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Wahlroos, Marita, Organisational capabilities developing in business relationships.
A case study from a technopolis
Faculty of Economics and Business Administration, Department of Marketing, University of
Oulu, P.O.Box 4600,  FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. G 45, 2010
Oulu, Finland

Abstract

The objective of the study is to develop the marketing interaction and network theory by
conceptualising and categorising organisational capabilities. The study also aims to clarify what
organisational capabilities develop when acting in business relationships and what factors promote
and hamper the development of organisational capabilities in a technopolis.

The theoretical framework of the study was created by combining the views of the marketing
interaction and network theory and the views of the strategic management and dynamic
capabilities theories on organisational capabilities, strategy and management. The concepts of
organisational capability defined on the basis of the theories were further developed by utilising
data from empirical research in order to form the organisational capability concepts used in this
study. Capabilities were divided into strategic and operative capabilities. The factors promoting
and hampering the development of organisational capabilities were divided into four categories:
internal factors of organisations, interactive factors, and both internal and external network factors
of a technopolis. The empirical data of this study consists of primary and secondary interviews and
documents. The study was carried out as a concept analysis of qualitative and longitudinal data of
several case companies. 

The results indicate that the development of organisational capabilities is linked with, in
addition to operative management, senior corporate management, id est, the level of strategic
management. Capabilities affect the modernisation or expansion of operations at the strategy level
or, at the operational level, capabilities can be utilised for increasing the efficiency of operations
or developing them. Most promoting and hampering factors where found in the strategic capability
of creating market value and the operative capabilities of outsourcing and sales. The results show
that operations in business relationships must be linked to the level strategic management, in
addition to the operative management level. The study shows that, as a local organisation cluster,
the technopolis promotes the development of capabilities. The long processing periods of public
funding mechanisms impaired the development of organisational capabilities even though funding
was important to the case organisations.

Keywords: business  relationships, management, marketing interaction and network
theory, organisational capabilities, strategy, technopolis





Wahlroos, Marita, Liikesuhteissa kehittyvät organisaation kyvykkyydet.
Tapaustutkimus teknologiakylästä
Taloustieteiden tiedekunta, Markkinoinnin yksikkö, Oulun yliopisto, PL 4600, 90014 Oulun
yliopisto
Acta Univ. Oul. G 45, 2010
Oulu

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus on kehittää markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostoteoriaa
käsitteellistämällä ja luokittelemalla organisaation kyvykkyyksiä. Tutkimus pyrkii vastaamaan
kysymykseen, millaisia organisaation kyvykkyyksiä liikesuhteissa toimiminen kehittää ja mitkä
tekijät edistävät ja haittaavat kyvykkyyksien kehittymistä teknologiakyläkontekstissa. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin yhdistämällä markkinoinnin
vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan sekä strategisen johtamisen ja dynaamisten
kyvykkyyksien koulukuntien näkökulmia organisaation kyvykkyydestä, strategiasta ja
johtamisesta. Tämän tutkimuksen kyvykkyyskäsitteisiin päädyttiin kehittämällä teoreettisesti
määriteltyjä käsitteitä empiriasta saadun tiedon avulla. Kyvykkyydet jaettiin strategisiin ja
operatiivisiin. 

Organisaation kyvykkyyksien kehittymistä edistävät ja haittaavat tekijät jaoteltiin neljään
ryhmään, jotka ovat organisaatioiden sisäiset tekijät, vuorovaikutustekijät, teknologiakylän
sisäiset verkostotekijät ja teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät. Tutkimuksen empiirinen
aineisto koostuu primääri- ja sekundäärihaastatteluista sekä dokumenttiaineistosta. Tutkimus
toteutettiin käsiteanalyyttisenä monen tapauksen laadullisena ja pitkittäisenä tutkimuksena. 

Tutkimustulokset osoittavat, että organisaation kyvykkyyden kehittyminen linkittyy
operatiivisen johtamisen lisäksi organisaation ylemmän johdon ns. strategiseen johtamiseen.
Kyvykkyydet vaikuttavat organisaatioiden oman toiminnan uudistamiseen tai laajentamiseen
strategiatasolla tai toimintojen tehostamiseen ja kehittämiseen operatiivisen toiminnan tasolla.
Strategisista kyvykkyyksistä tulevaa markkina-arvoa luovassa kyvykkyydessä ja operatiivisista
kyvykkyyksistä ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyksissä esiintyi eniten edistäviä ja haittaavia
tekijöitä. Tutkimustulokset osoittavat, että toiminta liikesuhteissa tulee operatiivisen johtamisen
lisäksi linkittää myös strategisen johtamisen tasolle. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan
teknologiakylä organisaatioiden paikallisena ympäristönä edisti organisaatioiden kyvykkyyksien
kehittymistä. Julkisten rahoitusmekanismien hitaus heikensi kyvykkyyksien kehittymistä,
vaikkakin rahoitus oli organisaatioille merkityksellistä.

Asiasanat: johtaminen, liikesuhteet, markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostoteoria,
organisaation kyvykkyydet, strategia, teknologiakylä
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1 Johdanto 

1.1 Johdatus aihealueeseen 

Nopea teknologinen kehitys, liiketoiminnan globalisoituminen ja kilpailu uudesta 

osaamisesta ja markkinoista on pakottanut yritykset kehittämään kyvykkyyksiään, 

lisäämään yhteistyötään ja ulkoistamaan toimintojaan, kuten tutkimusta ja tuote-

kehitystä, koulutusta ja tuotantoa. Toisin sanoen yritysten kyvykkyyksistä on 

tullut markkinoitavia hyödykkeitä, joiden tarkoitus on tuottaa arvoa yrityksille, 

asiakkaille ja yrityksen verkostolle (Blois & Ramirez 2006, Golfetto & Gibbert 

2006).  

