama yleiskuva yhteistyön hyödyistä on eri tekijöiden 

suhteen ensimmäistä profiilia selvästi tasaisempi. Sen mukaan alan yritysten keski-

näisellä yhteistyöllä ei näyttäisi olevan millään paikkakunnalla kovin suurta vaiku-

tusta yhteenkään profiiliin valittuun tekijään. Erityisen vähäinen merkitys yhteis-

työllä oli ollut yritysten työvoimakustannuksiin. Ne olivat alentuneet vain  hyvin 

vähän tai eivät juuri lainkaan.    

Yhteistyön aiheuttamat, jossain määrin positiiviset vaikutukset tulivat laaja-

alaisimmin esiin ranualaisten yritysten tuotantoprosesseissa. Utajärvellä voidaan 

puhua ainoastaan tuotteiden varastointiaikojen ja tuotannosta tulevan jätteen mää-

rän jonkinasteisesta alenemisesta. Sotkamossa myös tuotantokustannukset näyttäi-

sivät hiukan alentuneen yhteistyön vaikutuksesta. 
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Yhteistyö on vähentänyt / alentanut
Markk. pääsyn esteet

Markkinointikustann.

Koneinvestoinnit

Erikoistumisesteet

Oma tuotekehitys

Tuotann.läpimenoaika

Tuotannon jätteet

Tuotteiden var. aika

Työvoimakustannukset
Tuotantokustannukset

1=Erittäin paljon, 2=Paljon, 3=Vähän, 4=Erittäin vähän, 5=Ei lainkaa

Utajärvi

Sotkamo

Ranua

Koko aineisto
54321

 
Kuva 12. Yhteistyön hyödyt yrityksissä. Hyötyprofiili II.  
 

5.3.2 Korrelaatiokertoimet 

Yhteistyön vaikutusten analysointiin kytkeytyvä koe suoritettiin testaamalla yksin-

kertaisia tilastollisia riippuvuuksia korrelaatiomatriisin avulla. Yritysten tietoja tut-

kimuksen perusaineistossa kuvaamaan valituilta yritysjohdon haastattelulomakkeen 

kysymyskohdilta ja niistä laadituilta muuttujilta edellytettiin muotoilua, joka mah-

dollisti annettujen vastausten luokittelemisen vähintään järjestysasteikolla. Muuttu-

jat ja testauksen tulokset esitetään taulukossa 11. Siinä esiintyvät luvut ilmoittavat 

Spearmannin järjestyskorrelaatiokertoimen valittujen muuttujien välillä. Tuloksia 

tulkittaessa on muistettava, että aineiston yritykset ovat yleensä pieniä ja yrittäjä-

johtaja- omisteisia. Kun analyysissa puhutaan suurista yrityksistä, tarkoitetaan ni-

menomaan tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvia keskimääräistä suurempia yri-

tyksiä.  

Analyysiin valituilla taustamuuttujilla, esimerkiksi yrityksen perustamisvuodel-

la, toimitusjohtajan omistusosuudella tai liikevaihdolla ei suoranaisesti etsitty vas-

tausta verkostomaisen yhteistyön vaikutuksiin yrityksissä, vaan enemmänkin pyrit-

tiin löytämään tilastollisia riippuvuuksia niiden ja yritysjohdon muiden muuttujien 
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antamien tulkintojen välillä. Kiinnostavaa on silti todeta, että analyysissa nousi 

yrityskohtaisten muuttujien osalta esiin intuitiivisestikin pätevä erittäin merkitsevä 

negatiivinen riippuvuus liikevaihdon ja toimitusjohtajan omistusosuuden välillä. 

Toisin sanoen suuren liikevaihdon omaavissa yrityksissä omistajuus on jakaantunut 

useammalle omistajalle kuin liikevaihdoltaan pienissä yrityksissä. Saman suuntai-

nen, mutta merkitsevä tilastollinen riippuvuus on löydettävissä yritysjohdon liike-

toiminnan kannattavuusarvion ja yrityksen liikevaihdon suuruuden välillä. Sen 

mukaan liiketoiminnan kannattavuus olisi vuosina 1992-94 ollut suurissa yrityksis-

sä  huonompi kuin pienissä yrityksissä. 

Taulukko 11. Yhteistyön vaikutukset yrityksissä. Eräitä tilastollisia riippuvuuksia.  

  
x0 

 
x1 

 
x2 

 
x3 

 
x4 

 
x5 

 
x6 
 

 
x1 

 
-0.1973 

      

x2 -0.220 -0.6157**      

x3  0.2126  0.1843 -0.3724*     

x4  0.0013 -0.0721 -0.0378 -0.0108    

x5 -0.1454  0.1599 -0.0552  0.0643  0.5378**   

x6  0.0889 -0.3895*  0.3700* -0.2458 -0.3006 -0.4781**  

x7 -0.220  0.1112 -0.3077*  0.2576  0.1678  0.6383** -0.3527* 

 
 

* * Tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus (1% todennäköisyystasolla). 
  *  Tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (5% todennäköisyystasolla). 
 
Taulukon muuttujat: 

x0 = Yrityksen perustamisvuosi x4 = Vaikutus kotimaan myyntiin 
x1 = Toimitusjohtajan omistusosuus x5 = Vaikutus toiminnan kannattavuuteen 
x2 = Liikevaihto vuonna 1994 x6 = Tulkinta yhteistyön kiinteydestä 
x3 = Johdon tulkinta toiminnan x7  = Vaikutus tuotantokustannuksiin  
        kannattavuudesta vuosina 1992-94           yleensä 
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Muiden muuttujien osalta yritysjohtajat tulkitsivat yhteistyön yleensä kiinteäm-

mäksi liikevaihdoltaan suurissa kuin pienissä yrityksissä. Sen sijaan niissä yrityk-

sissä, joissa toimitusjohtajan omistusosuus oli suuri, yhteistyö määriteltiin löyhäk-

si. Näiden muuttujien välillä vallitsee tilastollisesti merkitsevä riippuvuus; edelli-

sessä tapauksessa positiivinen ja jälkimmäisessä negatiivinen. Edelleen tilastolli-

sesti merkitsevän havainnon mukaan yhteistyö vähentäisi tuotantokustannuksia 

useammin suurissa kuin pienissä yrityksissä. 

     Varsinaisten yhteistyön vaikutuksia koskevien muuttujien osalta tilastollisesti 

erittäin merkitsevä positiivinen riippuvuus on kotimaan myynnin ja toiminnan kan-

nattavuuden välillä. Tulosta voidaan tulkita siten, että yritysjohtajien arviot yhteis-

työn vaikutuksista olivat näiden kahden muuttujan suhteen usein samansuuntaisia. 

Toisin sanoen silloin, kun yhteistyön vaikutus kotimaan myyntiin on merkittävä, se 

on samalla merkittävä toiminnan kannattavuutta lisäävä tekijä. Vastaavan tasoinen 

tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus liittyy yhteistyön vaikutuksiin toimin-

nan kannattavuutta parantavana ja tuotannon kustannuksia vähentävänä tekijänä. 

Tilastollisesti erittäin merkitsevä negatiivinen riippuvuus vallitsee taas yhteistyön 

kiinteyden ja toiminnan kannattavuuden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyö-

tä tiiviinä pitävät yritysjohtajat tulkitsivat sen vaikuttavan toiminnan kannattavuu-

teen enemmän kuin ne, joiden mielestä yhteistyö perustui löyhiin sidoksiin. Vas-

taava, mutta vain tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus vallitsee myös 

yhteistyön tuotantokustannus-  ja kiinteystulkintojen välillä.  
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5.4 Yhteistyöverkostojen paikallinen rakenne 

 
Tutkimuksessa analysoitiin lähemmin Utajärvellä, Sotkamossa ja Ranualla marras-

kuussa 1995 toiminnassa olleita puualan yritysverkostoja. Puualaan kuuluviksi yri-

tyksiksi katsottiin tässä yhteydessä paitsi selvästi teollisuustilaston kriteerit täyttävä 

puu- ja huonekaluteollisuus, myös siirrettävät kenttäsahat ja pelkästään puutavara-

kauppaa harjoittavat yritykset silloin, kun ne olivat olennainen osa paikallista puu-

alan yhteistyöverkostoa. Verkostojen rakenteellisia piirteitä ja yritysten toiminnal-

lista linkittymistä toisiinsa oli suhteellisen helppo hahmotella puuraaka-aineen ja-

lostusasteen kasvua ja tuotannon arvonlisäystä kuvaavien materiaalivirtojen avulla. 

Niiden lisäksi yrityksillä oli tietysti myös muita materiaalisia tai ei-materiaalisia 

yhteyksiä, esimerkiksi tuotantopalvelujen hankkimiseen tai julkistoimijoiden kans-

sa asioimiseen liittyviä kontakteja. Ne eivät kuitenkaan tule tässä yhteydessä syn-

tyneissä rakennekuvauksissa näkyviin. 

     Utajärvellä kunta on tukenut puualan paikallisen alihankintaverkoston käynnis-

tymistä ns. Puukylä- projektilla. Se toimi aktiivisesti vuosina 1992-95. Verkosto 

rakentui alunperin mäntyliimalevyä valmistavan Neopolar Oy:n ympärille (Kuva 

13, tummennettu reunus). Toiminnan käynnistysvaiheessa sillä oli useita paikallisia 

ja paikkakunnan ulkopuolella toimineita yhteistyökumppaneita. Melko nopeasti 

nämä suhteet alkoivat kuitenkin muuttua ja muuttaa muotoaan. 
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Yrityksen toimiala: 
 
 Puun sahaus ja höyläys   Rakennuspuusepäntuotteiden  
 Puutalojen valmistus                                valmistus 
 
 
Kuva 13.  Puualan verkostorakenne Utajärvellä marraskuussa 1995. 
 
Ensimmäiseksi yrityksen yhteistyö alkoi takerrella oululaisen Greenpine Oy:n 

kanssa. Se tekikin konkurssin keväällä 1996. Samoihin aikoihin alan paikallista 

yrityskantaa karsi pari muuta konkurssia. Nämä molemmat tekijät yhdessä oman 

tuotannon kasvun kanssa johtivat siihen, että Neopolar Oy:n oli ryhdyttävä hake-

maan uusia kumppaneita Utajärven kunnan rajojen ulkopuolelta. Etsinnän tulokse-

na yrittäjä-omistaja päätyi yhteistyön aloittamiseen Ruukin kunnassa sijaitsevan 

Ruukin Puunjalostus Oy:n kanssa. Tämä yhteistyösuhde kehittyi varsin nopeasti 

yritysten väliseksi liittoutumaksi (Case I - Neopolar Oy). 

Utajärvellä yritetään siis selviytyä alan yritysten välisen yhteistyön käynnisty-

misvaiheen kasvukivuista. Verkosto on vielä hyvin suppea, sen yritysten keskinäi-

set sidossuhteet löyhiä ja suuntautuvat usein enemmän kunnan rajojen ulko- kuin 

sisäpuolelle. Näin ollen ajatus pelkästään paikallistalouden sisällä toimivasta ja sen 
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sisältä  johdetusta puuverkostosta on melko nopeasti osoittautunut ainakin Utajär-

vellä huonoksi ideaksi. Tosiasiassa paikallisen alihankintaverkoston veturiyritystä 

kauko-ohjattiin Ruukista käsin. 

Kainuussa metsätalous ja -teollisuus muodostavat yhdessä tärkeän alueellisen 

kehityksen moottorin. Puuteollisuuden osalta toimialan kehitystä alueella häiritsi-

vät kuitenkin muutamat vähän ennen tutkimusajankohtaa tapahtuneet konkurssit ja 

liiketoiminnan lopettamiset. Ne verottivat myös jo ennestään harvalukuista alan 

kärkiyritysten joukkoa. Koko puuala elikin Kainuussa syksyllä 1995 melko ongel-

mallista selviytymiskamppailun vaihetta. 

Sotkamossa, joka on siis osa Kainuuta, puualan alamäeltä oli kuitenkin vältytty. 

Näin oli käynyt suurelta osin siksi, että toimialan rungon muodostavat yritykset 

pystyivät jatkamaan toimintaansa myös talouden laman aikana. Paikallisia kärkiyri-

tyksiä olivat mäntyhuonekaluja valmistava HKT Vuokatinvaara Ky (kts. Case II  - 

HKT Vuokatinvaara Ky) ja hirsirakennuksia valmistava Vuokatin Huvilaveistämö 

Oy, joista edellisen liikevaihto oli vuonna 1995 noin 12 milj. markkaa ja jälkim-

mäisen 17 milj. markkaa. Molempien yritysten tuotannosta merkittävä osa meni 

vientiin (Kuva 14, tummennetut reunukset). 

Kärkiyritysten mahdollisuudet muodostaa tartuntapinta paikallisten yritysten 

laajamittaiselle verkostoitumiselle ovat olleet vähäiset, koska yritysten nykyiset 

yhteistyösuhteet toimivat enemmän paikkakunnalta ulospäin kuin sisäänpäin (pak-

sut nuolet). Yritykset ovat valikoineet yhteistyökumppaninsa pikemminkin niiden 

osoittaman tehokkuuden tai osaamisen kuin fyysisen läheisyyden perusteella. Osit-

tain kysymys on ollut myös organisatorisesta oppimisesta ja sen tuloksena kehitty-

neestä tavasta harkita alihankintasuhteita hyvin perusteellisesti. Tässä prosessissa 

paikallisten yhteistyökumppaneiden merkitys ja määrä näyttäisi pikemminkin jat-

kuvasti supistuvan kuin lisääntyvän.  
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Kuva 14.  Puualan verkostorakenne Sotkamossa marraskuussa 1995. 

 
Alan paikallisiin kärkiyrityksiin sitoutuneiden alihankintaverkostojen lisäksi Sot-

kamossa toimi kolme pienimuotoisesti yhteistyötä tekevää puualan yritysten rypäs-

tä tai ketjua. Yhdessä niistä yhteistyö perustui pitkälle vietyyn erikoistumiseen ja 

kahdessa muussa kummankin yrityksen valmistuskapasiteettiin soveltuvalle osaa-

misalueelle keskittymiseen. Yritysryppäiden paikalliset verkostovaikutukset ovat 

toistaiseksi olleet melko näkymättömiä. Niihin saattaa kuitenkin sisältyä merkittä-

vää kasvupotentiaalia.  

Tutkimuspaikkakunnista selvästi vanhin ja vahvin puualan ja puuteollisuuden 

yhteistyökulttuuri on Ranualla. Siellä ollaan siirtymässä jo yhteistyöverkoston en-

simmäiseen kypsyysvaiheeseen tai toimitaan ainakin sen kynnyksellä. Tämä näkyi  

toisaalta  paikallisen puuverkoston laajenemisen ja yhteistyön syvenemisen hidas-

tumisena, toisaalta taas verkostosta lohkeavina aliverkostoina sekä niiden sisällä ja 

niistä ulospäin toimivien yhteistyösuhteiden lisääntymisenä. Kokonaisuutena otta-
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en alan yritysten yhteistyösuhteet olivat markkinat- sopimukset- hierarkia- akselis-

tolla tarkasteltuna kuitenkin vielä melko heikosti kehittyneitä. Ne olivat joko osto-

myyntisuhteita, löyhiä alihankintasopimuksia tai melko usein myös osapuolten kil-

pailuaseman vahvistamiseen tai yhteisiin resursseihin tähtääviä kumppanuussopi-

muksia. Paikallista yhteistyötä on edistetty lukuisilla julkissektorin toimijoiden in-

novaatioina ja myös niiden rahoituksella liikkeelle lähteneillä konsulttivetoisilla  

projekteilla. Näihin projekteihin olivat hyvin usein valikoituneen samat yritykset. 

Siitä huolimatta projektien tulokset näyttävät ainakin yhteistyön syvenemisen nä-

kökulmasta melko vähäisiltä. 

Nykyiseen mittaansa ja muotoonsa Palmin (1996b) Ranuan puuverkostoksi ni-

meämä paikallisen yhteistyön rakenne (Kuva 15)  on kehittynyt yli 10 vuoden ai-

kana useiden vaiheiden kautta. Verkoston idea lähtee siitä periaatteesta, että puu 

pyritään jalostamaan mahdollisimman pitkälle omassa kunnassa. Jalostusketjun 

rungon muodostavat huonekaluja valmistavat yritykset, joita muut puualan yrityk-

set tukevat. Huonekalujen valmistajia oli syksyllä 1995 mukana kaikkiaan viisi. 

Puun jalostusketjun alkupään yritysjoukko käsitti puolestaan viisi sahaa (osa niistä 

siirrettäviä piensahoja), kaksi höyläämöä, kuusi liimalevyjen valmistajaa (niistä 

Greenpine Oy Oulussa) sekä neljä huonekalujen osia ja/tai komponentteja valmis-

tavaa yritystä. Verkoston yritysten yhteinen liikevaihto oli vuonna 1994 noin 50 

milj. markkaa. 

Ranuan puuverkoston liikevaihdosta puolet syntyi Incap Furniture -konserniin 

kuuluvassa, mäntypuisia sänkyjä ja parvisänkyjä valmistavassa Lappinus Oy:ssä 

(Case IV - Incap Furniture Oy / Lappinus Oy) ja sen ympärille ryhmittyneiden yri-

tysten liiketoiminnassa. Lappinus Oy perustettiin vuonna 1982 kunnan keskustaa-

jamassa sijaitsevalle teollisuusalueelle. Se alkoi varsin pian käyttää alihankkijoita 

alan perinteistä poikkeavalla tavalla. Alkuvaiheessa alihankkijat olivat muutaman 

vuoden ajan pelkästään mäntyliimalevyä valmistavia, usein kunnan sivukylillä 

toimivia sivutoimisia yksinyrittäjiä ja pieniä perheyrityksiä. Yrityksen pääomistaja 
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vaihtui vuonna 1988, minkä jälkeen se ulkoisti myös sängynpohjien, -tikkaiden ja 

muiden komponenttien valmistuksen pääasiassa pienille paikallisille alihankkijoil-

le.  

 

 
 
Kuva 15.  Puualan verkostorakenne Ranualla marraskuussa 1995. 
 
Yrityksen liiketoiminnan logiikan kannalta yhtä merkittävää kuin paikallisten ali-

hankkijoiden käyttö on kuitenkin ollut se, että osa alihankkijoista on toiminut koko 

ajan Ranuan kunnan rajojen ulkopuolella. Kaikki alihankkijat oli valittu liiketalou-

dellisin kriteerein, jotka olivat jatkuvasti tiukentuneet. Marraskuussa 1995 paikalli-

sia alihankkijoita oli enää kaksi; Ekin Puu Oy (tikkaat) ja Toiminimi Eero Nurmela 
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(sängynpohjat). Osa aikaisemmista alihankkijoista oli lopettanut toimintansa, koska 

ei ollut löytänyt korvaavia asiakkaita. 

Toinen puoli puuverkoston liikevaihdosta syntyi paikallisten mini- ja pienyri-

tysten etupäässä keskenään suorittamissa liiketoimissa. Tämä ei-lappinuslainen 

paikallisverkoston osa koostui kahdesta blokista, joiden kummankin sisällä oli 

muutama kahden - kolmen yrityksen muodostama kohtalaisen tiivis rypäs. Blokki-

en rajat eivät kuitenkaan olleet kovin selvät tai näkyvät. Niiden ylittäminen oli 

myös varsin tavallista. Hyvä esimerkki yritysryppäästä on Paljakkatuote & Höylä 

Oy:n, Ranuan Mäntylevy Oy:n ja Toiminimi Jouko Sarajärven yhteistyö (Case III - 

Paljakan pienverkosto). 

Ensimmäisessä blokissa tavallista kiinteämmät suhteet olivat syntyneet yritysten 

fyysisen läheisyyden ja tuotannon osittamisen avaamien mahdollisuuksien perus-

teella. Tässä osassa paikkakunnalta poispäin suuntautuvaa liiketoimintaa harjoitti-

vat huonekalujen valmistuksessa tarvittaviin komponentteihin keskittynyt Ranuan 

Aihiotuote Oy ja ruotsalaiselle Ikea Ab:lle sängynpohjia valmistanut Ranuan Han-

kinta Oy. Toisen blokin sisällä sekä yritysten liiketoimintaa että niiden keskinäisen 

yhteistyön syvyyttä säätelivät sukulaisuussuhteet ja muu epävirallinen yhteenkuu-

luvuus, ennen muuta laestadiolaisuus. Jalostusketjun kärkenä toimi kolme pientä 

huonekalujen valmistajaa: mäntypuisia sänkyjä ja muita makuuhuoneen kalusteita 

valmistava Habicap Oy, pienmalliston kokoamista ja markkinointia aloitteleva 

Akipine Oy  sekä pirtinpöytiä ja sisäportaita valmistava Kuhan Puutyöverstas. Ra-

nuan Hankinta Oy muutti Etelä-Suomeen vuonna 1996 ja Habicap Oy teki kon-

kurssin kesällä 1997. 

Tutkimuspaikkakuntien puualan verkostojen epäsymmetrisyyteen ja niissä ta-

pahtuneisiin alan yhteistyörakenteiden muutoksiin on löydettävissä useita syitä. 

Utajärvellä yhteistyöverkostoa on muokannut eniten yritysten uusperustanta ja yh-

teistyösuhteiden laajeneminen kunnan ulkopuolelle. Sotkamossa puualan yritys-

toiminnalla on melko pitkät perinteet. Ne eivät kuitenkaan juuri näy yritysten pai-
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kallisessa yhteistyössä. Se oli edelleen pienimuotoista, vaikkakaan ei aivan merki-

tyksetöntä. Kunnassa toimivat alan kärkiyritykset muokkaavat yhteistyösuhteitaan 

omilla ehdoillaan ja melko irrallaan paikallis- ja aluetalouden tai alan muiden yri-

tysten intresseistä. Ranualla puualan verkostorakenne on ennättänyt elää ajoittain jo 

aika voimakkaastikin; muutamien yritysten yhteistyökumppanit ovat vaihtuneet ja 

jotkut yritykset ovat irtautuneet koko verkostosta. Samalla paikalliseen puuverkos-

toon on syntynyt useita ali- tai osaverkostotyyppisiä rakenteita. Verkoston muutos-

prosessista on helppo tunnistaa kaksi erilaista kehitystilaa tai -suuntaa. Toisessa 

niistä yhteistyöhön jo sopeutuneet yritykset ovat rajautuneet erilleen muista syistä 

ja niiden keskinäisen yhteistyön malleiksi ovat vakiintumassa erilaiset kump-

panuuspohjaiset rakenteet. Toisessa kehityssuuntauksessa verkoston kärkiyritys 

kilpailuttaa entistä tiukemmin ehdoin paikallisia alihankkijoitaan. Muutosten seu-

rauksena paikallisen puuverkoston yritysten keskinäiset suhteet ovat muuttuneet ja 

sille näyttää olevan syntymässä uusi sisäinen järjestys.  

5.5 Yhteenveto 

Puualan yritysten yhteistyöllä oli jokaisella tutkimuspaikkakunnalla oma ja toisis-

taan poikkeava kehityshistoriansa. Se heijastui paikallisten yhteistyöverkostojen 

rakenteissa siten, että niihin kuuluvien yritysten yhteistyösuhteiden määrä ja keski-

näisen yhteistyön kiinteys vaihtelivat, samoin niiden rakentamis- ja ohjaustyylit. 

Kehitysvaihe- ja rakenne-eroista huolimatta verkostojen sisäisissä ydinpiirteissä oli 

helppo havaita myös samankaltaisuuksia. Alan yritysten johtajat luonnehtivat esi-

merkiksi verkostojen ohjaussuhteita paikkakunnasta riippumatta kolmijakoisiksi. 

Pääosa heistä arvioi yhteistyön olevan järjestelmällistä, mutta tapahtuvan ilman 

selvästi erottuvaa ohjaavaa yritystä. Muutama yritysjohtaja sen sijaan katsoi, että 

yhteistyötä dominoi joku yritys. Useimmissa tapauksissa ohjausvallan perustana 

pidettiin tuotantoprosessin keskeisen osan tai resurssin hallintaa. Toisaalta on kui-

tenkin huomattava, että lähes puolet yritysjohtajista piti yhteistyötä satunnaisena ja 
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yritysten välisille löyhille ja epämuodollisille suhteille perustuvana toimintana. Li-

säksi kaikilla tutkimuspaikkakunnilla puuverkoston kärkiyrityksen tai -yritysten 

koon kasvaminen näytti selvästi laskevan paikallisuuden merkitystä yhteistyö-

kumppanin valintakriteerinä. 

Tutkimuspaikkakuntien puualan yrityksissä yhteistyösuhteet tarkoittivat tavalli-

sesti joko normaaleja osto-myyntisuhteita tai suhteellisen löyhiä alihankinta-

sopimuksia. Vain muutamissa tapauksissa suhteet olivat kehittyneet jonkinasteisen 

kumppanuuden tasolle. Keskinäinen liittoutuminen tai sitä kiinteämmät suhteet 

olivat erittäin harvinaisia. Yrityksen sijainti puun jalostusketjussa näyttäisi vaikut-

tavan yhteistyön kiinteyteen tai ainakin sitä koskeviin yritysjohdon tulkintoihin 

siten, että ketjun lopputuotepäässä toimivissa yrityksissä - huonekalu- ja kompo-

nentti- tai aihiotuotannossa -yhteistyö olisi kiinteämpää kuin ketjun raaka-

ainepäässä. Alan yritysten yhteistyösuhteiden luonnetta voitaisiin eri paikkakunnil-

la selittää myös kärkiyritysten dominanssilla ja yhteistyön kannalta sopivilla ko-

koeroilla sekä julkistoimijoiden aktiviteeteilla. 

Puualan yritysten johdon yhteistyöhön ryhtymisen motiivina toimi usein tuo-

tannon tehostamiseen tai erikoistumiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Näi-

den motiivien perusteella ei kuitenkaan voida olla varmoja siitä, kuinka kiinteiksi 

tai syviksi yritysten väliset suhteet tulevat kehittymään. Jos yhteistyön aloittamisen 

motiivina sen sijaan on yrittäjän oman työpaikan säilyttäminen, kehittyy yhteis-

työsuhde jatkossa suurella todennäköisyydellä joko löyhäksi osto-myyntisuhteeksi 

tai alihankintasuhteeksi. Alihankintasuhteella on tapana käynnistyä useimmiten 

hyvin, mutta muuttua melko pian problemaattiseksi. Näissä suhteissa esiintyneet 

ongelmat alkoivat puualan yrityksissä tavallisesti siitä, että päämies-ostaja esitti 

alihankkija-toimittaja- osapuolelle liian nopeasti suhteen syntymisen jälkeen uusia 

vaatimuksia. Ne saattoivat koskea esimerkiksi tuotteiden laatua tai keskinäisten 

liiketoimien rahoitusta. Yhteistyösuhteiden kiinteyttäminen näyttäisikin onnistuvan 

puualalla aika harvoin. Tärkein hyöty puualan yhteistyöhön osallistumisesta on 
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alan yritysjohtajien arvioiden mukaan ollut se, että oman yrityksen tuotannon te-

hokkuus ja kapasiteetin käyttöaste ovat parantuneet. Yhteistyöllä ei sen sijaan ole 

juurikaan ollut vaikutusta yritysten työvoimakustannuksiin. Ne ovat perinteisesti 

olleet raaka-ainekustannusten ohella puualan keskeinen kustannustekijä. Tämä viit-

taisi siihen, että nyt tutkituissa puualan verkostoissa ei ole pystytty ainakaan kovin 

merkittävästi poistamaan toiminnallisia päällekkäisyyksiä eikä parantamaan toi-

minnan koordinaatiota. Syy vallitsevaan tilanteeseen voisi löytyä esimerkiksi alan 

yritysjohtajien tavasta sitoutua melko löyhästi yhteistyöhön. Silloin myös keski-

näinen kilpailu saatetaan nähdä hyväksyttäväksi ja tavanomaiseksi. Muutoinkin 

vaikuttaisi siltä, että puualalle on kehittynyt yrittäjän itsenäisyyttä arvostava ja yh-

teistyöhön pidättyvästi suhtautuva toimialakulttuuri. Tällaisen tilan vallitessa yri-

tysten välisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen ja sen kiinteyttäminen yhteisiksi 

liiketoimiksi vaatii huomattavasti enemmän aikaa, kuin tähän asti on oletettu. Yh-

teistyön kehittäminen tai verkostoituminen ei myöskään etene alan yrityksissä suo-

raviivaisesti, vaan pikemminkin sysäyksittäin. Sykäysten tiheys taas riippuu yritys-

johdon näköpiirissä kulloinkin olevista yhteistyön hyödyistä. Joskus toimiva yh-

teistyömalli on kuitenkin voinut löytyä sattumalta. 
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6  Puualan yritysten yhteistyöverkostot - neljä yritystapausta 

Tutkimuspaikkakunnilla toimivien puualan yritysten keskinäinen yhteistyö raken-

tuu hyvin erilaisten mallien pohjalle. Kullakin paikkakunnalla on oma yhteistyöhis-

toriansa tai -kultuurinsa, joka selittää käsitteellisesti väljästi ymmärrettyjen verkos-

tojen rakenteellista kehittymistä. Verkostojen rakenteellisista eroista ja erilaisista 

kehitysvaiheista huolimatta niiden peruselementit ovat kaikilla paikkakunnilla kui-

tenkin periaatteessa hyvin samanlaiset. Yhteistyöverkostot perustuvat useimmiten 

joko yritysten välisiin nopeasti muuttuviin osto-myyntisuhteisiin tai väljiin alihan-

kintasopimuksiin ja yltävät vain muutamassa tapauksessa jonkinasteiseen kump-

panuuteen. Keskinäistä liittoutumista tai sitä syvempää yhteistyön tapaa osoittavat 

suhteet ovat harvinaisia. Merkittävää on myös paikallisten pienyritysten kumppa-

nuuden merkityksen selvä väheneminen verkoston kärkiyrityksen koon kasvaessa. 

    Seuraavassa esitetään paikallisten yhteistyöverkostojen analysoinnin yhteydessä 

esille nousseet kaikkein verkostomaisimmat yhteistyön mallit. Jokaista näistä yri-

tyksistä ja siis myös niiden yhteistyösuhteissa tapahtuneita muutoksia seurattiin 

melko intensiivisesti lokakuusta 1995 vuoden 1997 loppuun. Kukin case raportoi-

daan hiukan eri tavalla, jotta sen kiinnostavimmat piirteet saataisiin esille parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

6.1  Case I:  Neopolar Oy, Utajärvi 

6.1.1 Liiketoiminnan käynnistyminen 

Neopolar Oy on perustettu vuonna 1993. Utajärven kunnan Mustikkakankaan teol-

lisuusalueella sijaitsevan yrityksen liikevaihto oli vuonna 1996 noin 4,5 milj. 

markkaa ja se työllisti kuusi henkilöä. Toimitusjohtaja Jorma Lusua kuvasi yrityk-

sen syntyaikaa yhteistyö- ja liikekumppaneiden etsimisen kaudeksi. Aluksi keskei-
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seksi kumppaniksi löytyi vuonna 1993 perustettu oululainen puualan markkinoin-

tiyritys Greenpine Oy.  Sen toimitusjohtajana oli entinen ranualainen puualan yrit-

täjäpioneeri, Pentti Sääskilahti. Pelkistetysti tulkittuna yrityksen liikeideana oli 

muodostaa ympärilleen alihankkijaverkosto ja myydä sen valmistamia tuotteita 

kansainvälisille markkinoille. Konseptiin sisältyi myös ajatus oman toiminnan ra-

hoittamisesta alihankkijoille suoritettavien maksujen ajoitusta säätelemällä. Tämä 

toimintakonsepti osoittautui kuitenkin useiden alihankkija-toimittajien näkökul-

masta hyvin nopeasti kestämättömäksi. 

Greenpine Oy:n toiminnassa alkoi ilmetä muitakin vaikeuksia, jotka heijastuivat 

sen alihankkijoihin ja siten myös Neopolar Oy:hyn. Tätä tapahtui jo vuonna 1994, 

mutta silti Neopolar Oy:n irtaantuminen yhteistyöstä ei ollut sille helppoa. Ero to-

teutui vasta keväällä 1995, noin vuosi ennen Greenpine Oy:n konkurssia. Katken-

neen  yhteistyösuhteen tilalle löytyi korvaava suhde kuitenkin melko pian. Yritys 

aloitti nimittäin jo seuraavana vuonna yhteistyön vuonna 1994 perustetun Ruukin 

Puunjalostus Oy:n kanssa, joka oli samaan aikaan etsimässä itselleen uusia viennis-

tä kiinnostuneita kumppaneita. 

Neopolar Oy:n toiminta-ajatuksena on toiminnan alusta saakka ollut “valmistaa 

alueellisesta raaka-aineesta liimalevyä jatko-jalostajille“. Tämä tuotannon pääsuun-

ta on tarkoitus pitää tulevaisuudessa edelleen samana, mutta suunnitelmissa on 

myös jalostusasteen nostaminen. Yrityksen toimitusjohtajalla on metallialan koulu-

tus ja hän on itse pystynyt suunnittelemaan mm. yrityksen tuotantolinjat. Yrityksen 

keskeinen vahvuus on muutoinkin tuotannollinen osaaminen, heikkoudet taas ovat 

markkinoinnissa ja myynnissä. Niitä on pyritty eliminoimaan syventämällä nopeas-

ti yhteistyötä Ruukin Puunjalostus Oy:n kanssa. Selvin osoitus tämän suhteen kiin-

teytymisestä kohti liittoutumista oli yritysten liimalevytuotannon laajentaminen 

Mustikkakankaalla, missä  Utawood Oy -nimisen yhteisyrityksen toiminta käynnis-

tyi vuonna 1997. Sen omistajina oli aluksi myös kaksi muuta ruukkilaisen kump-

panin yhteistyöyritystä, mutta jo melko pian käynnistysvaiheen jälkeen yhtiön ve-
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tovastuu jäi liittoutuman sisäpiirin yrityksille.  