Erityisesti korkean teknologian yritykset luovat aiempaa suunnitelmallisem-

min suhteita yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, julkisiin organisaatioihin ja muihin 

yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten rahoittajiin ja kilpailijoihin ja sijoittuvat 

teknologiakeskuksiin voidakseen hyödyntää ja soveltaa toistensa teknologiaa tai 

kehittää sitä yhdessä. Tämä toimintaympäristön muutos sekä yritysten ja muiden 

organisaatioiden lisääntynyt riippuvuus toisistaan liittyy etenkin markkinoinnin 

vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan näkemykseen, joka korostaa suhteita ja 

verkostoja organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymisessä. (Alajoutsijärvi ym. 

1999, Håkansson & Snehota 1995, Håkansson & Waluszewski 2002, Håkansson, 

Ford, Gadde, Snehota & Waluszewski 2009.)  

Lorenzonin ja Lipparinin (1999) mukaan yritykset oppivat uusia taitoja yh-

distämällä kyvykkyyksiä, ja Powel ja Koput (1996) väittävät, että innovaatiot 

löytyvät organisaatioiden välisistä suhteiden verkostoista. Håkanssonin, Tunisinin 

ja Waluszewskin (2003) sekä Motan ja De Castron (2001, 2003) mukaan yritysten 

sijaintipaikalla on merkitystä yritysten ja muiden organisaatioiden vuorovaikutus-

ta ja kyvykkyyttä lisäävänä tekijänä. Organisaatiot voivat lisätä kyvykkyyksiään 

koordinoimalla sekä paikallisten että globaalien suhteiden kautta resursseja ja 

yhdistämällä niitä toisissa konteksteissa (Håkansson ym. 2003). 

Teollisen markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkimuk-

sissa (Axelsson & Easton 1992, Håkansson & Snehota 1995, Håkansson ym. 

2009) organisaation kyvykkyys ei kuitenkaan ole ollut yhtä keskeinen ana-

lyysiyksikkö kuin strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulu-

kuntien tutkijoiden keskusteluissa. Ford, Håkansson ja Johanson (1986), Håkans-

son ja Snehota (1989) sekä Håkansson ja Snehota (1995) käsittelevät organisaati-

oiden välisten suhteiden vaikutusta organisaatioiden kyvykkyyteen, mutta eivät 
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määrittele kyvykkyyttä tarkasti. Poikkeuksia ovat Snehota (1990), Rosenbröijer 

(1998), Holmen, Gressetvold ja Pedersen (2002), joiden tutkimuksissa organisaa-

tion kyvykkyyden kehittymistä tutkitaan suhteiden ja verkostojen näkökulmasta 

sekä, Törmänen ja Möller (2003), jotka luokittelevat yrityksen yleisiä kyvyk-

kyyksiä. Viime aikoina tässä koulukunnassa on kuitenkin alettu kiinnostua yritys-

ten kyvykkyyksistä tai kompetensseista etenkin markkinoitavina hyödykkeinä 

(Blois & Ramirez 2006, Golfetto & Gibbert 2006). Edelliset tutkijat käyttävät 

kyvykkyys (capability) ja jälkimmäiset kompetenssi (competence)-käsitettä. Toi-

sin sanoen yritykset voivat hyödyntää toistensa kyvykkyyksiä tai kompetensseja 

yrityksen sisällä, luomalla arvoa asiakkaille sekä hyödyntämällä ja edelleen kehit-

tämällä kyvykkyyksiä yritysten verkostossa.  

Teollisen markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan, josta käyte-

tään nimitystä IMP (Industrial Marketing and Purchasing Group), tutkimukset 

ovat keskittyneet suhde- ja verkostokyvykkyyksiin, mikä on ymmärrettävää, kun 

IMP:ssä fokusoidaan suhteisiin ja verkostoihin, joiden kautta yritys hankkii ja 

yhdistää resursseja toisten kanssa. Suhdekyvykkyyksiä ovat tutkineet esimerkiksi 

Lorenzoni ja Lipparini (1999) ja suhteen johtamiskyvykkyyksiä on tarkastellut 

Jarratt (2004). Möller ja Halinen (1999) määrittelevät ja luokittelevat verkostojoh-

tamiskyvykkyyksiä, ja Gemünden ja Ritter (1997) käyttävät verkostokompetens-

sikäsitettä (the network competence). Toiset tutkijat IMP:ssä pitävät kyvykkyyttä 

ja kompetenssia lähes päällekkäisinä käsitteinä organisaatiotasolla (esim. Tikka-

nen & Alajoutsijärvi 2001). Äyväri (2006) puolestaan sisällyttää verkosto-

osaamisen käsitteeseen sekä kyvykkyyden että kompetenssin. 

Sekä strategisen johtamisen (Prahalad & Hamel 1990, Leonard-Barton 1992, 

Grant 1996, 2008, Nath, Nachiappan & Ramanatjan 2010) että dynaamisten ky-

vykkyyksien koulukunnissa (Teece, Pisano & Shuen 1997, Eisenhardt & Martin 

2000, Zahra, Sapienza & Davidsson 2006, Wang & Ahmed 2007, Ambrosini & 

Bowman 2009) kyvykkyyksien kehittyminen puolestaan on nähty enemmän yri-

tyksen sisäisenä asiana. Strategisen johtamisen koulukunnassa on kehitetty monia 

kyvykkyyskäsitteitä, jotka fokusoivat resurssien kehittämistä yrityksen strategian 

ja johtamisen avulla. Prahalad ja Hamel (1990) näkevät kyvykkyyden ydinkom-

petenssina (core competence), jonka he määrittelevät yrityksen taitoina ja tekno-

logioina, joiden avulla yritys kehittää osaamistaan. Toiset tutkijat, kuten Leonard-

Barton (1992) ja Grant (1996), määrittelevät kyvykkyydet toimintana, joka syn-

nyttää tietoa, ja liittävät kyvykkyyden kehittymisen yrityksen tietojohtamiseen. 

Edellä mainittujen koulukuntien tutkijat käyttävät kyvykkyys- ja kompetenssikä-
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sitteitä synonyymeinä (esim. Grant 1996) ja toiset tutkijat (esim. Sanchez, Heene 

& Thomas 1996) erottavat kompetenssin ja kyvykkyyden toisistaan.  

Dynaamisten kyvykkyyksien koulukunnan keskusteluissa kyvykkyydet liitty-

vät johtamisen ja organisoinnin prosesseihin, joiden tavoitteena on luoda, koordi-

noida, yhdistää ja uudelleen järjestää tai muokata yrityksen resurssiasemaa toi-

mintaympäristön muutosten mukaan (esim. Teece ym. 1997, Eisenhardt & Martin 

2000, Amit & Zott 2001). Dynaamisia kyvykkyyksiä on käsitelty kyvykkyyksien 

lähteinä, tuloksina tai dynaamisten kyvykkyyksien prosesseina. Zahra ja George 

(2002), Zahra ym. (2006) sekä Cepeda & Vera (2007) väittävät, että dynaamiset 

kyvykkyydet muuttavat operationaalisia kyvykkyyksiä ja uudistavat yrityksen 

resursseja ja operationaalisia rutiineja päätöksentekijöiden avulla. Wang ja Ahmed 

(2007) korostavat yrityksen käyttäytymistä ja ydinkyvykkyyksien muuttamista 

ympäristön muutosten mukaisesti. Lancen, Neweyn, Shakerin ja Zahran (2009) 

mukaan sekä strategiset että operationaaliset kyvykkyydet kehittyvät suhteen 

vuorovaikutusprosessissa. 

Yhteenveto edellä olleesta keskustelusta osoittaa, että kyvykkyydestä ja sen 

lähikäsitteistä on tullut ajankohtainen akateeminen tutkimusalue. Keskustelu ky-

vykkyydestä, kompetenssista ja osaamisesta on ollut vilkasta myös vuorovaiku-

tus- ja verkostokoulukunnan tutkijoiden parissa, ja tämä näkyy kirjavana käsite-

määrittelynä ja lukuisina kyvykkyysjaotteluina. IMP-tutkijoiden näkemykset 

poikkeavat kuitenkin strategia- ja johtamisnäkökulmien osalta strategisen johta-

misen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien yrityskeskeisestä strategia-

ajattelusta, joka näkyy siinä, että IMP: ssä on tutkittu suhde- ja verkostokyvyyk-

kyyksiä. IMP-ryhmän tutkijoilla on strategiasta ja johtamisesta erilaisia näkemyk-

siä myös ryhmän sisällä, vaikka tässä koulukunnassa on etenkin aikaisemmin 

keskusteltu vain vähän johtamisesta ja strategiasta, koska yleinen näkemys on 

ollut se, että strategia määräytyy suhteissa ja verkostoissa yhdessä toisten kanssa 

(Håkansson & Snehota 1995, Ford, Gadde, Håkansson, Snehota & Waluszewski 

2010).  

Tutkijoista osa kuitenkin käyttää strategisen johtamisen kyvykkyyskäsitteitä. 

Esimerkiksi Johnsen ja Ford (2006) käyttävät Leonard-Bartonin (1992) kyvyk-

kyyskäsitettä. Tutkijoiden mukaan yrityksen vuorovaikutuskyvykkyys riippuu 

yrityksen strategiajohtamisen lisäksi yrityksen suhteista. Möller ja Svahn (2003), 

Svahn (2004), Möller, Rajala ja Svahn (2005) sekä Möller ja Rajala (2007) viit-

taavat Grantin (1996) kyvykkyyskäsitteeseen ja ovat sitä mieltä, että arvoverkko-

jen johtamiskyvykkyydet riippuvat myös liiketoimintastrategiasta. 
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Myös käytännön liike-elämässä osaaminen, kompetenssi ja kyvykkyys ovat 

suosittuja termejä. Yritykset ja muut organisaatiot ovat kiinnostuneita toistensa 

erilaisista osaamisalueista ja siitä, miten organisaatiot voivat hyödyntää toistensa 

osaamista tai kehittää kyvykkyyksiään yhdessä. Toisin sanoen kiristyvä globaali-

kilpailu ja teknologian nopea kehitys asettavat organisaatioille paineita kehittää 

osaamistaan. Korkean teknologian yritykset kehittävät tuotteita ja teknologiaa 

toisten organisaatioiden kanssa ja yhdistävät kyvykkyyksiään hallitakseen nope-

asti kehittyvän teknologian soveltamista. Myös muilla toimialueilla yritykset, 

julkiset organisaatiot (virastot, laitokset), yliopistot ja rahoituslaitokset yhdistävät 

toimintoja voidakseen kehittää osaamistaan. Toisin sanoen organisaatioiden on 

kyettävä arvioimaan sekä omaa että toisten kyvykkyyttä ja tiedostettava, millaisia 

kyvykkyyksiä organisaatiossa on ja miten kyvykkyyttä voidaan kehittää yhdessä 

toisten osapuolten kanssa, jotta toimintaa voidaan tehostaa sekä luoda ja laajentaa 

markkinoita. 

Yhteistyötarpeista huolimatta suhteiden ja verkostojen vaikutus nimenomaan 

organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymiseen ja johtamisstrategiaan on vielä 

vähän tutkittu alue (esim. Baraldi, Brennan, Harrison, Tunisini & Zolkiewski 

2007, Golfetto, Salle, Borghini & Rinallo 2007). Strategisen johtamisen koulu-

kunnan tutkijat ovat jättäneet vähälle huomiolle suhteet ja verkostot organisaation 

kyvykkyyksien kehittymisessä ja suhde- ja verkostotutkijat puolestaan yhteyden 

organisaation kyvykkyyden, strategian ja johtamisen välillä.  