Neopolar Oy:n toiminnan ensimmäisinä vuosina liiketoiminnan kannattavuus 

oli yrittäjän arvion mukaan vähän heikompi, kuin liimalevyn valmistajilla keski-

määrin. Lusuan mielestä: “Näin jälkeenpäin ajatellen toiminta olisi pitänyt aloittaa 

isommalla volyymilla ja huolehtia erityisesti käyttöpääomarahoituksesta. Rahoi-

tukselliset pullonkaulat yhdessä muutamien myynneistä syntyneiden luottotappioi-

den kanssa tekivät yrityksen aloittamisprosessista tuskallisen. Pienellä yrityksellä 

näyttää olevan vähän todellista riskinsietokykyä. Tätä pitäisi pystyä nostamaan. 

Siihen kelpaisi kyllä apu yhteiskunnankin suunnasta, jos apua ylipäätään johonkin 

tarjotaan. Nyt toiminnan aloittamisvaiheessa syntyneistä tappioista ollaan pääse-

mässä jo pikkuhiljaa eroon, mutta turhauttavan kauan se on kestänyt. Alkavan yrit-

täjän pitäisikin oivaltaa, että tappiota on pystyttävä kantamaan neljästä - seitsemään 

vuotta. Jos siihen ei pysty eikä varaudu, ei kannattaisi edes aloittaa“. 

6.1.2 Liittoutuminen Ruukin Puunjalostus Oy:n kanssa 

Neopolar Oy:n näkökulmasta yhteistyösuhde Ruukin Puunjalostus Oy:n kanssa on 

todella tärkeä: esimerkiksi raaka-aineostoista yritykset tekivät yhdessä 80% ja 

partneri osti  90 % sen tuotannosta. Yhteistyön tulokset näkyivät Lusuan mielestä 

selvimmin juuri puuraaka-aineen hankinnassa ja tuotannon markkinoinnissa, mutta 

myös muilta osin yhteistyökokemukset olivat positiivisia.  

Yhteistyöstä ei ollut mitään kirjallista sopimusta, vaan se perustui yrittäjien vä-

liseen herrasmiessopimukseen. Yhteistyön toimivuuden taustalta on Lusuan mu-

kaan helppo löytää kaksi yhteistä elementtiä; yrittäjien henkilökemiat ja joustavuus 

bisneksen teossa. “Niistä edellisten yhteensopivuus on tietysti edellytys sille, että 

jälkimmäinen toimii“. Suhde vaikutti myös vastavuoroiselta, koska siihen sisältyi 

esimerkiksi yhteisiä illanistujaisia ja yrittäjien perheiden tapaamisia. Lusua oli pa-

nostanut tämän yhteistyösuhteen kehittämiseen enemmän kuin tavallisiin osto-

myyntisuhteisiin. Omiin kokemuksiinsa perustuen hän arvioikin, että yritysten vä-
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liset yhteistyösopimukset olisi ylipäätään parempi tehdä kahdenvälisinä eikä jon-

kun laajan verkoston kattavina sopimuksina. 

Yritysten väliseen yhteistyösuhteeseen sisältyy aina sekä mahdollisuuksia että 

uhkia. On olemassa myös monia näyttöjä yhteistyösuhteissa kehittyneistä keskinäi-

sistä riippuvuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Tässä tapauksessa yritysten oli 

ollut mahdollista saada esimerkiksi yhteisostoja tekemällä ja suuremmilla volyy-

meilla parempia alennuksia ja maksuehtoja. Lisäksi raaka-aineen toimittajiksi saa-

tiin suuria ja luotettavia partnereita. Yhteismyynneissä oli taas mahdollisuus päästä 

kiinni isompiin toimituksiin ja parempiin katteisiin kuin yksin toimittaessa. Yrityk-

set pystyivät myös tasaamaan ja jakamaan keskenään liiketoiminnan riskejä. Tähän 

mennessä kertyneiden kokemusten perusteella Lusua sanoi olevansa varma partne-

rinsa aikomuksista ja halusta jatkaa yhteistyösuhdetta sekä myös siitä, että tämän 

suhteen ansiosta markkinoilla ei pääse tapahtumaan hänen tietämättään mitään 

mullistavaa. 

Yritykset olivat sopineet siitä, että ne vaihtavat tietoja niin asiakas- kuin raaka-

ainemarkkinoidenkin tapahtumista säännöllisesti. Markkinoiden seurannan aktiivi-

suus näkyi esimerkiksi siinä, että liimalevyn hinnoittelun perustana Neopolar 

Oy:ssä oli ns. markkinoilta haettu hinta (sen painoarvo hinnan asetannassa on 70 

%), vaikka kaupan syntymisen usein ratkaisikin katelaskentaan pohjautuva (paino-

arvo 20 %) kannattavuus. Lisäksi liimalevyn kysynnän muutoksia seurattiin erittäin 

huolellisesti (painoarvo hinnan asetannassa 10 %). Paine hintojen nostamiseen tai 

laskemiseen tuli kaikkein selvimmin raaka-ainetoimittajien (painoarvo 50 %) ja 

asiakkaiden suunnasta (painoarvo 20 %). Korvaavien tuotteiden, muiden alalla jo 

toimivien yritysten ja uusien alalle tulevien yritysten osuus hintapaineesta oli yh-

teensä 30 % eli kunkin tekijäryhmän osuus siitä oli 10 %. Myös muita liiketoimin-

nan operatiivisia osa-alueita koskevien tietojen vaihto oli yritysten välillä erittäin 

tiivistä. Työnjako toimi liittoutumassa niin, että Ruukin Puunjalostus Oy:n toimi-

tusjohtaja Markku Kankaala hoiti pääosin suhteet asiakkaisiin ja Lusua keskittyi 
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enemmän raaka-aineen hankintaan liittyviin kysymyksiin. Kankaala toimi yhteis-

työsuhteessa “positiivisena piiskurina, joka sai kaivettua toisesta osapuolesta hyvät 

puolet esiin“. Yhteistyön panos-vastikesuhde oli pääpiirteissään tasapainossa. Lu-

suan käsityksen mukaan “kun molemmat tietävät toistensa tilanteen täysin, niin 

yhteinen käsitys tuottojen ja kustannusten jaosta on helppo saavuttaa“.  Suhteen 

ylläpitämisestä yritykselle aiheutuneita kustannuksia ei Neopolar Oy:ssä ole arvioi-

tu. Sen sijaan yrittäjän arvion mukaan yhteistyö olisi alentanut tuotantokustannuk-

sia viidellä prosentilla, parantanut tuotteiden laatua 10 %:lla ja kasvattanut tuottoja 

10 %:lla. Mikäli yhteistyön hyödyt ovat reaalisestikin olleet tätä tasoa, voidaan 

niitä pitää merkittävinä. 

6.1.3 Yhteistyö julkistoimijoiden kanssa 

Neopolar Oy:n toiminnan aloitusvaihe ajoittui  yhteen Utajärvellä käynnissä ollei-

den, kunnan koordinoimien Puukylä- ja Puu-Suomi-projektien kanssa. Niillä mo-

lemmilla oli oma vaikutuksensa yrityksen perustamiseen juuri Utajärvelle ja Mus-

tikkakankaan teollisuusalueelle. Muut, aikanaan puukylä-idean alla toimineet tai 

teollisuusalueella sijainneet puualan yritykset olivat jo tehneet konkurssin (Utasahe 

Oy, Ikkuna ja Rakennuslevy Luttinen Ay), lopettaneet toimintansa (T:mi Pirttikos-

ki) tai vaihtaneet toimialaa (Taikalastu Oy). Vuoden 1995 jälkeen kunta  käynnisti 

vielä muutamia puualan yrityspohjan laajentamiseen tähdänneitä jatkohankkeita. 

Kunnan merkittävästä aktiivisuudesta huolimatta ala on kehittynyt paikkakunnalla 

kuitenkin pääosin yritysvetoisesti. 

Toimitusjohtaja Lusuan mielestä Puu-Suomi-projekti ei pystynyt synnyttämään 

Utajärvellä näkyvää puualan yritysten välistä yhteistyötä tai muuta alan kehittymis-

tä tukevaa toimintaa, vaan vaikutti lähinnä mekaanisen puunjalostuksen yleiseen 

julkisuuskuvaan. Projektin hanketyöryhmään kuuluneen Greenpine Oy:n toimitus-

johtajan kehittelemä verkostoitumis- konsepti johti hankkeen pikemminkin umpi-

kujaan paikkakunnalla. “Kaiken kaikkiaan Puu-Suomi-projekti jäi liian etäälle yri-
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tysten tavallisista ongelmista tai niiden yhteistyö- ja kehittämistavoitteista, jotta 

siitä olisi saatu hyöty irti“. Sen sijaan kunnan oma Puukylä-projekti oli Lusuan 

mielestä hyvä hanke. “Yrityksillä tulisi olla juuri tämän projektin vetäjän tapainen 

kiinteä yhteyshenkilö kuntaan päin. Se kuitenkin pitäisi muistaa, että yritystoimin-

nassa riski pysyy aina yrittäjällä ja yrityksellä. Kehittämistyössä yrityksillä ja jul-

kistoimijoilla on oma roolinsa. Kun kumpikin pysyy roolissaan, syntyy myös hy-

vää jälkeä“.  

Case perustuu Neopolar Oy:n toimitusjohtaja Jorma Lusuan haastatteluihin 

(24.10.1995, 9.11.1995, 6.2.1997, 13.10.1997 ja 18.12.1997) ja niiden yhteydessä 

suoritettuihin yrityskäynteihin. Aineistona on käytetty myös yrityksestä ja sen 

kumppaneista eri lehdissä vuosina 1995-97 julkaistuja artikkeleita. Tutkimuksen 

aikana  haastateltiin myös Ruukin Puunjalostus Oy.n toimitusjohtaja Markku Kan-

kaalaa (25.10.1995) ja Greenpine Oy:n toimitusjohtaja Pentti Sääskilahtea 

(21.12.1995). Toimitusjohtaja Lusua on tarkistanut casen asiatiedot. 

6.2  Case II: HKT Vuokatinvaara Ky, Sotkamo 

6.2.1 Yritys ja sen liiketoiminta 

Sotkamon Vuokatissa toiminut HKT Vuokatinvaara Ky  “valmistaa täysmäntyisiä 

itsekoottavia huonekaluja pääosin vientiin”. Sen tavoitteena oli “kuulua teknolo-

gialtaan ja tuotteiltaan alan kärkiyritysten joukkoon Suomessa”. Mäntypöytiä  

Suomussalmella valmistaneen Ikihonka  Oy:n ja nahkakalustoja Kajaanissa valmis-

taneen Suomi-Kaluste Oy:n konkurssien jälkeen se oli haastattelujen suorittamisen 

aikaan ainoa merkittävä huonekalujen valmistaja koko Kainuussa. Yrityksen pää-

tuotteita olivat hyllystöt, lipastot ja kaapistot. 

HKT Vuokatinvaara Ky:n perusti vuonna 1980 sotkamolainen yrittäjä Viljo 

Tuhkanen. Sitä ennen hän oli käynyt ammattikoulun ja toiminut paitsi puuseppänä 

myös alan kone- ja laitekaupassa Lahden seudulla. Vuonna 1939 syntynyt Tuhka-
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nen oli yrityksen toimitusjohtaja ja sen ainoa omistaja. Hän tunsi henkilökohtaisesti 

jokaisen Sotkamossa toimivan puualan yrittäjän ja oli myös tunnettu alan järjestö-

vaikuttaja Kainuussa. Yrityksen avaintehtäviä hoitivat Tuhkasen perheenjäsenet. 

Henkilöstön määrä oli syksyllä 1995 yhteensä 35, joista toimihenkilöitä oli seitse-

män. Lähes kaikilla yrityksen toimihenkilöillä on vähintään keskiasteen tutkinto ja 

työntekijöillä alan ammattikoulutus. 

Yrityksen liikevaihto oli vuonna 1992 noin 10 milj. mk, vuonna 1994 noin 13.5 

milj.mk ja vuonna 1995 noin 12 milj. mk. Liikevaihdosta keskimäärin 95% muo-

dostui viennistä. Pääosa siitä suuntautui Sveitsiin ja Saksaan, mutta vientiä oli ollut 

myös Itävaltaan, Englantiin ja Kaukoitään. Kovin kilpailu alalla tuli Tanskasta. 

Tulevaisuudessa sen arveltiin tulevan entistä enemmän keskisen Itä-Euroopan 

maista, erityisesti Puolasta. Yrityksen liikevaihdosta keskimäärin viisi prosenttia 

käytettiin tuotannon kehittämiseen, kaksi prosenttia tuotekehitykseen ja saman ver-

ran markkinointiin. Liiketoiminnan kannattavuus oli yrityksen johdon oman arvion 

mukaan alan yleistä kannattavuutta parempi. Toimialalle tyypillisellä tavalla kan-

nattavuus kuitenkin vaihteli melko paljon vuosittain. 

Yritys oli muuttumassa konserniksi ja laajentamassa toimintaansa Suomussal-

melle, missä sen tytäryhtiö Wonderland Furniture Oy aloitteli mäntypöytien ja 

huonekalukomponenttien tuotantoa. Pelkästään valmistusta harjoittavan yrityksen 

henkilöstön määräksi suunniteltiin aluksi noin 25 ja tavoiteliikevaihdoksi 15-20 

milj. markkaa per vuosi. Henkilöstömäärän arvioitiin nousevan liiketoiminnan ke-

hittyessä 40-50:een. Yleis- ja talousjohtaminen sekä tuotteiden markkinointi oli 

päätetty keskittää Sotkamoon. Näillä ratkaisuilla pyrittiin hakemaan koko konser-

nille ensisijaisesti tehokkuus- ja kustannusetuja, mutta myös entistä laajempaa tuo-

tevalikoimaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Viljo Tuhkasen poika, aikaisemmin 

HKT Vuokatinvaara Ky:n markkinointijohtajana ollut Jari Tuhkanen. 
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6.2.2 Yhteistyömuodot ja -kumppanit 

Sotkamossa etsittiin huonekalujen valmistuksessa tarvittavien komponenttien toi-

mittajia erityisesti vuosina 1993-94, jolloin kunta tuki ja hyödynsi useita puualan 

kehittämisprojekteja, myös Puu-Suomi- projektia. Tavoitteena oli löytää alan pai-

kallisille kärkiyrityksille alihankkijoita mahdollisimman läheltä niitä. HKT Vuoka-

tinvaara Ky osallistui muutamiin näistä yhteistyökokeiluista. Osa kokeiluista kom-

pastui kuitenkin alihankkijoiden liian pieneen kapasiteettiin ja osa tuotannon laa-

tua, toimitusaikoja tai hintaa koskeviin erimielisyyksiin. 

Yrityksen välittömästi valmistukseen liittyviä keskeisiä toimittajasuhteita ja nii-

den merkitystä (painoarvoja) helmikuussa 1997 havainnollistetaan seuraavassa ma-

teriaalivirta- kuvassa (Kuva 16). Siinä esitetty tilanne poikkeaa ensimmäisten yri-

tyshaastattelujen suorittamisajankohdan eli marraskuun 1995 tilanteesta siten, että 

tuolloin alihankkija- toimittajiin kuuluneiden kahden sotkamolaisen yrityksen tilal-

la on nyt paikkakunnan ulkopuolella toimivat yritykset. 

     Raaka-aineostojen osalta yritys teki suhteellisen säännöllistä yhteistyötä kolmen 

Sotkamossa sijaitsevan ja kahden ulkopuolisen yrityksen kanssa. Näistä suhteista 

yhteistyösuhde Yhtyneet Sahat Oy:n Kajaanin yksikön kanssa oli luonteeltaan pe-

riaatteessa säännöllinen puutavaran ostosuhde. Sen merkitys oli raaka-aineen saa-

tavuuden ja laadun varmistamisen kannalta kuitenkin markkinaperusteista liiketoi-

misuhdetta tärkeämpi. Toimittaja- riippuvuus ei tosin ollut kovin tiukka, koska Yh-

tyneet Sahat Oy:n osuus HKT Vuokatinvaara Ky:n kaikista puun ostoista laski jo 

syksyllä 1997 noin 30%:iin. Tässä toimittajasuhteiden laajentamisessa oli kysymys 

yksinkertaisesti siitä, että yrityksen johto halusi varautua ajoissa Yhtyneet Sahat 

Oy:n Sotkamon sahan lopettamisesta aiheutuviin muutoksiin raaka-ainehuollossa. 
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Kuva 16. HKT Vuokatinvaara Ky:n keskeiset toimittajasuhteet helmikuussa 1997. 
Suhteita kuvaavat materiaalivirrat. 
 