Se, miksi suhteiden ja verkostojen vaikutusta organisaation kyvykkyyksien 

kehittymiseen ja johtamisstrategiaan on vähän tutkittu vuorovaikutus- ja verkos-

tokoulukunnassa, johtuu tutkijoiden erilaisista strategia- ja johtamiskäsityksistä 

verrattuna strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien 

tutkijoihin. Jossain määrin lähentymistä eri koulukuntien välillä on kuitenkin 

nähtävissä (vrt. Johnsen & Ford 2006). Strategisten verkkojen tutkijat (esim. Möl-

ler ym. 2005) korostavat yritysten omaa strategianäkemystä aikaisempaa enem-

män.  

Strategisen johtamisen koulukunnan tutkijat (esim. Nath ym. 2010) ja dy-

naamisen koulukunnan tutkijat, kuten Wang ja Ahmed (2007) korostavat puoles-

taan markkinalähtöisyyttä. Kuitenkin strategisen johtamisen ja dynaamisten ky-

vykkyyksien koulukuntien tutkijoiden näkemys on yhä edelleen yrityskeskeinen, 

ja se korostaa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Vuorovaikutus- ja verkosto-

koulukunnan tukijoiden näkemys taas painottaa ns. yhteistä etua ja sitä, että yritys 

menestyy, jos sen yhteistyökumppanit menestyvät.  
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IMP-tutkimukset ovat yhä edelleen keskittyneet suhteiden, verkostojen ja 

verkkojen johtamiskyvykkyyksiin. Poikkeus on Rosenbröijer (1998), joka ei kui-

tenkaan yhdistä kyvykkyyttä ja johtamista. Holmen ym. (2002) esittävät tutki-

musta, joka yhdistää kyvykkyyden ja strategiajohtamisen. Myös muut aikaisem-

mat tutkijat kuten Snehota (1990), Håkansson ja Håkansson (1989), Ford, Gadde, 

Håkansson, Lundgren, Snehota ja Turnbull (1998) sekä Ford (2002) ovat käsitel-

leet strategiaprosessia, mutta eivät ole liittäneet sitä kyvykkyyteen. Baraldin ym. 

(2007) sekä Golfetton ym. (2007) mukaan IMP-tutkijoiden strategiakeskustelun 

vähäisyys, ja etenkin aikaisemmin mainitsemani vähäinen keskustelu organisaati-

on kyvykkyyksistä, paljastaa tutkimusaukon koulukuntien näkemyseroissa, jotka 

edustavat ääripäitä kyvykkyyksien, strategian ja johtamisen yhdistämisessä.  

Toisin sanoen strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulu-

kuntien tutkijat, vaikka näkemykset poikkeavatkin toisistaan, edustavat yrityskes-

keistä strategiaa kyvykkyyden kehittymisessä. Vuorovaikutus- ja verkostotutkijat 

sekä strategisten verkkojen tutkijat, joita tässä tutkimuksessa käsittelen IMP-

ryhmän tutkijoina erotuksena kahteen edellä mainittuun koulukuntaan, ovat kes-

kittyneet suhde- ja verkostokyvykkyyksiin ja niiden johtamiseen, samoin kuin 

verkkojen johtamiskyvykkyyksiin. Strategisten verkkojen tutkijoiden mukaan 

yritykset muodostavat verkkoja myös intentionaalisesti. Tämän lähestymistavan 

tutkijat ovat ottaneet selkeän näkemyksen strategiaan.  

Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijoilla on yleisimmin ideaali ajat-

telutapa yrityksen strategiasta, ja he keskittyvät enemmän toiminnallisen strategi-

an yhdistämiseen toisten osapuolten kanssa ja jättävät yrityksen tai liiketoiminta-

strategian vähälle huomiolle, samoin kuin nimenomaan organisaation kyvykkyyk-

sien kehittämisen. Tämä tutkimus pyrkii täyttämään tutkimusaukkoa ja lisäämään 

tietoa suhteiden vaikutuksesta organisaation kyvykkyyteen yhdistämällä vuoro-

vaikutus- ja verkostokoulukunnan sekä strategisen johtamisen ja dynaamisten 

kyvykkyyksien koulukuntien näkökulmia organisaation kyvykkyydestä, strategi-

asta ja johtamisesta teknologiakyläkontekstissa. 

Teknologiakylän valinta tämän tutkimuksen kontekstiksi perustuu siihen, että 

teknologiakyläyhtiöt pyrkivät kehittämään kyliä toimintaympäristöinä, jotka edis-

tävät sinne sijoittuvien organisaatioiden ja niiden välisten suhteiden kehittymistä. 

Teknologiakeskukset toimintaympäristöinä antavat mahdollisuuden organisaation 

kyvykkyyden kehittymiselle ja ovat siksi otollisia konteksteja kehittää teollisen 

markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostoteoriaa kyvykkyyskäsitteen näkökul-

masta. Suhde- ja verkostonäkökulmasta teknologiakeskukset ovat ideaalisia ym-

päristöjä tietoteollisen paradigman mukaisten yrityssuhteiden kehitykselle (Perrin 
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1988, Vuorinen 1988). Keskusten avulla tavoitellaan teknologian siirron vauhdit-

tamista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista yrityksiin sekä korostetaan erityisesti 

tiedepohjaisten korkean teknologian yritysten perustamista ja niiden kehityksen 

tukemista. Organisaatioiden fyysinen ulottuvuus ja toiminnan tavoitteet nivoutu-

vat teknologiakeskuksissa suhteiden ja verkostojen välityksellä (Dicken & Mal-

berg 2001). Ilman tarkoituksenmukaisia yhteyksiä teknologiakeskus ei voi syn-

nyttää lisäarvoa yrityksille muuhun sijoittumispaikkaan nähden (Quintas 1996). 