Yrityksen huonekalutuotannossa tarvittavien komponenttien ja osien toimittajista 

merkittäviä olivat Pieksämäellä toimiva Suomen Viilutuote Oy (viilukaaret), Ran-

tasalmella toimiva Parlatuote Oy (laatikkosarjat) ja paltamolainen Janpuu Oy (kaa-

revat mäntylevy- osat). Kiinteähkö tilaaja-toimittaja riippuvuus Janpuu Oy:hyn 

aiheutui siitä, että kaarevien osien valmistamisen nähtiin yrityksessä edellyttävän 

aina erikoisosaamista. Sitä ei yrityksellä itsellään ollut. Laatikkosarjat taas eivät 

juuri vaadi erikoisosaamista, jolloin myös alihankintasuhde Parlatuote Oy:n kanssa 

saattoi olla aika löyhä ja perustua sen tehokkaan kapasiteetin ostamiseen. Tätä pää-

telmää tukee esimerkiksi se havainto, että yritys oli valmistanut lyhyitä  laatik-

kosarjoja myös itse. Seinäjokelaiselta Suomen Helakeskus Oy:ltä ja kuopiolaiselta 

Pakkausjaloste Oy:ltä yritys osti erilaisia kalusteiden varustelussa käytettäviä tar-
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vikkeita. Yrityksellä ei ollut omaa kuljetuskalustoa, vaan säännöllisesti tarvittavat 

kuljetuspalvelut hankittiin joko paikallisilta tai paikkakunnan ulkopuolisilta kulje-

tusliikkeiltä. Ainoa tunnistettavissa ollut kumppanuussuhde yrityksellä oli samalla 

teollisuusalueella toimivan, lähinnä höyläämötoimintaa ja puutavaran paikallis-

myyntiä harjoittavan Puukatti Oy:n kanssa. Suhteen perustana oli alunperin Sot-

kamon kunnan yrityksille vuonna 1993 rakentaman yhteisen kuivaamon käyttöajan 

ja -kustannusten jakaminen sekä yhteiskäytössä ollut kuormaaja. Tietyllä tavalla 

tasavertaisuuteen perustuvasta lähtöasetelmasta huolimatta HKT Vuokatinvaara Ky 

oli kumppaniaan suurempana yrityksenä käyttänyt tässä suhteessa aina varsin laa-

jaa ohjausvaltaa. Ehkä juuri tästä syystä  yritysten kumppanuus alkoi hiljalleen mu-

rentua. 

Alihankinnan ostamisesta yritykselle koituvat hyödyt tulivat ennen muuta 

erikoistuneen valmistusteknologian ja -kapasiteetin käyttöön saamisesta. Se itse  ei 

sitä vastoin ollut erityisen tärkeä partneri yhdellekään omista alihankkijoista. Yh-

teistyö oli niille todennäköisesti kannattavaa siksi, että toimitusten volyymit olivat 

riittävän suuria. Tavallisesti HKT Vuokatinvaara Ky teki itse yhteistyöaloitteet, 

vaikkakaan partnereiden etsintä ei ollut kovin systemaattista eikä perustunut mi-

hinkään tietoisesti valittuun strategiaan. Olemassa olevia alihankintasuhteita yritys 

pyrki pitämään yllä säännöllisillä yrityskäynneillä.  

HKT Vuokatinvaara Ky:n johto piti säännöllisesti yhteyttä valtion piirihallin-

toon (KTM,TM/Kajaani) ja Kainuun Puualan Kehityskeskukseen (Kuhmo). Tässä 

yhteydenpidossa tärkeitä motiiveja olivat rahoitus- ja työvoimakysymykset sekä 

asiantuntijatiedon siirtyminen. Sen sijaan esimerkiksi julkisen sektorin yritysver-

kostojen kehittämiseen suuntautuvilla aktiviteeteilla ei ollut yritykselle todennäköi-

sesti kovin suurta merkitystä. Tätä johtopäätöstä tukee toimitusjohtaja Tuhkasen 

lausuma, jonka mukaan: “Yhteistyö ja verkostoituminen toimivat, jos niillä tähdä-

tään bisneksen tekemiseen. Muutoin ne eivät toimi.” Epävirallisista yhteyksistä 

yritykselle merkitsivät eniten yhteydet oman toimialan järjestöihin. 



 138

6.2.3 Yhteistyöperiaatteet 

Kun HKT Vuokatinvaara Ky päätti aikanaan ryhtyä selvittelemään verkosto- tyyp-

pisiin yhteistyösuhteisiin liittyviä mahdollisuuksia, pidettiin tavoitteena oman kil-

pailuaseman vahvistamista. Tutkimushaastattelujen suorittamisen aikaan yrityksen 

tärkeimmät yhteistyöratkaisut koskivat raaka-aineiden, komponenttien ja tarvikkei-

den ostoa sekä kuljetuspalvelujen hankintaa. Yhteistyön hyödyt näkyivät pääasias-

sa raaka-aineiden hävikin pienenemisenä ja tuotantojätteen vähenemisenä, mutta 

myös jonkin asteisena kustannusten alenemisena yleensä. Vaikka yrityksen “liike-

vaihto on kasvanut jonkin verran ja yhteistyöllä on siinä omat ansionsa”,  piti yri-

tyksen johto yhteistyösuhteiden tuottamia hyötyjä melko vähäisinä suhteessa nii-

den vaatimiin panostuksiin. Yhteistyöstä saadut kokemukset selittävät varsin pit-

källe yrityksen johdon omaksumia periaatteita yhteistyö- ja verkostosuhteiden ra-

kentamisessa. Ne voidaan tiivistää kolmeksi teesiksi: 

- pyritään hallitsemaan itse mahdollisimman hyvin tuotantoprosessin keskeiset 
osat ja niiden linkittäminen toisiinsa,  

-  käytetään alihankintaa silloin, kun toimittajan erikoisosaaminen täydentää sel-
västi yrityksen omia resursseja,  

-  perustetaan muut toiminnot markkinoiden ohjauksessa muodostuville osto-
myyntisuhteille.  

HKT Vuokatinvaara Ky:n tai sen ja Wonderland Furniture Oy:n muodostama 

konserni ei siis ilmeisesti aio tulevaisuudessakaan hakea toiminnan kasvua vahvoil-

la ulkoisilla yhteistyösuhteilla, vaan mieluumminkin yhtymän sisäisestä yhteistyös-

tä ja työnjaosta. Siihen suuntaan viittaisivat myös jo vuoden 1997 loppupuolella 

valmisteilla olleet tuotannon organisointia koskevat ratkaisut erityisesti Suomus-

salmen Ämmänsaaressa. 

      Case perustuu toimitusjohtaja Viljo Tuhkasen (9.11.1995, 26.11.1997) ja  

markkinointijohtaja Jari Tuhkasen (13.02.1997) haastatteluihin sekä niiden yhtey-

dessä suoritettuihin yrityskäynteihin. Aineistona on käytetty myös vuosina 1992-97 



 139

eri lehdissä julkaistuja yritystä koskevia artikkeleita. Toimitusjohtaja Tuhkanen on 

tarkistanut casen asiatiedot. 

6.3  Case III: Paljakan pienverkosto,  Ranua 

6.3.1 Yhteistyötä tekevät yritykset 

Paljakan pienverkosto muodostui kolmesta samassa pihapiirissä toimivasta yrityk-

sestä: Paljakkatuote & Höylä Oy, Ranuan Mäntylevy Oy  ja Toiminimi Jouko Sara-

järvi. Paljakkatuote & Höylä Oy:n toiminta-ajatuksena oli “sahatavaran kuivaus ja 

jatko-jalostus siten, että raaka-aine pystyttäisiin hyödyntämään keskimääräistä pa-

remmin”. Sen lisäksi yritys tuotti muille pienverkoston yrityksille niiden tarvitse-

mia tukipalveluja. Se hoiti mm. yritysten kirjanpidon, puutavaran myynnin, vuok-

ra-kuivauksen ja huolehti pääosin yhteisistä ostoista. Paljakkatuote & Höylä Oy:n 

keskeinen rooli yhteistyössä tuli esille myös siinä, että yritys omisti kumppaneiden 

käyttämät tuotantotilat, koneet ja kuivaamon. Ranuan Mäntylevy Oy:n liiketoimin-

ta oli pelkästään mäntyliimalevyn valmistusta ja Toiminimi Jouko Sarajärven höy-

läyspalvelujen tuottamista.  

Paljakan pienverkostossa toimivien yritysten keskinäiset yhteistyösuhteet ja 

riippuvuudet kytkeytyvät sahatavarasta lähtevään puun jalostusketjuun seuraavan 

kuvan (Kuva 17) osoittamalla tavalla. 
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Kuva 17. Paljakan pienverkoston toimijasuhteet helmikuussa 1997. Suhteista kuvaa-
vat puumateriaalivirrat. 
 
Pienverkoston liikevaihto oli vuonna 1994 yhteensä 1.1 milj. markkaa. Se muodos-

tui lähinnä Paljakkatuote & Höylä Oy:n ja Ranuan Mäntylevy Oy:n liikevaihdoista. 

Verkoston yritysten liiketoiminnan kannattavuus oli vuosina 1992-94 alan keski-

määräistä tasoa heikompi. 

6.3.2 Yhteistyön kehittyminen verkostoksi 

Paljakan pienverkosto on rakentunut kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet kyt-

keytyvät samaan henkilöön, toimitusjohtaja Mikko Sarajärveen. Hänen perusta-

mansa Paljakkatuote & Höylä Oy aloitti puun höyläämisen Ranuan suurimmalta 

sahalta, Paljakkapuu Oy:ltä vuokratuissa tiloissa vuonna 1991. Yrityksillä oli alun-

perin 10 vuoden vuokra- ja yhteistyösopimus. Yhteistyö ei kuitenkaan sujunut Sa-



 141

rajärven odottamalla tavalla. Syynä oli suurelta osin se, että kummankin sopi-

musosapuolen odotukset ja käsitykset tuotannon/tuotteiden laadusta olivat hyvin 

erilaiset. Yritysten yhteistoiminta päättyi käytännössä vuonna 1994. Paljakkapuu 

Oy taas teki konkurssin vuonna 1995, jolloin sopimus lopullisesti purkautui ja Pal-

jakkatuote & Höylä Oy siirsi toimintansa Mikko Sarajärven ostamalle maatilalle. 

Sen navetasta saneerattiin yritykselle tuotantotilat. Uusi toimipaikka sijaitsee kah-

deksan kilometrin päässä edellisestä paikasta. Toimipaikalta on matkaa Ranuan 

keskustaan vähän yli 10 kilometriä.  

Seuraavaksi tilan pihapiiriin rakennettiin kuivaamo. Hieman myöhemmin Jari 

Kelahaara perusti saneerattuihin tiloihin Ranuan Mäntylevy Oy:n. Toiminimi Jou-

ko Sarajärvi oli tullut mukaan verkostoon jo vähän ennen kuin Paljakkatuote & 

Höylä Oy irtautui Paljakkapuu Oy:stä. Tutkimuksen haastatteluvaiheen aikaan yri-

tykset muodostivat tiiviin ryppään. Niissä työskenteli neljä henkilöä. Pienverkoston 

yrittäjistä Mikko Sarajärvi on koulutukseltaan insinööri. Muut yrittäjät ovat käy-

neet erilaisia ammattikursseja. Mikko ja Jouko Sarajärvi ovat serkuksia.  

Tällainen taajama-alueen ulkopuolelle syntynyt moni-yrittäjäinen pienverkosto 

on melko uusi yhteistyön muoto ainakin puualalla. Esimerkiksi Ranualta löytyy 

vain yksi vastaavanlainen ratkaisu. Siinä tuotannollinen toiminta hoidetaan kuiten-

kin yhden yrityksen sisällä, Lapin Puupojat Oy:ssä. Yrityksen omistus ja toiminta 

perustuu jaettuun perheyrittäjyyteen.  

6.3.3 Yhteistyön keskeiset piirteet 

Paljakan pienverkosto- idea lähti liikkeelle ajatuksesta syventää Paljakkatuote & 

Höylä Oy:n ja Ranuan Mäntylevy Oy:n erikoistumista yhteistyön avulla. Yhteistyö 

kehittyi nopeasti säännölliseksi ja järjestelmälliseksi, vaikka kumpikaan yrittäjä ei 

sanonut varsinaisesti ohjanneensa kehitystä. Verkoston sisäisiä suhteita he luon-

nehtivat kumppanuudeksi, mutta pitivät verkostosta ulospäin suuntautuvia yhteis-

työsuhteita normaaleina ostoihin ja myynteihin perustuvina liiketoimisuhteina. 
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Verkoston yritysten kehittämisajatukset näyttivät nojaavan varsin pitkälle pienuu-

den etujen hyödyntämiseen ja toiminnan joustavuuden yhdistämiseen monipuoli-

seen puualan osaamiseen. Myös Paljakkatuote & Höylä Oy:n aikaisemmat hyvät 

kontaktit paikallisiin puualan yrityksiin olivat tärkeä menestystekijä. Se oli lisäksi 

ainoa paikallinen rakennuspuutavaran myyjä. Tämä monipuolisti pienverkoston 

liiketoimien valikoimaa ja kytki sen suoraan lopputuotteita käyttäviin paikallisiin 

asiakkaisiin. Tärkein yritysasiakas verkostolle oli huonekalukomponentteja valmis-

tava Ekin Puu Oy.  

Pienverkoston sisällä yritysten välinen yhteistyö oli kiinteää. Mikko Sarajärvi 

luonnehti sitä seuraavasti: “Meitä on täällä pihapiirissä kolme yritystä. Toimimme 

yhteistyössä keskenämme. Tämä on pelannut monta vuotta tosi hyvin. Me myös 

lähdemme siitä, että verkoston kasvun on oltava luontaista ja kaikkien hyväksy-

mää." Yhteistyö perustui suulliseen sopimiseen, eikä yrittäjien välillä ollut min-

käänlaisia kirjallisia sopimuksia. Yhteistyön hyödyistä puhuttaessa jokainen ver-

koston yrittäjä katsoi sen parantaneen erityisen paljon puuraaka-aineen saatavuutta 

ja laatua. Se toimitettiin Paljakkatuote & Höylä Oy:lle pääosin Ranualta. Yhteis-

työn muiden hyötyjen katsottiin näkyvän lähinnä tuotannon tehokkuuden nousuna 

ja tuotteiden parempana laatuna. Sitä vastoin sen tyyppiset pienverkoston yrittäjien 

kommentit toisista ranualaisista puualan yrityksistä kuin "enpä oikein tiedä mitä 

siellä tapahtuu" tai "täytyy sanoa, että sitä kimppaa en tunne" antavat kuvan ver-

kostosta, jonka yrittäjät eivät ole perehtyneet erityisen laajasti toisten paikallisten 

yritysten toimintaan tai eivät ehkä ole niistä niin kiinnostuneitakaan. 

6.3.4 Yhteistyö julkistoimijoiden kanssa 

Paljakan pienverkoston “henkinen isä”, toimitusjohtaja Mikko Sarajärvi toimi ai-

koinaan Ranualla ensimmäisen puukyläprojektin vetäjänä. Sen perusteella hänelle 

oli muodostunut hyvä kontaktipinta myös paikallisiin ja aluetason julkisiin toimi-

joihin. Koska pienverkosto sijaitsi taajama-alueen ulkopuolella, olivat näistä kon-
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takteista luonnollisia ja säännöllisiä erityisesti yhteydet maaseutu-elinkeinopiiriin. 

Sarajärvi oli myös Ranuan kunnanhallituksen jäsen. Kunnallispolitiikkaan osallis-

tumisen yhteydessä kuntatoimijoihin päin syntyvien satunnaisten kontaktien hyöty-

jä verkoston asioille oli  Sarajärven mielestä kuitenkin melko vaikea konkretisoida.  

tulivat hänen mielestään lähinnä sitä kautta, että "kun oli monessa mukana, niin 

tunsi kaikki muut".  

Case perustuu toimitusjohtaja Mikko Sarajärven haastatteluihin (5.12.1995, 

2.4.1997 ja 31.10.1997), yrittäjä Jari Kelahaaran haastatteluun 7.12.1995 ja yrit-

täjä Jouko Sarajärven haastatteluun 7.12.1995 sekä niiden yhteydessä suoritettui-

hin yrityskäynteihin. Tutkimuksen aikana haastateltiin myös Ekin Puu Oy:n toimi-

tusjohtaja Erkki Koivukangasta (5.12.1995, 12.3.1997 ja 31.10.1997). Toimitus-

johtaja Sarajärvi on tarkistanut casen asiatiedot. 

6.4 Case IV: Incap Furniture Oy/Lappinus Oy, Ranua 

6.4.1 Lappinus Oy:n toiminnan käynnistyminen 

Ranualla toimi 1980- luvun alussa yksi ovia ja ikkunoita valmistanut puusepän-

verstas ja muutama kenttäsirkkeli. Tämä oli lähtökohta, kun kunnassa ryhdyttiin 

suunnittelemaan hanketta mekaanisen puunjalostuksen kehittämiseksi. Hankkeen 

vetäjäksi löydettiin omalta paikkakunnalta yrittäjä Pentti Sääskilahti. Hän perusti 

Lappinus Oy:n huonekalutehtaan vuonna 1982. Se toimi aluksi kotimarkkinoilla 

kuten alan muutkin yritykset ja valmisti kaikki tuotteet alusta loppuun asti itse. 

Ensimmäisen vientikaupan yritys teki 1980- luvun puolivälissä, ja melko pian sen 

jälkeen yrityksen päätuotteiden (sängyt, parvisängyt) menekki ylitti sen oman 

valmistuskyvyn. Kapasiteetti-ongelma ratkaistiin ottamalla käyttöön huonekalute-

ollisuudessa tuolloin vielä lähes tuntematon tuotannon osittamiseen ja ulkoistami-

seen perustuva toimintatapa. Ranuan puualan alihankintaverkosto lähti liikkeelle 

tästä ratkaisusta. Verkoston ensimmäiset paikalliset toimijat olivat liimalevyn val-
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mistajia. Sängynpohjien ja muiden osien valmistajia alkoi syntyä paikkakunnalle 

vasta myöhemmin. Yritys itse keskittyi liikeideansa “lakkaa, pakkaa, laskuta” mu-

kaisesti puun pintakäsittelyyn ja valmiiden tuotteiden markkinointiin. 