Tiedepuistoista ja teknologiakeskuksista ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, 

ja niitä kuvaamaan käytetään useita termejä, esimerkiksi teknologiakylä. Englan-

ninkielisessä kirjallisuudessa käytetyistä termeistä yleisin on tiedepuisto ja suo-

menkielisessä teknologiakeskus.1 

1.2 Tutkimustehtävä, tavoitteet ja rajaus 

Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, millaisia organisaation kyvykkyyksiä lii-

kesuhteissa toimiminen kehittää ja mitkä tekijät edistävät ja haittaavat kyvyk-

kyyksien kehittymistä teknologiakyläkontekstissa. Tutkimus yhdistää siis kyvyk-

kyyden, strategian ja johtamisen näkökulmat, joista aikaisemmissa IMP-

tutkimuksissa ovat keskustelleet esimerkiksi Håkansson ja Snehota (1989), Sne-

hota (1990) sekä jossain määrin Håkansson ja Snehota (1995). Holmenin ym. 

(2002) ja Snehotan (1990) kyvykkyyskäsite liittyy myös dynaamisiin kyvykkyyk-

siin ja he keskustelevat myös kyvykkyydestä ja strategiajohtamisesta. Johnsenin 

ja Fordin (2006) vuorovaikutuskyvykkyys liittyy strategisen johtamisen koulu-

kunnan näkökulmaan, ja Svahn (2004) ja Möller ym. (2005) yhdistävät strategi-

sen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien näkemyksiä. 

Tämän tutkimuksen kohdeilmiönä ovat siis organisaatioiden kyvykkyydet, 

jotka kehittyvät teknologiakyläkontekstissa liikesuhteissa toimimalla. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on kehittää markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostoteoriaa 

                                                        
1 Termejä, joita käytetään, ovat mm. Research Park, Business Park, Innovation Centre, Industrial Park, 
Science Park, Technopole, Technologial Centre, Techology Village. SCIENCE PARK (IASP Official 
definition, 2002): “A Science Park is an organisation managed by specialised professionals, whose 
main aim is to increase the wealth of its community by promoting the culture of innovation and the 
competitiveness of its associated businesses and knowledge-based institutions. To enable these goals 
to be met, a Science Park stimulates and manages the flow of knowledge and technology amongst 
universities, R&D institutions, companies and markets; it facilitates the creation and growth of inno-
vation-based companies together with high quality space and facilities”. (IASP International Board, 6 
February 2002.) 
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käsitteellistämällä ja luokittelemalla organisaation kyvykkyyksiä, joita paikallisis-

sa teknologiakylän liikesuhteissa kehittyy sekä luokittelemalla niiden kehittymistä 

edistäviä ja haittaavia tekijäkäsitteitä. Tutkimus pyrkii kontribuoimaan vuorovai-

kutus- ja verkostokoulukunnan kyvykkyyskeskusteluun. Kyvykkyysmäärittelyyn 

haetaan näkökulmia myös strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien 

koulukuntien käsitemäärityksistä, joten tältä osin tutkimus kontribuoi myös näihin 

kyvykkyyskeskusteluihin.  

Tutkimus pyrkii lisäämään käytännön liikkeenjohdon tietoa liikesuhteissa ke-

hittyvistä organisaation kyvykkyyksistä ja tekijöistä, jotka edistävät tai haittaavat 

kyvykkyyksien kehittymistä. Liikesuhteissa kehittyvien kyvykkyyksien tiedosta-

minen ja niiden edistäminen sekä kehittymistä haittaavien tekijöiden eliminointi 

on tärkeää yritysten menestymisen kannalta etenkin korkean teknologian teolli-

suuden liiketoimintakonteksteissa, jotta yritykset pystyvät vastaamaan nopeasti 

muuttuvan ja yhä kovenevan globaalin toimintaympäristön kilpailun haasteisiin. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa organisaation kyvykkyyskäsitemäärityksiä ja 

kyvykkyysluokituksia sekä organisaation kyvykkyyksien2 kehittymistä edistäviä 

ja haittaavia tekijäkäsitteitä ja -luokituksia.  

Tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksen avulla vastataan, ovat seuraavat: 

1. Millaisia organisaation kyvykkyyksiä liikesuhteissa toimiminen kehittää? 

2. Mitkä tekijät edistävät organisaation kyvykkyyksien kehittymistä? 

3. Mitkä tekijät haittaavat organisaation kyvykkyyksien kehittymistä? 

Organisaatioiden epäsuorat liikesuhteet teknologiakyläkontekstissa rajataan tä-

män tutkimuksen ulkopuolelle, samoin kuin puhtaasti tuttavuussuhteet, ystävyys-

suhteet ja harrastustoimintaan liittyvät teknologiakyläsuhteet. Sosiaaliset ja henki-

lökohtaiset suhteet otetaan huomioon vain, kun ne liittyvät vuorovaikutukseen 

liiketoimintasuhteissa. Organisaatioiden teknologiakyläkontekstin ulkopuoliset 

suhteet huomioidaan vain toimijan (organisaation) oman verkoston näkökulmasta 

(Anderson ym. 1994, Håkansson ym. 2003). Tutkimus ei kontribuoi laajemmin 

verkostoissa kehittyviin kyvykkyyksiin ja niiden johtamiseen. Organisaation ver-

koston ja paikallisen teknologiakyläkontekstin sekä teknologiakylän ulkopuolisen 

kontekstin olosuhteet ja tapahtumat sisältyvät tähän tutkimukseen.  

Tämän tutkimuksen ilmiötä eli organisaation kyvykkyyksiä olisi voinut tutkia 

myös muista teoreettisista lähestymistavoista käsin esimerkiksi tietojohtamisen 

                                                        
2 Kyvykkyys (Capability) 
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kuten monet strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien 

tutkijat ovat tehneet. Myös sosiaalisen pääoman ja strategisten verkkojen lähes-

tymistavat olisivat olleet mahdollisia. Tässä tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin 

yhdistämään strategiaa ja johtamista, joita on tutkittu IMP:ssä vähän. 