Yrityksen kehitysesteeksi muodostui kuitenkin varsin nopeasti sen johdon liik-

keenjohto- ja markkinointiosaamisen kapeus, toiminnan volyymiin nähden suh-

teettoman pieni oma pääoma ja heikko kannattavuus. Myös yrittäjä-

toimitusjohtajan intressien hajoaminen täysin uusiin ja huonosti hallittuihin     “bu-

sineksiin” alkoi näkyä yrityksen toiminnassa. Tässä vaiheessa kuvaan astui Kera 

Oy:n kehitysyhtiö Keraspo Oy, josta tuli vuonna 1988 Lappinus Oy:n pääomistaja. 

Ensimmäisenä toimenpiteenään uusi omistaja vaati yritysjohdolta nopeita toimia 

tuottavuuden parantamiseksi. Se johti valmistuksessa olleiden tuotteiden määrän 

karsimiseen ja alihankkijoiden vähentämiseen.  

6.4.2 Euro Pine Oy:n tytäryritykseksi 

Kera Oy:n käynnistettyä omien kehitysyhtiöidensä toiminnan selkiyttämiseen täh-

täävän prosessin, syntyi uusi kehitysyhtiö Incap Oy. Tämä tapahtui vuonna 1991. 

Incap Oy:n omistukseen ja hallintaan siirtyivät myös kaikki aiemmin eri kehitys-

yhtiöiden hallinnassa olleet mäntyhuonekaluja valmistaneet yritykset, Lappinus 

Oy niiden mukana. Seuraavassa vaiheessa nämä yritykset yhdistettiin samaan 

toimialakonserniin, Euro Pine Oy:hyn. 

Euro Pine Oy:n liikeideana oli mäntykalusteiden suunnittelu, valmistus ja 

markkinointi. Idean toteuttamisessa emoyhtiön ja sen johdon vastuulle tuli strate-

ginen ja operatiivinen johtaminen, taloushallinto, tuotteiden markkinointi sekä ma-

teriaali- ja tietohallinto. Tytäryritysten tehtävänä oli varsinaisesta valmistuksesta 

huolehtiminen. Konsernin sisällä sovittiin, mihin tuotteisiin tai niiden osiin kukin 

yksikkö erikoistui ja mitkä olivat niiden ydintehtävät jalostusketjussa. Alihankin-

nan osuudeksi suunniteltiin alunperin noin neljännestä yrityksen liikevaihdosta. 

Alihankinnalla tarkoitettiin konsernin toimitusjohtaja Vesa Karihtalan mukaan 
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“verkostomaista yritysten välistä tavaroiden ja palvelujen ketjua, jossa jalostusaste 

koko ajan kasvaa loppukäyttäjän tarpeita vastaavalla tavalla”.   

Euro Pine Oy:n liikevaihto oli vuonna 1994 hiukan yli 100 milj. markkaa, mille 

tasolle se myös vakiintui parin seuraavan vuoden ajaksi. Yrityksen liikevaihdon ja 

samalla tuloksen tasaantumiseen olivat vaikuttamassa mm. markan ulkoisen arvon 

vahvistuminen, kysynnän hiljeneminen päämarkkinoilla ja kotimaisen puuraaka-

aineen hinnan nousu. Toisaalta on kuitenkin merkille pantavaa, että liikevaihdon 

taso oli tuolloin kaksinkertainen vuoteen 1991 verrattuna. Kasvu perustui lähes 

kokonaan vientiin, jonka osuus liikevaihdosta oli 80-90 %. Tärkeimmät markkinat 

olivat EU- maissa. Liikevaihdosta 10% tuli alihankintaa ostamalla. Henkilöstöä 

yrityksessä oli vuonna 1994 noin 140. Yksi Euro Pine Oy:n tytäryrityksistä oli siis 

Lappinus Oy. Sen toiminta-ajatus oli “valmistaa kannattavasti huonekaluja Keski-

Euroopassa ja kotimaan markkinoilla toimiville suurille huonekaluketjuille”. Eri-

koistuttuaan parvi- ja kerrossänkyihin Lappinus Oy kasvoi 1990- luvun alkupuo-

lella nopeasti ja kannattavasti. Yritys oli samalla edelleen keskeinen toimija Ranu-

an puualan alihankintaverkostossa. Esimerkiksi vuonna 1994 verkoston yritysten 

yhteensä 50 milj. markan liikevaihdosta Lappinus Oy:n ja sen alihankkijoiden 

osuus oli reilusti yli puolet. Yrityksen oma liikevaihto oli 24 milj. markkaa ja hen-

kilöstömäärä 30 työntekijää ja toimihenkilöä.  

Toisaalta Lappinus Oy linkittyi koko arvoketjun osalta jo melko  tiiviisti emo-

yhtiöönsä. Konsernin ulkopuolelta ostettiin tuotannon raaka-aineiden ja alihankin-

nan lisäksi vain siivous- ja vartiointipalvelut (Ranualta) ja kuljetuspalvelut sekä 

vuokrattiin tarvittavia koneita ja laitteita. Yritysjohdon yhteydet valtion piirihallin-

toviranomaisiin ja julkisrahoittajiin olivat vuosina 1993-95 säännölliset. Tämä joh-

tui paljolti yrityksen lukuisista omista kehityshankkeista. Ranuan kunnan ylintä 

virkamiesjohtoa pyrittiin myös pitämään jatkuvasti ajan tasalla näistä hankkeista. 

Sitä vastoin yhteydet kunnan elinkeinotoimeen ja paikallisiin puualan verkosto-

promoottoreihin olivat satunnaisia, samoin yhteydet paikkakunnan ulkopuolella 
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sijaitseviin alan oppilaitoksiin ja tutkimuslaitoksiin. 

Verkostoitumisen idealla tähdättiin alunperin oman erikoistumisasteen ja te-

hokkuuden nostamiseen. Yrityksellä oli jatkuvasti ranualaisia alihankkijoita. Nii-

den määrä vaihteli kuitenkin vuosittain ja myös partneriyritykset saattoivat vaih-

tua. Syksyllä 1995 yrityksellä oli alihankkijana vielä kymmenen paikallista yritys-

tä, mutta melko tiivistä yhteistyö oli vain kolmen yrityksen kanssa. Yrityksen ali-

hankkijasuhteita tärkeimpiin komponenttien toimittajiin, Ekin Puu Oy:hyn ja Ra-

nuan Hankinta Oy:hyn voi kuvata jokseenkin säännöllisiksi. Sitä vastoin raaka-

aineen hankintasuhde Paljakkapuu Oy:n sahan kanssa oli edellisiä suhteita mark-

kinaperusteisempi, vaikka olikin säännöllinen. Tämä linkki katkesi myöhemmin 

syksyllä, kun saha teki konkurssin. Konkurssilla ei tosin ollut Lappinus Oy:lle ko-

vin suurta merkitystä, sillä selvästi tärkeämpi raaka-ainetoimittaja yritykselle oli jo 

jonkin aikaa ennen sitä ollut pellolainen Pantsarin Saha Oy. Näiden toimittajien 

lisäksi yrityksellä oli alihankkijasuhde liimalevyä ja kerrossänkyjen aihioita val-

mistavan sekä puutavaran kuivausta harjoittavan Puurakenne Heikkilä Oy:n kans-

sa. Sen Lappinus Oy omisti täysin. Muiden paikallisten yritysten kanssa yhteistyö 

oli satunnaista. 

Lappinus Oy:n  ohjausvalta omien alihankkijoiden suhteen on perustunut aina 

tuotannon arvoketjun keskeisten osien hallintaan. Toiminnan alkuvuosina verkos-

tomaisen yhteistyön hyödyntäminen lisäsi varmasti huomattavasti yrityksen omaa 

erikoistumista ja joustavuutta. Yhteistyön tuotannon mittakaavaa laajentava vaiku-

tus kuitenkin väheni samassa tahdissa kun tuotannon integroituminen Euro Pine- 

konsernin sisällä eteni ja alihankkijoille asetetut vaatimukset kovenivat. Tämän 

seurauksena alihankkijoita vaihdettiin joskus aika helposti, ja jo syksyllä 1995 yri-

tys valmisti itse tai valmistutti konsernin muissa yksiköissä huomattavan osan tar-

vitsemistaan komponenteista. Osa komponenteista hankittiin toki edelleen kilpai-

lukykyisiltä alihankkijoilta. 

 



 147

6.4.3 Fuusioiminen Incap Furniture Oy:hyn 

Incap Oy:ssä laadittu suunnitelma pörssiin listautumisesta alkoi edetä vuoden 1995 

lopulla. Samalla nopeutuivat koko konsernin rakenteelliset järjestelyt. Niiden en-

simmäisessä vaiheessa huonekalutoimiala yhdistettiin Incap Furniture Oy:ksi. Tä-

mä tapahtui vuoden 1996 alussa. Seuraava rakennejärjestely tehtiin 2.1.1997, jol-

loin Incap Furniture Oy:hyn aikaisemmin tytäryrityksinä kuuluneet Botnia Pine 

Oy Kärsämäeltä, Finn-Sorpu Oy Varpaisjärveltä sekä Lappinus Oy ja Puurakenne 

Heikkilä Oy Ranualta sulautettiin emoyhtiöön. Fuusiolla tähdättiin ennen muuta 

yhtiön liiketoimintojen yksinkertaistamiseen ja yhtenäistämiseen. Tavoitteena oli 

kuitenkin myös selkiyttää yhtiön konsernikuvaa osakeantia ja OTC- listautumista 

varten. Incap Furniture Oy:n Ranuan tehtaan (Lappinus Oy:n) tuotantotilat tuhou-

tuivat pääosin tulipalossa 3.2.1997. 

     Institutionaalisille sijoittajille suunnattu osakemyynti ja yleisöanti toteutettiin 

huhtikuussa 1997. Sen jälkeen Kera Oy:n omistusosuus Incap Oy:ssä laski  

43%:iin. Omistajarakenteen uudistumisen jälkeen Incap Oy:n sijoitusyhtiö-

toiminta-ajatuksen oletetaan pääsevän sen toiminnassa entistä paremmin esille. Se 

ilmoitti sijoittavansa pääomia kannattavan kansainvälisen liiketoiminnan mahdol-

lisuuksia omaaville teollisille toimialoille ja tavoittelevansa sitä kautta sekä tuotto-

ja yhtiöön sijoitetulle pääomalle että osakkeiden arvonnousua. Listautumisvai-

heessa konserniin saatu uusi 25 milj. markan oma pääoma käytettiin investointei-

hin sen molemmilla toimialoilla, huonekaluteollisuudessa ja elektroniikkateolli-

suudessa sekä käyttöpääoman vahvistamiseen.  

6.4.4 Incap Furniture Oy:n Ranuan tehtaan lopettaminen 

Incap Furniture Oy:n tulipalossa tuhoutunut Ranuan tehdas korvattiin laajentamal-

la yhtiön Kärsämäellä sijaitsevia tehdastiloja. Se merkitsi yhtiön toiminnan lop-

pumista Ranualla tammikuussa 1998, jolloin uudet toimitilat ja koneet otettiin 

Kärsämäellä käyttöön. Yhtiön toimitusjohtaja Karihtala perusteli julkisuudessa 
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tehtaan lakkauttamispäätöstä toiminnallisilla ja liiketaloudellisilla selvityksillä, 

joiden mukaan toimintojen keskittämisestä tulee yritykselle huomattavasti enem-

män hyötyjä kuin entisestä hajautetusta toimintamallista. Hyödyt liittyvät erityi-

sesti puuraaka-aineen saannin varmistumiseen pitkällä aikajänteellä. Sopivaa raa-

kapuuta ei Karihtalan mukaan löydy Ranualta eikä sen lähikunnista yrityksen tar-

vitsemaa määrää. Hyödyt ovat myös puuraaka-aineen ja valmiiden tuotteiden kul-

jetuksiin liittyviä, uuden sijainnin tuottamia logistisia hyötyjä. Tuotannon fyysi-

sestä keskittämisestä taas seuraa tehokkuus-, mittakaava-, synergia- ja muunnelta-

vuusetuja sekä mahdollisuus vahvistaa tai supistaa alihankkijaverkostoa aikaisem-

paa joustavammin. Yhtiön tavoitteista käsin katsottuna nämä tekijät olivat paina-

vampia päätöskriteerejä kuin inhimillisiin resursseihin liittyvät tekijät. Toisaalta 

Incap Furniture Oy kyllä ilmoitti, että se on valmis jatkamaan alihankintasopimuk-

sia muutamien ranualaisten yritysten kanssa, jos ne pystyvät säilyttämään kilpailu-

kykynsä. 

Incap Furniture Oy:n tekemä päätös lopettaa Ranuan tehdas oli shokki koko 

paikalliselle puuverkostolle. Alihankkijoiden tilauskanta supistui rajusti ja 

yrityksestä jäi työttömäksi välittömästi 32 henkilöä. Yrityksen entisistä 

työntekijöistä muutamat muuttivat työn perässä konsernin toisille tehtaille, mutta 

suurin osa jäi eri syistä Ranualle. Sieltä oman alan töiden löytäminen on 

osoittautunut hyvin vaikeaksi. Kuntaan ei perustettu yhtään uutta puualan yritystä 

tehtaan lopettamisen jälkeen ainakaan kahteen vuoteen. Tehtaan lopettaminen 

merkitsi yhdessä syksyllä 1995 tapahtuneen Paljakkapuu Oy:n sahan konkurssin, 

komponentteja valmistaneen Ranuan Hankinta Oy:n keväällä 1996 tapahtuneen 

Etelä-Suomeen siirtymisen ja huonekaluja valmistaneen Habicap Oy:n kesällä 

1997 tapahtuneen konkurssin sekä niiden välillisten vaikutusten kanssa sitä, että 

“Ranuan puuverkoston” liikevaihdosta hävisi todellisuudessa kaksi-kolmasosaa. 

Tehtaan lopettaminen oli katastrofi myös Ranuan puuverkoston ulkoiselle ima-

golle, joka oli  paitsi Lappinus- syntyinen myös monin tavoin Lappinus- sidonnai-
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nen. Ulkopuolisten oli helppoa jopa samaistaa nämä kaksi asiaa toisiinsa ja nähdä 

Lappinus Oy:n eräänlaisena verkoston pysyvänä dynamona. Tämä ajatus säilyi 

voimakkaana siitä huolimatta, että yrityksen todellinen rooli paikallisen verkosto-

idean kantajana hiipui samaa tahtia kuin yritysjohdon tuntuma ja intressi paikalli-

seen verkostoon heikkeni. Tämän suuntaisen muutoksen merkit olivat näkyvissä 

Ranualla jo marraskuussa 1995.  

Tutkimushaastattelujen toisen vaiheen suorittamisen yhteydessä nousikin voi-

makkaasti esille kysymys siitä, olisiko Ranuan puuverkoston entisen energian pa-

lauttamiseksi löydettävissä nopeasti joko uusi yritys verkostoveturiksi tai ainakin 

vaihtoehtoinen toimintamalli, jolla paikkakunnalle kehittynyt puualan teollinen 

kulttuuri, yhteistyön tekemisen tapa ja alansa osaava ammattityövoima voitaisiin 

hyödyntää. Paikkakunnan sisältäpäin tapahtuvaan puualan elvyttämiseen liittyy 

kuitenkin eräitä selvästi nähtävissä olevia ongelmia. Suurin niistä on se, että jäljel-

lä olevien yritysten joukossa ei ole yhtään rahoitusasemaltaan kohtuullisen vakaata 

ja kasvua hakevaa yritystä. Alan yrittäjistä on myös vaikea löytää sellaista henki-

löä, joka kykenisi tai olisi edes halukas toimimaan verkoston yritysten liiketoi-

minnan koordinaattorina. Toinen vaihtoehto on tietysti etsiä ongelmaan ratkaisua 

oman paikkakunnan ulkopuolella toimivista alan yrityksistä. Tällaisessa tilanteessa 

moni ranualainen puualan yritys joutuukin varautumaan tulevaisuudessa siihen, 

että omat yhteistyösuhteet on organisoitava uudelleen ja että niistä on päätettävä 

aikaisempaa enemmän omista lähtökohdista käsin.  

Case perustuu pääosin kirjalliseen aineistoon (Halonen 1996, Palm 1996, Puu-

Suomi...1995 ja Karihtala 1993) sekä vuosina 1994-97 julkaistuihin yritystä koske-

viin artikkeleihin ja uutisiin. Tutkimuksen aikana haastateltiin Euro Pine Oy:n toi-

mitusjohtaja Juha Leppästä (27.12.1995) ja Incap Furniture Oy:n toimitusjohtaja 

Vesa Karihtalaa (4.12.1997 ja 23.1.1998). Toimitusjohtaja Vesa Karihtala on tar-

kistanut casen asiatiedot. 
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6.5 Yhteenveto 

Puualan yritysten yhteistyö oli tutkimushaastattelujen suorittamisen aikoihin Uta-

järvellä vasta käynnistymässä. Paikallisen verkoston ytimen muodosti liimalevyä 

valmistava Neopolar Oy. Verkosto oli yritysten määrällä mitattuna suppea ja si-

doksiltaan löyhä. Sotkamossa puualan paikallisverkoston rakenteen perustan muo-

dostivat HKT Vuokatinvaara Ky ja Vuokatin Huvilaveistämö Oy, joista ainakin 

ensin mainitun yhteistyösuhteiden rakentamisessa paikallisuutta tärkeämpi tekijä 

oli tehokkaan kapasiteetin ja puuttuvan osaamisen saaminen yrityksen käyttöön. 

Ranualla puolet paikallisen puualan verkoston liikevaihdosta syntyi Incap Furnitu-

re- konserniin kuuluneessa Lappinus Oy:ssä ja toinen puoli paikallisten mini- ja 

pienyritysten keskinäisissä liiketoimissa. Lappinus Oy, joka oli verkoston kärkiyri-

tys, valitsi alihankkijansa täysin liiketaloudellisin perustein. Miniyrityksissä tärkei-

tä yhteistyösuhteisiin vaikuttavia tekijöitä olivat taas paikallisuus, kumppanien toi-

siaan täydentävät resurssit ja yrittäjien informaalit suhteet. Puualan yhteistyökult-

tuuri ja myös imago oli Ranualla selvästi vahvempi kuin muilla tutkimuspaikka-

kunnilla. Eri paikkakuntien puualan avainyritysten yhteistyömallit poikkesivat toi-

sistaan. 

Neopolar Oy oli liittoutunut ruukkilaisen Ruukin Puunjalostus Oy:n kanssa en-

nen muuta puuraaka-aineen hankinnan ja tuotannon markkinoinnin osalta. Tämä 

suhde perustui yrittäjien keskinäiseen suulliseen sopimukseen. HKT Vuokatinvaara 

Ky valmisti huonekaluja. Yrityksen ainoa omistaja oli sen toimitusjohtaja. Yritys 

oli käyttänyt tuotannossaan jonkin verran paikallisia alihankkijoita, mutta koke-

mukset siitä olivat olleet aika huonot. Haastattelujen suorittamisen aikoihin myös 

sen ainoa kiinteähkö paikallinen yhteistyösuhde oli hiipumassa. Kaikki yrityksen 

voimassa olleet ulkoiset yhteistyösuhteet olivat löyhiä ja liittyivät joko palvelujen, 

komponenttien tai kapasiteetin ostamiseen.  Toisaalta se itse ei ollut erityisen tär-

keä partneri yhdellekään omista tavarantoimittajista. 

Huonekalutehdas Lappinus Oy:ssä otettiin jo parin-kolmen vuoden kuluttua yri-
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tyksen perustamisesta käyttöön toimintojen ulkoistamiseen perustuva toimintatapa, 

missä yritys itse keskittyi puun pintakäsittelyyn ja valmiiden tuotteiden markki-

nointiin. Nämä liiketoimintaprosessia koskevat perusvalinnat käynnistivät “Ranuan 

puuverkostona” myöhemmin tunnetuksi tulleen paikallisen puualan alihankintaver-

koston toiminnan. Kiinnostus verkoston kehittämiseen on yrityksessä kuitenkin 

selvästi vaihdellut omistussuhteiden muutosten mukaan. Yrityksellä oli koko Ra-

nualla toimimisen ajan paikallisia alihankkijoita, mutta yhteistyökumppanit saat-

toivat vaihtua vuosittain. Incap Furniture Oy:n Ranuan tehdas eli entisen Lappinus 

Oy:n tuotantotilat tuhoutuivat tulipalossa helmikuussa 1997. Yrityksen tuotantoa 

jatkettiin ensin Ranualla lisäämällä alihankintaa. Vähitellen tuotantoa alettiin kui-

tenkin siirtää yhtiön Kärsämäen tehtaalle. Ranuan tehtaan lopullista lakkauttamista 

yrityksen johto perusteli julkisuudessa tuotannon fyysisestä keskittämisestä odotet-

tavissa olleilla, hajauttamiseen perustuvaa toimintamallia suuremmilla tuotannolli-

silla ja taloudellisilla eduilla. Tutkituista puualan yritysten yhteistyöverkostoista 

kaikkein verkostomaisinta toimintatapaa näytti soveltavan ns. Paljakan pienverkos-

to. Se oli Ranuan kunnan taajama-alueen ulkopuolelle muodostunut kolmen mi-

niyrityksen yhteistyön malli. Yhteistyö navoittui Paljakkatuote & Höylä Oy:hyn, 

joka osti raaka-aineen, tuotti kahden muun yrityksen tarvitsemat tukipalvelut ja 

omisti tuotantotilat sekä koneet. Vaikka pienverkoston yritysten välillä ei ollut 

minkäänlaisia kirjallisia yhteistyösopimuksia, voidaan niiden yhteistyötä verkoston 

sisällä pitää melko kiinteänä kumppanuutena.  

Tutkimuksen case- yritysten yhteistyöverkostojen voimakkaat muutokset ovat 

jatkuneet myös tutkimushaastattelujen suorittamisen jälkeen. Yrityksistä Neopolar 

Oy toimii edelleen Utajärvellä ja valmistaa mäntyliimalevyä. Ruukin Puunjalostus 

Oy:stä on tullut sen vähemmistöosakas. Ruukin Puunjalostus Oy tai vuodesta 2002 

Ruukki Wood Oy taas on osa pörssiyhtiö Ruukki Group Oyj:tä. Utawood Oy lopet-

ti toimintansa keväällä 2002.  HKT Vuokatinvaara Ky haki yrityssaneeraukseen 

vain viikko sen jälkeen, kun tämän tutkimuksen viimeinen yritysjohdon haastattelu 
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oli suoritettu eli 1.12.1997. Yrityksen liiketoiminta ei kuitenkaan tervehtynyt ja se 

teki konkurssin 22.6.2000. Hintakilpailukyvyn heikkeneminen ja pari isohkoa luot-

totappiota nopeuttivat tätä prosessia. Yrityksen tytäryhtiön, Wonderland Furniture 

Oy:n toiminta oli alusta lähtien kannattamatonta. Se päätyi yrityssaneerauksen epä-

onnistumisen jälkeen konkurssiin 29.4.2001.  Paljakan pienverkostoon kuuluneessa 

Ranuan Mäntylevy Oy:ssä suunniteltiin toiminnan siirtämistä Ranuan kirkonkylälle 

jo syksyllä 1998. Muutto toteutui kuitenkin vasta seuraavana vuonna, kun yritys 

aloitti toimintansa kunnan sille rakennuttamassa teollisuushallissa. Käytännössä 

tämä merkitsi Paljakan pienverkoston hajoamista. Ranuan puuverkoston entisen 

kärkiyrityksen, Incap Furniture Oy:n Kärsämäen tehdas tuhoutui tulipalossa 

16.5.2001 ja on rakennettu sen jälkeen uudelleen. Incap Oyj on myynyt Incap Fur-

niture Oy:n koko osakekannan Finnish Furniture Holding Oy:lle, jonka omistavat 

neljä suomalaista pääomasijoitusyhtiötä ja yrityksen toimiva johto. Yrityksen mer-

kittävin vielä tutkimushaastattelujen aikaan Ranualla toiminut alihankkija, Ekin 

Puu Oy muutti Kannukseen helmikuussa 1999. Tämä ratkaisu tapahtui melko pian 

sen jälkeen, kun Ranuan puuverkoston vielä jäljellä olleiden yritysten ja paikallisen 

Teollisuuskehitys Oy:n yhteiset ponnistelut verkoston uuden veturiyrityksen löy-

tämiseksi näyttivät selvästi kariutuvan. 
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7  Puualan paikalliset yhteistyöverkostot  ja julkistoimijat 

Julkinen sektori kiinnostui 1990-luvun alkupuolella uudella tavalla pk- yritysten 

toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittämisestä. Toimenpiteitä kohdistettiin 

erityisesti yritysten teknologiatason nostamiseen ja verkostoitumisidean pohjalta 

lähtevän liiketoiminta- ajattelun levittämiseen. Kehitystä pyrittiin vielä kiihdyttä-

mään perustamalla erilaisia yritys- ja teknologiakyliä sekä kehitys- ja osaamiskes-

kuksia ja toteuttamalla erilaisia kehittämishankkeita. Tämä ilmiö ei ollut pelkästään 

suomalainen, vaan selvästi eurooppalainen. Siitä pääsivät hyötymään myös perin-

teiset toimialat, puuala niiden mukana.  

Puualan yritysten kannalta merkittäviä valtakunnallisia kehittämishankkeita oli-

vat esimerkiksi puuteollisuuden teknologiaohjelmat, Puu- Suomi- projekti, alan 

t&k- rekistereiden perustaminen ja puuinnovaatioprojekti. Hyvinä esimerkkeinä 

alaan kohdistuneesta alueellisesta aktiivisuudesta voidaan taas pitää Oulun ja Lapin 

lääneissä toimineita erilaisia paikallistason kehittämishankkeita. Niistä monet kyt-

keytyivät tavalla tai toisella Puu-Suomi- projektiin. Hankkeita toteutettiin myös 

kaikissa tämän tutkimuksen esimerkkikunnissa. 

Tässä osassa tarkastellaan puualan paikallisia yhteistyöverkostoja niihin sidok-

sissa olevien julkistoimijoiden näkökulmasta. Aluksi täydennetään edellä suoritet-

tua puualan yritysten paikallisten toimintaympäristöjen analyysiä. Seuraavaksi tar-

kastellaan sekä yritysten keskinäisiä yhteistyösuhteita että julkistoimijoiden keski-

näisiä suhteita koskevia julkistoimijoiden tulkintoja. Osa päätetään näihin verkos-

toihin liittyvien paikallisten hyötyjen käsittelyyn.  
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7.1 Yhteistyöverkostojen perusta - paikalliset toimintaympäristöt 

Tutkimuspaikkakuntien puualan verkostoista ja alan yritysten yhteistyösuhteista 

julkistoimijoille hahmottuvien käsitysten analysoinnin lähtökohdan muodostavat 

tässä tutkimuksessa aikaisemmin, yritysten paikallisten toimintaympäristöjen tar-

kastelun yhteydessä muodostetut yleisten ja erityisten kuntatekijöiden laajat ryh-

mät. Analyysissä mennään nyt kuitenkin hiukan syvemmälle kummankin tekijä-

ryhmän sisälle ja tarkastellaan julkistoimijoiden arvioita niihin kuuluvien yksittäis-

ten tekijöiden merkityksestä puualan yritysten toiminnalle. Vertailuaineistona käy-

tetään yritysjohtajia ja heidän tulkintojaan. 

Tutkimusaineistoon kuuluneet julkistoimijat arvottivat yleisten kuntatekijöiden 

merkityksen tutkimuspaikkakunnasta riippumatta pääpiirteissään samalla tavalla 

kuin puualan yritysjohtajat (Kuva 18). Ainoan selvän poikkeuksen tähän sääntöön 

teki kunnan yleisen palveluvarustuksen tai infrastruktuurin arvottaminen. Tutki-

muspaikkakunnista Utajärvi ja Sotkamo sijaitsevat kumpikin suhteellisen lähellä  

suurempaa palvelujen tarjontakeskittymää. Lisäksi Utajärvellä kunnan oma yleinen 

palveluvarustus on aika heikosti kehittynyt. On siten melko helppo ymmärtää, että 

julkistoimijoiden ja yritysjohtajien tulkinnat paikallisen infrastruktuurin tärkeydes-

tä erosivat näiden kuntien osalta toisistaan enemmän kuin muita tekijäryhmiä kos-

kevat tulkinnat. Toisaalta voi tietysti olla niinkin, että Utajärvellä ja Sotkamossa 

julkistoimijat korostivat liikaa näiden palvelujen käytön sijaintipaikkasidonnaisuut-

ta. Ranualla taas etäisyydet kaupunkikeskuksiin ovat pitkät ja kunnan palveluva-

rustus kattaa pienyritysten perustarpeet suhteellisen hyvin. Suurin osa alan yrittäjis-

tä on myös kotoisin kunnan alueelta. He painottivat kuljetusyhteyksien, yleisen 

palveluvarustuksen ja tutun paikkakunnan merkitystä sijaintitekijänä hiukan 

enemmän kuin julkistoimijat.  

 



 155

 

Yritysjohtajat 

Julkiset toimijat 

Utajärvi

Tuttu paikkakunta 

Infrastruktuuri 

Kuljetusyhteydet 

Yrittäjäjärjestöt 

Uskonnoll. järjestöt 

Muu järjestötoiminta 

4 3 2 1  
 

Yritysjohtajat

Julkiset toimijat

Sotkamo

Tuttu paikkakunta

Infrastruktuuri

Kuljetusyhteydet

Yrittäjäjärjestöt

Uskonnoll. järjestöt

Muu järjestötoiminta

4321  
 

Ranua

1=Ei merkitystä, 2=Vähän merkitystä, 3=Tärkeä, 4=Erittäin tärkeä

Yritysjohtajat

Julkiset toimijat

Tuttu paikkakunta

Infrastruktuuri

Kuljetusyhteydet

Yrittäjäjärjestöt

Uskonnoll. järjestöt

Muu järjestötoiminta

4321

 
 
Kuva 18. Tutkimuspaikkakunnat puualan yritysten toimintaympäristöinä. Yleisten 
kuntatekijöiden merkitys.  
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Kaikkein vähiten merkitystä paikallisessa yhteistyöverkostossa toimivalle yrityk-

selle oli molempien ryhmien mielestä erilaisilla järjestöillä, vaikka julkistoimijat 

näyttivätkin uskovan hiukan yritysjohtajia enemmän niiden mahdollistamien epävi-

rallisten suhteiden tärkeyteen. Tämä tulos on kiinnostava siksi, että useissa aikai-

semmissa tutkimuksissa korostetaan henkilöiden välisten informaalien kontaktien 

roolia erityisesti yhteistyösuhteiden perustamisvaiheessa. 

Puualan yritysten liiketoimintaa tukevien erityisten kuntatekijöiden ryhmän 

muodostivat tässä tutkimuksessa kunnan palvelut yrityksille, alan kehitysprojektit, 

yrityspalvelujen laatu ja saatavuus sekä mahdollisuus laajentaa nykyisiä toimitiloja 

(Kuva 19).  

Utajärvellä julkistoimijat arvottivat jokaisen erityisen kuntatekijän puualan yri-

tysten kannalta merkitykseltään tärkeämmäksi kuin yritysjohtajat. Kaikkein eniten 

näiden ryhmien tulkinnat poikkesivat toisistaan yrityspalvelujen laadun ja saata-

vuuden arvioinnin osalta. Sotkamossa ja Ranualla julkistoimijat ja yritysjohtajat 

taas arvottivat erityistekijöiden merkityksen yleisesti ottaen lähes samalle tärkeys-

tasolle. Ainoan selvän poikkeuksen tähän muodostivat molemmissa kunnissa julki-

sen sektorin toimijoiden käynnistämät kehittämisprojektit ja Sotkamon kunnan yri-

tyksille tuottamat palvelut. Niiden merkitys alan yrityksille oli yritysjohtajien mie-

lestä selvästi vähäisempi kuin julkistoimijoiden mielestä. 
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Yritysjohtajat

Julkiset toimijat

Utajärvi

Kunnan palvelut

Kehitysprojektit

Yrityspalvelut

Toimitilat

4321  
 

Yritysjohtajat

Julkiset toimijat

Sotkamo

Kunnan palvelut

Kehitysprojektit

Yrityspalvelut

Toimitilat

4321  
 

Yritysjohtajat

Julkiset toimijat

Ranua

Kunnan palvelut

Kehitysprojektit

Yrityspalvelut

Toimitilat

1=Ei merkitystä, 2=Vähän merkitystä, 3=Tärkeä, 4=Erittäin tärkeä

4321

 
 
Kuva 19.  Tutkimuspaikkakunnat puualan yritysten toimintaympäristöinä.  Erityis-
ten kuntatekijöiden merkitys.  
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7.2  Julkistoimijoiden yhteistyöverkostoja koskevat tulkinnat 

7.2.1 Yritysten välinen yhteistyö  

Eri paikkakunnilla julkistoimijoiden intressit, näkökulmat ja -etäisyydet sekä myös 

ajalliset perspektiivit puualan yritysten yhteistyöverkostoihin olivat varsin erilaisia. 

Tämä heijastui myös heidän tapaansa hahmottaa ja tulkita näiden verkostojen kes-

keisiä toiminnallisia piirteitä. 

Julkistoimijat saattoivat arvioida esimerkiksi saman paikallisverkoston toiminta-

ajan hyvin toisistaan poikkeavalla tavalla. Sotkamossa, ja hieman yllättäen myös 

Utajärvellä noin puolet julkistoimijoista tulkitsi paikallisen verkoston toimineen 

alle kolme vuotta. Toinen puoli julkistoimijoista taas arvioi toiminta-ajaksi yli 

kolme vuotta. Näin paljon toisistaan poikkeavia näkemyksiä voidaan selittää toi-

saalta toimijajoukon heterogeenisuudella ja toisaalta erityyppisiin toimijarooleihin 

kytkeytyvillä erilaisilla verkostoetäisyyksillä. Sotkamossa yhteistyöverkoston toi-

minta-ajan määrittämistä vaikeuttivat selvästi eri kehitysvaiheessa olleet verkoston 

osat.  Ranualla sen sijaan kaikki julkistoimijat tulkitsivat paikallisen puuverkoston 

toiminta-ajan hyvin samalla tavalla. Sille on olemassa luonnollinen selitys. Verkos-

to oli nimittäin toiminut jo yli kymmenen vuotta ja kaikilla haastatelluilla julkis-

toimijoilla oli hyvä paikallistuntemus. He olivat pitkään paikkakunnalla toimineita 

kunnan virkamiehiä. 