1.3 Tieteellinen lähestymistapa ja tutkimusstrategia  

Tutkimukseen valitsemani lähestymistapa edustaa tieteellistä realismia, josta tut-

kijat käyttävät myös kriittinen realismi3 -nimitystä. Sen tutkijoiden esimerkiksi 

Sayerin (1992) mukaan todellisuutta voidaan tutkia tieteellisten teorioiden, malli-

en ja käsitteiden avulla. Käsitykseni mukaan tieteellinen tieto maailmasta on teo-

riasidonnaista. Toisin sanoen todellisuutta (maailmaa) ei voi nähdä sellaisena kuin 

se on, mutta sitä voidaan tutkia teorioiden avulla.  

”(…) Tietomme maailmasta on erehtyväistä ja teorialatautunutta. (…). Kui-

tenkaan maailma ei ole immuuni empiiriselle tarkastelulle ja sen vaikutus in-

formaation ja käytännön selittämisessä ei ole pelkkä sattuma.” (Sayer 1992: 

5.)  

Tieteellisen realismin mukaan tieto on erheellistä (Wollin 1995: 80), mutta teori-

oita, malleja ja käsitteitä voidaan kehittää kriittisen arvioinnin ja empiirisen tut-

kimuksen avulla (Hunt 1990: 9 ks. myös Sayer 1992: 5–6, 40,143). Teorioiden, 

mallien ja käsitteiden kykyä selittää ilmiötä voidaan verrata tutkimuksen empiria-

analyysin tuloksiin, toisin sanoen siihen, kuinka hyvin teoriat saavuttavat tutki-

mukselle asetetut tavoitteet (Zinkham & Hirscheim 1992). Markkinoinnin tutkijat 

esimerkiksi Hunt (1990) ja Leplin (1986) uskovat, että on olemassa ulkoinen 

maailma, jota voidaan tutkia. Myös Zinkhan ja Hirscheim (1992) ehdottavat, että 

markkinoijien pitäisi rakentaa vertailevia viitekehyksiä ja malleja. 

Easton (1995: 414–416) korostaa, että tutkimuksessa on tärkeää tuoda esiin 

tutkijan tieteenfilosofiset arvot ja tavoitteet. Tutkijan tulee käsittää, millaista to-

dellisuutta hän tutkii ja miten hän hankkii tietoa tutkimastaan ilmiöstä, jota tutkii 

(Brekke 2004). Tutkimuksen sisältö ja konteksti vaikuttavat metodologiavalintaan 

(Easton 1995). Tässä tutkimuksessa käytettävä tutkimusstrategia on teorialähtöi-

nen laadullinen tapaustutkimus, jota voi luonnehtia myös käsiteanalyyttiseksi 

tutkimukseksi (Tamminen 1993). 

                                                        
3 Esim. Hunt (1990), Ryan, Tähtinen, Vanharanta & Mainela (2009). 
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Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kehitän vuorovaikutus- ja verkos-

tokoulukunnan, strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukun-

tien ja omaan ajattelun perustuvan käsiteanalyysin avulla tutkimuksessa käytettä-

vän organisaation kyvykkyyskäsitteen ensimmäisen version. Sayer (1992: 50) 

kannattaa teorian tutkimista käsitteellistämisen kautta. Uusi tieto vaatii, että käsit-

teitä kehitetään ja selitetään, jotta niillä voidaan lisätä ymmärrystä käsitteiden 

välisistä suhteista verkostossa (Sayer 1992: 81). Näsin (1980: 9–10) mukaan käsi-

teanalyysin perusosina ovat käsitteet, jotka toiset ovat kehittäneet ja käsitteet, 

jotka tutkija itse kehittää. Näsi (1980:12) ehdottaa, että käsitteellinen analyysi 

tapahtuu kolmivaiheisesti. Ensin on asetettava ongelma, jota selitetään ja argu-

mentoidaan. Ratkaisu voi olla uusi käsite, olemassa olevien käsitteiden kehittämi-

nen tai kokonaan uusi systeemi (Näsi 1980: 10–12, Tamminen 1993: 49). 

Tämän tutkimuksen ongelmanasettelu on tehty luvussa 1.1. Seuraavassa lu-

vussa 2.1 analysoidaan kirjallisuudessa olevia käsitteitä ja muotoillaan ja luokitel-

laan uudet käsitteet (vrt. Näsi 1980:14). Kyvykkyyskäsitteet yhdistetään markki-

noinnin vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan suhteita koskeviin käsitteisiin, 

joiden avulla analysoidaan kyvykkyyksien kehittymistä erityyppisissä suhteissa. 

Muodostan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen jäsentämällä teollisen 

markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan kirjallisuutta, strategisen 

johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien kirjallisuutta sekä kon-

tekstista hankkimaani tietoa (vrt. Stake 1995: 4). Layderin (1993:122) mukaan 

useamman teoreettisen lähestymistavan tarkastelu auttaa tutkijaa kehittämään 

teoreettista mallia, jonka avulla voi nähdä empiirisen todellisuuden eri näkökul-

mista. Taustatiedon, mallien ja käsitteiden käyttö on hyödyllistä teorian kehittämi-

sessä ja on sopusoinnussa tieteellisen realismin lähestymistavan kanssa. Layderin 