Julkistoimijoiden käsitykset paikallisten puualan verkostojen toiminnan syste-

maattisuudesta ja niitä ohjaavien yritysten lukumäärästä hajosivat samalla tavalla 

kuin toiminta-aikaa koskevat arviotkin. Yhteistyön tulkittiin kuitenkin olleen pää-

osin järjestelmällistä, koska satunnaisena sitä piti vain alle 20% toimijoista (Kuva 

20). Tämä arvio poikkeaa jonkin verran aikaisemmin esitetystä yritysjohtajien käsi-

tyksestä. Heistähän noin 40% tulkitsi yritysten keskinäisen yhteistyön olevan sa-

tunnaista ja verkostojen rakenteeltaan löyhiä sekä epämuodollisia. Toisaalta on 

merkittävää, että julkistoimijoiden verkostojen ohjausta koskevat tulkinnat tulivat 
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sitä lähemmäksi yritysjohtajien tulkintoja, mitä kiinteämpiä olivat heidän kontak-

tinsa verkoston yrityksiin. 

 

        Satunnainen/
l      löyhä rakenne

 Järjestelmällinen/
ei ohjaavaa yritystä

 Järjestelmällinen/
yksi ohjaava yritys

    Useita ohjaavia
                yrityksiä

Prosenttiosuus julkistoimijoista

50403020100

 
 
Kuva 20. Yhteistyöverkostojen ohjaussuhteet. Julkistoimijoiden tulkinnat.   
 
Koska puualan yritykset toimivat tuotantolähtöisesti, ei ollut mikään yllätys,  että 

aineiston julkistoimijoista lähes puolet määritteli alan yritysten yhteistyöverkosto-

jen ohjausvallan perustaksi tuotantoprosessin keskeisten osien hallinnan ja neljäs-

osa jonkun erityisresurssin tai erityisosaamisen (Kuva 21). Vain neljäsosa heistä 

tulkitsi, että olennaisella tavalla verkostojen ohjausvallan muodostumiseen olisi 

vaikuttanut joko yritysjohdon omistajarooli, oman pääoman sijoittaminen, epäviral-

liset kontaktit tai henkilökohtaiset ominaisuudet. Tämä tulos on periaatteessa hyvin 

yhteensopiva yritysjohtajien tulkintojen kanssa. 
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   Omistajuus/
    opo-sijoitus

  Erityisresurssit/
      - osaaminen

 Tuotantoprosessin
    ydinosan hallinta

           Yritysjohdon
        kontaktiverkko

           Yritysjohdon
          ominaisuudet

Prosenttiosuus julkistoimijoista

50403020100

 
 
Kuva 21.  Yhteistyöverkostojen ohjausvallan perusta. Julkistoimijoiden tulkinnat.   
 
Julkistoimijoiden kokemusten perusteella puualan yhteistyöverkostoon kuuluvien 

yritysten keskinäinen yhteistyö olisi mahdollista organisoida monella eri tavalla 

(Kuva 22). Parhaana perustana yhteistyön kehittymiselle yli puolet julkistoimijoista 

piti yritysten kahdenvälisiä tai monenkeskeisiä kirjallisia sopimuksia ja vain nel-

jäsosa arvioi verkoston tarvitsevan jonkun toimintaa koordinoivan yrityksen. Täl-

lainen kärki- tai veturiyritys voisi olla joko verkostossa jo toimiva yritys tai partne-

reiden yhteisesti omistama aivan uusi yritys. Sen sijaan yritysjohtajien epäviralli-

siin suhteisiin perustuvat herrasmiessopimukset muodostivat julkistoimijoiden mie-

lestä vain harvoin riittävän hyvän perustan yhteistyön kehittymiselle. Yhteistyön 

käynnistymisen ja sujumisen katsottiin vaativan pikemminkin pitkäjänteisyyttä, 

perusteellista suunnittelua ja luottamuksen kasvattamista sekä toisinaan myös jon-

kun verkoston ulkopuolisen promoottorin tukea.  
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    Epäviralliset suhteet

Kahdenväl. sopiminen

Monenkesk. sopiminen

Vetäjäyritys

Muu tapa

Prosenttiosuus julkistoimijoista

50403020100

 
 
Kuva 22. Yhteistyöverkostojen organisoinnin perusta.  Julkistoimijoiden tulkinnat.  
 
Puolet aineiston julkistoimijoista tulkitsi tutkimuspaikkakuntien puualan verkos-

toissa toimivien yritysten keskinäisten yhteistyösuhteiden olevan muodoltaan ja 

sisällöltään suhteellisen kiinteitä, mutta kuitenkin lähinnä kumppanuus- tyyppisiä 

suhteita. Toinen puoli toimijoista taas katsoi, että yhteistyön sisältöä luonnehtivat 

parhaiten käsitteet alihankinta tai osto-myyntisuhde (Kuva 23). Julkistoimijat ar-

vioivat näin ollen yritysten välisen paikallisen yhteistyön kiinteämmäksi kuin yri-

tysjohtajat, joiden mukaan yhteistyösuhteet olivat selvästi joko yritysten välisiä 

osto- ja myyntisuhteita tai erilaisia alihankintasuhteita.  
 

Osto-myyntisuhde 

Alihankintayhteistyö 

Kumppanuussuhde 

   Liittoutumasuhde 

Verkostoyhteistyö 

Joku muu 

Prosenttiosuus julkistoimijoista

50 40 30 20 10 0 

 

 
Kuva 23.  Yhteistyösuhteiden kiinteys. Julkistoimijoiden tulkinnat. 
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Erityisesti ranualaiset julkistoimijat tulkitsivat paikallisten yritysten väliset yhteis-

työsuhteet verkostomaisemmiksi kuin yritysjohtajat. Tätä eroa saattaa selittää aina-

kin osittain tutkimuksen ensimmäisen vaiheen palauteseminaarissa Ranualla ke-

väällä 1996 käyty mielenkiintoinen keskustelu. Siinä eräs tutkimusjoukkoon kuulu-

nut paikallinen julkistoimija sanoi ajatelleensa tutkimushaastattelun aikana, että 

“jos kerta meidän odotetaan vauhdittavan yritysten verkostoitumista, me myös vas-

taamme siltä pohjalta tutkimuksessa asetettuihin kysymyksiin“. Muutoin näitä yh-

teistyön kiinteyttä koskevia tulkintaeroja vertailuryhmien välillä voidaan selittää 

esimerkiksi kaikilla tutkimuspaikkakunnilla meneillään olleilla puuverkostojen uu-

delleen organisoitumisilla. Sellaisissa tilanteissa yritysten yhteistyösuhteiden todel-

lista kiinteyttä tai ohjauksellisten suhteiden perusteita on muiden kuin hyvin lähellä 

verkoston ydintä toimivien vaikea tunnistaa.  

7.2.2 Julkistoimijoiden keskinäinen yhteistyö 

Puualan verkostojen kannalta merkittävien julkistoimijoiden keskinäiset yhteistyö- 

ja vuorovaikutussuhteet muodostuvat sekä virallisista että epävirallisista suhteista. 

Epäviralliset suhteet liittyvät useimmiten henkilöiden toimintaan erilaisissa yhteis-

kunnallisissa järjestöissä. Ne olivat aineiston julkistoimijoilla hyvin harvinaisia. 

Tätä tulosta ei kuitenkaan voi välttämättä pitää luotettavana, koska tutkimuksessa 

haastatellut toimijat eivät jostain syystä olleet erityisen halukkaita erittelemään näi-

tä suhteita. Sen sijaan julkistoimijoiden välisistä virallisista suhteista aineistosta saa 

vähintäänkin suuntaa antavan kuvan.  

Tutkimusaineistoon kuuluneilla kunnan virkamiehillä oli Utajärvellä ja Sotka-

mossa säännöllistä tai ainakin satunnaista puualaan liittyvää yhteistyötä valtion 

piirihallinnon ( KTM ja TM) ja oppilaitosten (Vuokattiopisto/Sotkamo ja Oulun 

metsäoppilaitos/Utajärvi ) kanssa. Utajärvellä näitä yhteistyösuhteita hoiti ensisijai-

sesti kunnan puukyläprojektin vetäjä. Hän toimi samalla myös paikallisen puuver-

koston promoottorina. Sotkamossa yhteyksistä vastasi kunnan elinkeino-asiamies. 
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Ranualla kuntatoimijoiden yhteistyösuhteet muihin julkistoimijoihin olivat ehkä 

hiukan moniulotteisemmat kuin kahdella muulla tutkimuspaikkakunnalla. Niihin 

sisältyi nimittäin piirihallinto- ja oppilaitosyhteyksien lisäksi kontakteja Kera 

Oy:hyn, Tekes:iin ja tutkimuslaitoksiin. Yhteyksiä tutkimuslaitoksiin ei pystytty 

vastausten perusteella kuitenkaan erittelemään lähemmin, joten tulos on niiden 

osalta epävarma. Kuntatoimijoiden keskinäiset yhteydet olivat Ranualla huomatta-

van tiiviit. Tätä selittää paljolti paikallisen osaamiskeskuksen toiminta ja rooli pai-

kallisen kehittämistyön moottorina. Keskus kuului kunnan organisaatioon ja kokosi 

yhteen kaikki kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat virkamiehet. Näin 

rakentuneet tiiviit keskinäiset yhteydet takasivat jokaiselle toimijalle reaaliaikaisen 

tiedon myös puualaa koskevista tapahtumista ja kehitysnäkymistä paikkakunnalla.  

Keskuksen operatiivisesta toiminnasta vastasi sen johtaja, joka myös hoiti yhteydet 

puualan yrityksiin.  

Tutkimuspaikkakuntia yhdistävä, myös julkistoimija- yhteistyötä koskettava   

mielenkiintoinen havainto on se, että pari vuotta haastattelujen suorittamisen jäl-

keen yksikään näissä kunnissa toimineista verkostopromoottoreista ei ollut enää 

aikaisemmassa tehtävässään, vaan paikallisen puuverkoston kehittämisestä vastasi-

vat uudet henkilöt. Tutkimuksen aikana yhteistyöverkostoissa tapahtuneet muutok-

set ja niistä kertyneet kokemukset viittaisivatkin siihen, että projektityyppisen kehi-

tystyön aikana ja sen avulla tai tukemana syntyviä eri toimijaryhmien välisiä yhte-

yksiä uhkaa aina tietty epäjatkuvuus. Erityisen helposti saattavat katketa näiden 

ryhmien väliset informaatioyhteydet. Tämä tilanne näyttää olevan usein edessä sil-

loin, kun projektin vastuuhenkilö vaihtuu. Uudessa tilanteessa taas esimerkiksi 

kunnan virkamies- ja luottamusmiesjohdossa vallitsevat käsitykset alan yritysten 

kehittämistarpeista voivat muuttua. Silloin saatetaan pahimmassa tapauksessa ajau-

tua tilanteeseen, missä aikaisemmista virheistä ei ole enää mahdollista oppia ja sa-

mat virheet toistetaan uusissa kehittämishankkeissa. 
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Puualan yritysten yhteistyöverkostojen rakentamisen tarpeellisuudesta ja tavoitel-

tavasta yhteistyön kehityssuunnasta julkistoimijat ja yritysjohtajat olivat kaikilla 

tutkimuspaikkakunnilla yksimielisiä. Sen sijaan parhaista mahdollisista kehittämis-

konsepteista vallitsi toimijaryhmien välillä melkoinen näkemysero. Julkistoimijat 

haluaisivat pitää paikallisissa kehittämisprosesseissa mukana kaikki alan yritykset 

tai ainakin kaikki keskeiset yritykset. Yritysjohtajat taas lähtisivät panostamaan 

entistä enemmän selvää keskinäistä intressiä jo osoittaneiden yritysten yhteis-

työsuhteiden kehittämiseen. He korostivat myös aikatauluiltaan tiiviiden prosessien 

ja nopeasti saavutettavien tulosten merkitystä. Julkistoimijat sen sijaan olisivat tyy-

tyväisiä julkishallinnon normaaliin, vähän hitaammassa tahdissa tuloksia synnyttä-

vään kehittämisprojektien suoritustapaan. 

Tutkimuksessa haastateltujen kunta- ja aluetason julkistoimijoiden mielestä 

kehittämistyössä olisi kuitenkin tärkeää, että julkistoimijatkin jalkautuisivat 

nykyistä enemmän yrityksiin ja tukisivat uusien toimintamallien kokeiluja. Yksi 

tällainen periaatemalli voisi olla alan kärkiyritysten ympärille muodostettavat 

yhteistyöryhmät. Valtaosa toimijoista piti kuitenkin edelleen julkisen sektorin 

pääroolina yritystoiminnan perusedellytyksistä huolehtimista. Tämä tehtävä nähtiin 

jopa tärkeämmäksi kuin erilaiset kehittämisprojektit ja niissä mukana oleminen. 

Näin siitäkin huolimatta, että julkistoimijat sanoivat itse tulleensa tutuiksi alan 

yritysten kanssa juuri näissä projekteissa. Julkistoimijat eivät haastattelujen aikana 

juuri arvostelleet toisiaan tai toistensa toimia. Ainoan poikkeuksen tähän 

perusasenteeseen muodosti heidän suhtautumisensa Kera Oy:n ja KTM:n puualan 

kehittämisessä omaksumaan matalaan profiiliin. Sitä monien puualaa lähellä 

olevien julkistoimijoiden tuntui olevan vaikea ymmärtää.  

Valtakunnallisiin puualan kehittämishankkeisiin kaikki aineiston julkistoimijat 

asennoituivat aika kriittisesti. Arvostelu ei kuitenkaan kohdistunut Puu-Suomi- 

projektiin, vaan arviot siitä olivat keskimäärin myönteisempiä kuin yrittäjien arvi-
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ot. Projektin todettiin olleen tutkimuspaikkakuntien yrityksille tärkeä uuden tiedon 

siirtokanava. Sen aikana oli syntynyt myös joitakin julkistoimijoiden ja yrittäjien 

yhteisiä keskustelufoorumeja, missä niiden oli mahdollista vaihtaa ajatuksia puu-

alan verkostoitumisesta ja kehityksen ehdoista yleensä. Julkistoimijoiden käsitysten 

mukaan alan yrittäjien aika ja yritysten taloudelliset resurssit eivät useinkaan riitä 

yritysten välisen yhteistyön syventämiseen, vaan siinä tullaan myös tulevaisuudes-

sa tarvitsemaan Puu-Suomi- projektin kaltaisia julkisen sektorin aktiviteetteja.  

7.3 Yhteistyöverkostojen paikalliset hyödyt 

Puualan yritysten yhteistyöverkostojen toimintaa edistäneiden ja/tai niiden toimin-

taa läheltä seuranneiden julkistoimijoiden tulkintojen mukaan yhteistyö oli nosta-

nut Utajärvellä toimivissa alan yrityksissä sekä tuotannon jalostusastetta että tuot-

tavuutta. Merkittävimpänä yhteistyön tuloksena pidettiin kuitenkin suppean, mutta  

selvästi tunnistettavissa olevan puun jalostusketjun muodostumista paikkakunnalle. 

Toimialan yhteistyön sisältö ja siinä avautuvat mahdollisuudet olivat myös selkey-

tymässä paikkakunnan yrittäjille. Myönteisenä piirteenä jo tapahtuneessa kehityk-

sessä julkistoimijat näkivät julkisen sektorin organisaatioiden laajan sitoutumisen 

kehittämistyöhön, kielteisenä piirteenä taas kunnan omien yrittäjien vähäisen kiin-

nostuksen. Lievästi pettyneitä julkistoimijat olivat myös puualan odotettua pie-

nempiin paikallisiin työllisyysvaikutuksiin. 

Sotkamon osalta julkistoimijat pitivät tärkeimpänä yhteistyön kehittämistoimis-

ta aiheutuneena hyötynä sitä, että puualan yritysten kiinnostus ja valmiudet oman 

liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen olivat paikkakunnalla ylimalkaan 

kasvaneet, samoin halukkuus laajentaa yhteistyö- yritysten piiriä Heidän käsitys-

tensä mukaan useat yritysjohtajat olivat päässeet kehittämisprojektien aikana käy-

mään ensi kertaa läpi esimerkiksi omia yhteistyömahdollisuuksiaan muidenkin yri-

tysten kuin vanhojen kumppaneidensa kanssa. Samalla yleinen avoimuus ja tietojen 

vaihto paikkakunnalla toimivien yritysten välillä oli lisääntynyt. Yhteistyön aloit-
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tamisvaiheessa aikaisemmin sattuneet epäonnistumiset näyttäisivätkin näiden ha-

vaintojen valossa aiheutuneen lähinnä siitä, että muutamat yrittäjät olivat alunperin 

asettaneet yhteistyöhyötyjä koskevat odotukset liian korkealle ja pyrkivät niiden 

saavuttamiseen liian nopeasti. 