(mt.) mukaan ennen kuin voidaan vastata empiirisiin kysymyksiin, on vastattava 

tutkimuksen tavoitteiden mukaisiin tieteellisiin käsitteisiin. 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla analysoin luvussa 4 organisaa-

tion kyvykkyyksien kehittymistä suhteissa ja tekijöitä, jotka edistävät tai haittaa-

vat organisaation kyvykkyyksien kehittymistä. Jotta voin vastata tutkimuskysy-

myksiin, tarvitsen sekä empiiristä että kontekstitietoa tekijöistä, tapahtumista ja 

prosesseista, jotka edistävät tai haittaavat kyvykkyyksien kehittymistä suhteissa 

toimimalla. Käsitteiden argumentaatiovaihe tehdään luvussa 6.2. Käsiteanalyytti-

selle tutkimusotteelle tyypillinen piirre on doktriinipohja (Neilimo & Näsi 1980: 

32), joka on aiempaa käsiteanalyysia, mutta voi sisältää myös empiriapainotteisia 

kokemuksia ja tutkimustuloksia. Cook ja Cambell (1976) ja Sayer (1992: 58) 
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väittävät, että sekä teoreettista että empiiristä analyysiä tarvitaan, kun selitetään 

käsitettä. 

Tieteellisen realismin kannattajat näkevät, että maailma rakentuu todellisista 

kohteista ja suhteista ja vaikka rakenteita ei voi suoraan käsittää, on tärkeää tie-

dostaa syyt, jotka voivat aiheuttaa tapahtumia todellisessa maailmassa, jotta niitä 

voidaan tutkia. Todellisuuskäsitteet täytyy kyetä löytämään tiedosta tai vaihtoeh-

toisesti jo olemassa olevia käsitteitä täytyy kehittää, jotta nähdään antavatko ne 

tietoa todellisuudesta. Tutkimuskohteet ja niiden väliset suhteet eivät ole lä-

pinäkyviä (Sayer 1992: 88).  

”Maailmassa on esineitä (objekteja) joko naturalistisia tai sosiaalisia, joilla on 

välttämättömät, erityiset kausaaliset voimat tapahtua ja erityinen vastaanotta-

vaisuus” (Sayer 1992).  

Tapahtumat ja kokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa. Tutkijan tavoitteena on 

löytää havaitut tai eihavaittavissa olevat rakenteet ja mekanismit, jotka ovat ta-

pahtumien ja kokemusten takana (Tsoukas 1989). Jotta voi ymmärtää tutkimus-

kohteiden luonnetta ja rakennetta, on selitettävä myös tekijöitä (kausaaliset teki-

jät). Havaitut kokemukset edustavat empiiristä tasoa (Tsoukas 1989: 553, Bhaskar 

1978: 13). 

”Tieteellisen realismin näkökulmasta kausaalisuus ei koske vain erillisten ta-

pahtumien syy- ja vaikutussuhteita, vaan kausaalisten voimien tai kohteiden 

ja suhteiden sidonnaisuutta tai yleisimmin niiden tapaa näyttäytyä tai meka-

nismeja” (Sayer 1994: 104–105).  

”Sosiaaliset ilmiöt kuten toiminta, teksti ja instituutio ovat riippuvia käsitteitä 

ja niiden tuotantoa ja materiaalivaikutuksia ei voi selittää, vaan ymmärtää, 

lukea ja tulkita, mitä ne tarkoittavat (…). Jotta kyetään selittämään sosiaalisia 

ilmiöitä, (…) täytyy niitä arvioida kriittisesti.” (Sayer 1989.)  

Eastonin (1995: 372) mukaan tieteellinen realismi etsii selittävää tietoa ja selitys 

tulee validiksi, kun systeemin perusväitteet on kuvattu. Eastonin (1995: 373) ja 

Bhaskarin (1978) mielestä olemassa oleva maailma on riippumaton havainnoitsi-

jasta ja kausaalitekijöistä, jotka luovat tapahtumia. Ihmisten käyttäytymiseen 

liittyy myös tapahtumia, joita ei voi tietää etukäteen (esim. Snehota 1990, Loasby 

1999). Kausaaliset tekijät riippuvat olosuhteista ja voivat olla myös määritteenä 

rakenteille, joihin objektit, kohteet, liittyvät. Validi selittävä tieto vaatii tieteellis-

ten realistien tutkijoiden mukaan, että tutkija toteaa ehdolliset, kausaaliset syyt, 
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jotka vaikuttavat tietyissä tilanteissa tutkimuksen aikana. Tutkijan on myös todet-

tava tavat, joilla ne yhdistyvät vuorovaikutuksen tulokseen ja luovat tapahtumia, 

jotka voidaan havaita käytännössä. (Easton 1995: 377.) Tutkimuksen fokus on 

ymmärtää suhteiden vaikutus sosiaalisessa maailmassa eikä ilmiön frekvenssiä 

(ks. Stake 1995: 85, Van Maanen 1993: 9). 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia on laadullinen, pitkittäinen usean  

tapauksen tapaustutkimus (Yin 1989). Teknologiakylä on tutkimuksen konteksti, 

jossa organisaatioiden välisiä suhteita tutkitaan. Staken (1995) mukaan tällaista 

voidaan luonnehtia myös instrumentaaliseksi usean tapauksen tutkimukseksi. 

Instrumentaalinen monen tapauksen tutkimusmetodi voidaan hyväksyä tähän 

tutkimukseen, koska tavoitteena on kehittää teoriaa (Easton 1995, Eisenhardt 

1989, Yin 1989) ja tutkimuksen fokus liittyy kontekstiin (Bonoma 1985, Petti-

grew 1992). Tapaustutkimuksen kannattajia ovat esimerkiksi Sayer (1992) ja 

Tsoukas (1989). Eastonin (1995: 388) mukaan on vahva tieto-opillinen perustelu 

käyttää tapaustutkimusta, joka perustuu tieteelliseen realismiin, koska tapaustut-

kimukset sisältävät ei-havaittavissa olevia asioita ja ilmiöitä ulkoisesta maailmas-

ta. 