Ranualaisten julkistoimijoiden mielestä eniten herätteitä yhteistoiminnan lisää-

miseen olivat puualan yrityksille antaneet verkostoitumis- idean ympärille kehitel-

lyt projektit. Niiden aikana yrityksissä oli usein kiinnostuttu laaja-alaisesti sekä 

oman paikkakunnan kehittämisestä yleensä että yritysten toimintaedellytysten ke-

hittämisestä erityisesti. Projektien avulla paikalliset yritykset olivat myös pystyneet 

laajentamaan tuotteidensa markkinoita. Toisaalta julkissektorin aktiviteetit olivat 

julkistoimijoidenkin mielestä stimuloineet eräitä yrityksiä niin suuriin investointei-

hin, että niiden liiketoiminnan jatkuvuus oli saattanut niiden seurauksena vakavasti 

vaarantua. Julkistoimijoiden tulkintojen mukaan paikallisen puuverkoston toimin-

nassa oli nyt menossa eräänlainen taitekohta, koska useiden alan yritysten liiketoi-

minnan kannattavuus oli heikko. Tämän notkahduksen yli pääsemiseksi olisi kaik-

kien paikallistalouden toimijoiden yhdessä ponnisteltava. 

7.4 Yhteenveto 

Julkistoimijoiden toimijaroolit ja verkostoetäisyydet asemoivat heidät puualan yri-

tysten yhteistyöverkostoihin eri tutkimuspaikkakunnilla hyvin eri tavoin. Tämä 

selittää suurelta osin myös heidän paikallisverkostojen toiminnallisia piirteitä kos-

kevien tulkintojensa erilaistumista. Julkistoimijoiden käsitykset esimerkiksi puu-

alan verkostojen elinkaarivaiheesta, organisoitumisen perustasta, ohjaussuhteista ja 

yhteistyön kiinteydestä hajosivat ja poikkesivat yleislinjoiltaan myös alan yritys-

johtajien tulkinnoista. Läheiset ja tiiviit kontaktit paikallisen puualan verkoston 

yrityksiin näyttäisivät kuitenkin yhdenmukaistavan julkistoimijoiden tulkintoja 

yritysjohtajien tulkintojen kanssa. Julkistoimijoiden arviointien mukaan puualan 

yhteistyöverkostot olivat pääosin systemaattisesti toimivia, mutta ohjaussuhteiltaan 
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kuitenkin aika väljiä ja epämuodollisia. Yleensä he luonnehtivat yritysten välisiä 

liiketoimisuhteita osto-myyntisuhteiksi tai alihankintasuhteiksi, ja pitivät niitä vain 

parhaimmillaan joko kahdenvälisiin tai monenkeskisiin kirjallisiin sopimuksiin 

perustuvina kumppanuus-, liittoutuma- ja verkostosuhteina. Julkistoimijat näkivät 

alan yritysten keskinäisen yhteistyön näin ollen syvemmäksi ja kiinteämmäksi kuin 

yritysjohtajat.  

Yritysten välinen yhteistyö oli julkistoimijoiden tulkinnan mukaan synnyttänyt 

Utajärvelle suppean, mutta selvästi erottuvan raakapuun jalostusketjun. Yhteistyö 

oli nostanut sekä tuotannon jalostusastetta että tuottavuutta alan yrityksissä. Sen 

sijaan yhteistyön heijastuminen työllisyyteen oli odotettua vähäisempää. Tämä voi 

selittyä sillä, että alan paikallinen yrityspohja oli hyvin kapea ja kiinnostus oman-

kin toiminnan kehittämiseen yritysten joukossa aika vähäistä. Sotkamossa julkis-

sektorin kehittämistoimien katsottiin lisänneen yrityksissä halukkuutta ja valmiuk-

sia sekä liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen että yritysten välisen yhteis-

työn laajentamiseen. Yhteistyössä aikaisemmin sattuneiden epäonnistumisten ar-

veltiin johtuneen lähinnä liian suurista ja liian lähelle ajoitetuista tulosodotuksista. 

Tämä aiheutti yritysjohtajien keskuudessa vieläkin epätietoisuutta paikallisen yh-

teistyön hyödyistä. Ranualla toteutetut projektipohjaiset aktiviteetit olivat paikallis-

ten julkistoimijoiden mukaan edistäneet ja nopeuttaneet puualan yritysten verkos-

toitumista. Toisaalta ne olivat aiheuttaneet joissain yrityksissä myös huonosti 

suunniteltuja investointeja. 

Tutkimusaineistoon kuuluneet kunta- ja aluetason toimijat suhtautuivat laajoihin 

valtakunnallisiin puualan kehittämisprojekteihin pääosin melko kriittisesti. Ainoan 

selvän poikkeuksen tähän yleislinjaan muodosti Puu-Suomi- projekti, jota julkis-

toimijat pitivät tuloksiltaan selvästi parempana kuin yritysjohtajat. Tähän arvioon 

sisältyy kuitenkin todennäköisesti jonkun verran projektiin sisältyneen alueellisen 

ulottuvuuden kritiikkiä pehmentävää vaikutusta. Julkistoimijat perustelivat projek-

tin merkittävyyttä erityisesti sillä, että se ainakin tarjosi alan yritysten hyödynnet-
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täväksi mahdollisimman läheltä niitä tulevaa pitkäjänteistä kehittämistukea. Ver-

kostoprojekteja koskevissa arvioinneissaan julkistoimijat toivat esille sen, että pro-

jekteissa olisi hyvä olla mukana mahdollisimman paljon yrityksiä ja että niiden 

ohjaamisessa olisi hyvä käyttää julkishallinnon toimintatapoja. Yritysjohtajien nä-

kemys paikallisten verkostoprojektien organisoinnista oli erilainen. Enemmistö 

heistä piti tärkeänä sitä, että projekteissa keskitytään keskinäistä yhteistyöintressiä 

jo osoittaneiden yritysten välisten suhteiden edistämiseen ja projektien tehokkaa-

seen toteuttamiseen.  
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8 Johtopäätökset 

Tällä tutkimuksella on teoreettisia sidoksia liiketaloustieteiden ja aluetaloustieteen 

piirissä kehiteltyihin verkostoteorioihin. Verkostoituminen ja verkostot ymmärre-

tään tutkimuksessa käsitteellisessä mielessä aika väljällä tavalla määritellyiksi yri-

tysten yhteistyön muodoiksi. Tutkimuksessa korostuu empirian ja kenttätutkimuk-

sen rooli. Puualan yritysten yhteistyön problematiikkaa lähestytään toisaalta kah-

delta tarkastelu- tai aineistotasolta, paikallistasolta ja yritystasolta ja toisaalta kah-

desta näkökulmasta, puualan yritysten ja alan keskeisten julkisen sektorin intres-

senttien näkökulmasta. Paikallistason analyysit perustuvat puualan yritysjohtajien 

sekä paikallis- ja aluetason avaintoimijoiden pääasiassa strukturoituja kysymyksiä 

sisältäneisiin lomakehaastatteluihin. Yritystason analyyseissä taas korostuu ta-

pausyritysten johdon teema- ja syvähaastattelujen merkitys. 

Yritysaineistoihin perustuvien analyysien tulokset osoittavat, että puualalla voi 

menestyä varsin erilaisilla liiketoimintakonsepteilla. Toisaalta, koska alan yritysten 

toiminnot järjestyvät melko selviksi arvoketjuiksi, ovat yhteistyön edut alalla mitä 

ilmeisimmät. Näiden etujen saavuttamiseksi moni alan yritys joutuu kuitenkin tule-

vaisuudessa luopumaan perinteisestä ammattimieskulttuurista ja sopeutumaan jous-

tavaan erikoistumiseen perustuvaan teolliseen kulttuuriin. Uuden toimialakulttuurin 

rakentamistyössä yksi toimivista työvälineistä voisi olla verkostoitumisen idean 

soveltaminen nykyistä aidommalla tavalla. Tämän tutkimuksen case- yrityksissä 

yhteistyön rajat muodostuivat vielä aika pitkälle niiden omien teknologisten ja ta-

loudellisten resurssien sekä panostusten mukaisesti. Tulevaisuudessa kehityksen 

avainresurssi tulee kuitenkin olemaan alan yritysjohdon taitavuus ja osaaminen. 
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Yhteistyöverkostojen laajenemisen ja yhteistyön kiinteytymisen kannalta keskei-

nen ongelma puualan yrityksissä näyttää olevan myös yhteisten tuotteiden löytämi-

nen ja tuotannollisen yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tutkimuspaik-

kakunnilta oli vaikea löytää esimerkiksi kahta keskenään tuotannollista yhteistyötä 

tekevää mäntyliimalevyn valmistajaa. Yksi syy yhteistyöstä pidättäytymiseen ja 

keskinäiseen kilpailuun on alan yritysten liiallinen samankaltaisuus. Ne ovat usein 

suurin piirtein saman kokoisia, toimivat samoilla raaka-ainemarkkinoilla, käyttävät 

samanlaista valmistusteknologiaa ja tuottavat samankaltaisia tuotteita rajallisille 

markkinoille. Alan yritysten toiminnan tavallinen heikkous on myös se, että niillä 

on joko harvoja tai vain yksi todella merkittävä asiakas. Tämä saattaa helposti lisä-

tä alihankkija-toimittajaksi ryhtyneen yrityksen yritys- ja rahoitusriskiä. Se voi 

myös rajoittaa yrityksen liiketoimisuhteita muiden yritysten  kanssa. 

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna erikoistuminen ja puun jalostusketjun 

osana toimiminen ei pienen yrityksen näkökulmasta ehkä olekaan niin houkuttele-

va vaihtoehto, kuin miksi se esimerkiksi julkissektorin erilaisissa kehittämishank-

keissa yleisesti kuvataan. Näissä olosuhteissa yritysjohtajan kontaktit ketjukump-

paneihin saattavat usein jäädä päinvastoin pinnallisiksi, samoin tuntuma ja suhtau-

tuminen toisten yrittäjien aikomuksiin. 

Tutkimuspaikkakunnilla on vain muutamia moderneja alihankintakonsepteja 

soveltavia puualan yrityksiä. Ne ovat omalla alallaan keskisuuriksi luokiteltavia 

yrityksiä, joiden liikevaihdosta pääosa tulee viennistä. Suurin osa tutkituista puu-

alan yrityksistä on kuitenkin pieniä, paikallisilla markkinoilla toimivia ja perintei-

siä toimintatapoja käyttäviä yrityksiä. Niiden mahdollisuudet panostaa sellaisten 

teknologisten valmiuksien kehittämiseen, joita tarvitaan alihankkijana menestymi-

sessä, ovat liiketoiminnan heikosta kannattavuudesta johtuen yleensä melko ole-

mattomat ja parhaissakin yrityksissä vähäiset. Toisaalta myöskään alan yrittäjien 

intresseissä ensimmäisellä sijalla ei aina ole yrityksen kasvu, vaan oman ja perheen 

toimeentulon varmistaminen. 
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Paikallisten yhteistyöverkostojen rakentamiseen ja niiden säilymiseen vaikuttavat 

puualan yrityksissä myös erilaiset oman toiminnan ja toimintaympäristön epäjatku-

vuudet. Tyypilliset epäjatkuvuudet ja muutostilanteet syntyvät yritysten konkurs-

seista, toiminnan lopettamisista, jonkun yrityksen siirtymisestä pois paikkakunnal-

ta, yritysten uusperustannasta ja toiminnan uudelleen käynnistämisistä sekä tietysti 

markkinoiden rakenteissa ja kysynnässä tapahtuvista muutoksista. Ei-

ennakoitavissa olevasta epäjatkuvuudesta hyvä esimerkki on Ranuan paikallisver-

koston murros. Se aiheutui verkoston kärkiyrityksen, Lappinus Oy:n tehtaan tulipa-

losta ja tuotannon siirtämisestä Kärsämäelle, jolloin sen tärkeimpien paikallisten 

alihankkijoiden oli pakko arvioida uudelleen oma suhteensa verkostoon. Arvioin-

nin tuloksena alkoi eräänlainen domino- ilmiö, jonka kestäessä monet verkoston 

avainyritykset siirtyivät pois paikkakunnalta. Tämän ulkoisen shokin opetuksena 

voidaan pitää sitä, että lähes instituutioksi käsitetty paikallinen verkostokin saattaa 

romahtaa, jos joku ennalta arvaamaton tapahtuma koskettaa läheisesti sen ydintoi-

mijaa.  

Puualan arkitodellisuus on näin ollen kaikilla tutkimuspaikkakunnilla aika karu. 

Paikalliset yrityskannat ovat varsin ohuet, yritykset kehittyvät kituen ja ovat her-

kästi haavoittuvia. Lisäksi toiminnan lopettamisia ja konkursseja tapahtuu paljon. 

Kasvua hakevista ja sitä todella haluavista yrittäjistä on kova pula. Fyysisesti ja 

myös psyykkisesti lähellä toisiaan olevia puualan yrityksiä on kullakin paikkakun-

nalla liian vähän, jotta pelkästään niistä voisi muodostua  riittävän voimakas ja 

kansainvälisiin liiketoimiin pystyvä yritysverkosto. Alan kehitysmahdollisuudet 

heikkenivät tutkimuksen aikana erityisesti Ranualla, jota pitkään pidettiin esimerk-

kinä toimivasta paikallisesta verkostoitumisesta. 

Useissa korkean teknologian yrityksiä käsittelevissä tutkimuksissa on aiemmin 

raportoitu paikalliseen infrastruktuuriin perustuvasta vetovoima- tai kasautumisil-

miöstä. Sitä ei tästä aineistosta löydetty. Ei siis voida sanoa, että useidenkaan puu-

alan yritysten sijoittuminen jollekin paikkakunnalle vetäisi välittömästi puoleensa 
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toisia alan yrityksiä. Sen sijaan alan yrityksille on ollut luonnollista valita sijainti-

paikkansa niin, että sieltä käsin on ollut mahdollisimman helppo turvata yrityksen 

raaka-ainehuolto. Mahdollisuus optimoida samanaikaisesti useampia materiaali-

toimintoja on myös saattanut jossain määrin kasata puualan yrityksiä samalle paik-

kakunnalle. Ainakin Ranualla 1980- luvulla ja 1990- luvun alussa tapahtunut kehi-

tys tukee tätä käsitystä. Siellä on kuitenkin nähty myös se, että kehityksen pyörä 

voi kääntyä täysin päinvastaiseen suuntaan. Sellaisessa tilanteessa saatetaan vyö-

rynomaisesti menettää jopa merkittävä osa paikallisen alihankintaverkoston par-

haista yrityksistä.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan monenkeskinen ja monessa yrityksessä 

samanaikaisesti suoritettava, kaiken kattava verkostokehittäminen ei näyttäisi joh-

tavan ainakaan kovin nopeasti puualan yritysten yhteistyön syvenemiseen tai laaje-

nemiseen. Julkissektorin kannattaisikin ehkä panostaa jatkossa ensiksi yritysten 

kahdenvälisten suhteiden rakentamiseen ja vasta myöhemmässä vaiheessa niitä 

laajemman yhteistyöverkoston kehittämiseen. Perifeerisillä alueilla toimittaessa 

puualan yritysten potentiaalisten  lähikumppaneiden vähäinen määrä on jo sinäl-

lään hyvä peruste näiden tukitoimien porrastamiselle. Julkista tukea tulisi suunnata 

entistä enemmän myös sellaisten ongelmien ratkaisemiseen, joita esiintyy samanai-

kaisesti useissa alan  yrityksissä. Tällaisia, verkostoitumista välillisesti edistäviä 

kehittämisalueita voisivat olla aluksi vaikkapa laatujärjestelmien tai johdon infor-

maatiojärjestelmien kehittäminen. Saadut tulokset viittaavat edelleen siihen, että 

kun uusia alan kehittämisprojekteja suunnitellaan ja käynnistetään, olisi siinä yh-

teydessä hyvä arvioida aikaisempia projekteja. Monet niistä voivat olla hyvin opet-

tavaisia niin projektin tavoitteiden asettamisen, toimintatapojen valinnan kuin tu-

losten saavuttamisenkin näkökulmasta. 

Puualan yritysten liiketoimintaa ja yhteistyösuhteiden kehittymistä tukevien 

toimintaympäristöjen rakentaminen on tämän tutkimuksen aikana kertyneen tiedon 

ja kokemuksen perusteella yhteiskunnan eri hallinnonalojen ja -tasojen, siis julkis-
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sektorin tehtävä. Sitä vastoin yritysten sisältä lähtevään kehitykseen julkistoimijoil-

la näyttäisi olevan hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Tämä tulos on  saman-

suuntainen KTM:n Tanska-projektissa aikanaan saadun tuloksen kanssa. Sen mu-

kaan on olennaista, että verkostoja pyritään kehittämään paitsi systemaattisesti ja 

ohjelmoidusti, myös yritysten tarpeet huomioon ottaen. 

     Yritysverkostot voidaan nähdä myös yritysten toimintaympäristöihin sijoittuvi-

na areenoina, missä inhimillisiä resursseja ja kompetensseja on mahdollista saada 

ja saattaa moniulotteisesti vuorovaikutukseen keskenään. Puualan yritysten verkos-

toitumista edistettäessäkin olisi näin ollen perusteltua painottaa entistä enemmän 

sellaisia toimia, joilla toisaalta vahvistetaan puualan yritysten johdon lähiverkosto-

ja oman paikkakunnan sisällä, mutta toisaalta myös tuetaan heidän mahdollisuuksi-

aan luoda kotipaikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvia kontakteja.  
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