Tämän tutkimuksen teorialähtöisessä tutkimusstrategiassa käytetään ensin 

deduktiivista käsitteellistä viitekehystä kuvaamaan tutkimuskysymyksiä ja myö-

hemmin induktiivista empiriaa lisäämään ymmärrystä. Tällaista tutkimusta voi 

luonnehtia abduktiiviseksi. Tässä lähestymistavassa keskeisintä on teoreettisten 

mallien valinta ja kehitys. Tutkimusmalli, tutkimuksessa käsiteltävät asiat, meto-

dologiset asiat ja analysointi sekä tulkinta, ovat yhteenkietoutuneet tutkimuspro-

sessissa. Alkuperäiseen viitekehykseen voivat vaikuttaa löydetyt tiedot, joita oli 

etsitty. Tiedon analysoinnissa voidaan havaita uusia asioita, joita tulee selvittää 

haastatteluissa. Tätä prosessia nimitetään systemaattiseksi yhdistämiseksi.  

Miles ja Huberman (1994) erottavat tiukan ja löysän teoreettisen rungon. Mo-

lemmilla on hyviä ja huonoja puolia. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty enem-

män tiukkaa teoreettista otetta. Straussin ja Corbinin (1990) mukaan kirjallisuus 

auttaa tutkijaa kuvaamaan tai luonnostelemaan tärkeät muuttuvat tekijät ja ym-

märtämään suhteet niiden välillä. Aikaisemmat tutkimukset auttavat paljastamaan 

ns. mustia aukkoja. Tutkijan päämäärä teorian kehittämisessä on tehdä uusia löy-

töjä. Prosessin aikana hänen täytyy käsitellä ilmiötä teoreettisen kehyksen valos-

sa. Tutkijalla on tarve hankkia kirjallisuustietoa abduktiivisessa tutkimuksessa 

myös tutkimusprosessin aikana. Teoreettiset käsitteet muotoutuvat tutkimuspro-

sessissa, jossa osoitetaan, mitä on löydetty tiedonkeruun sekä analyysien ja tul-

kinnan aikana. Abduktiivisessa tutkimuksessa teoreettiset käsitteet muotoutuvat 
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tutkimusprosessin myöhäisessä vaiheessa ja viitekehys voi olla yhteenveto lopus-

sa esitetyistä tuloksista. Denzin ja Lincoln (1994: 505) korostavat kuvauksen 

tärkeyttä ja käyttävät termiä eheyttäminen.  

Huntin (1991: 282) mukaan empirian todentamiseen, ymmärryksen lisäämi-

seen ja selittämiseen on käytetty tapaustutkimuksia. Tapaustutkimus antaa tutki-

jalle mahdollisuuden tunnistaa kokonaisvaltaisesti todellisuuden tapahtumia (Eas-

ton 1995, Pihlanto 1994:369–371, Yin 1989: 14). Hän voi käsitteellistää, testata 

niitä ja olla sekä kurinalainen että luova (Easton 1995).  

”Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, joka tutkii aidossa elämän tilantees-

sa olevaa ilmiötä silloin, kun rajat ilmiön ja tilannetekijöiden kesken eivät ole 

selkeät ja jossa käytetään monipuolista aineistoa” (Yin 1989: 23).  

Tapaustutkimus sallii tutkia kontekstitekijöitä ja prosessia todellisen elämän tilan-

teissa (esim. Halinen & Törnroos 2005: 1286). Kontekstiin liittyvässä tutkimuk-

sessa paino on tulkintojen rakentamisessa (Gillette 1985: 308). Tämän tutkimuk-

sen empiirisessä analyysissä on pitkittäinen tutkimusmetodi tapauksista eli orga-

nisaatioiden välisistä suhteista kontekstissa, koska pitkittäiset tutkimukset helpot-

tavat kausaliteetin huomaamista verrattuna poikittaiseen tutkimukseen (Pettigrew 

1992, Halinen & Törnroos 1995). Yksittäiset ja kollektiiviset tapahtumat ja toi-

minnot johtavat ajan kuluessa vuorovaikutusprosessiin niiden kontekstissa (Petti-

grew1992: 8). Konteksti rajoittaa toimijoiden tietämystä, näkemystä ja vaikutusta 

(Pettigrew 1992). 

Tässä tutkimuksessa historiallinen, taaksepäin suuntautuva tutkimusstrategia 

valittiin ilmiön vuoksi (vrt. Halinen & Törnroos 1995). Ei ollut mahdollista etukä-

teen tietää, millaisia kyvykkyyksiä suhteissa toimiminen kehitti. Van de Ven 

(1987: 331), Halinen ja Törnroos (1995) sekä Pettigrew (1997) suosittelevat pit-

kittäistutkimusta muutosprosessien tutkimiseen. Tutkimuksessa tuotetaan käsite-

kategorioita ja käytetään pitkittäistä tutkimusmetodia, vaikka kysymys ei ole 

muutosprosessitutkimuksesta, joka Van de Venin (1992: 169) mukaan tuottaa 

käsitekategorioita, joita ihmisten tai organisaatioiden toiminta synnyttää.  

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää vuorovaikutus- ja verkostoteoriaa ja 

tuottaa käsitekategorioita, joita suhteessa toimiminen kehittää. Ilmiötä eli tässä 

tutkimuksessa suhteissa kehittyviä organisaation kyvykkyyksiä on tutkittava to-

dellisessa kontekstissa, koska tutkijalla ei ole kontrollia tapahtumiin. Paikallinen 

kausaalisuus ilmenee tiettyjen tekijöiden ja tapahtumien välillä suhteissa (vrt. 

Pettigrew 1992). Syy-yhteys ymmärretään tässä tutkimuksessa holistisena selityk-

senä. Teoria kehittyy, kun uusia rakenteita ja käsitteitä kuvataan ja analysoidaan. 
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Tapaustutkimus on käyttökelpoinen teorianmuodostuksen apuvälineenä, jos halu-

taan lisätä aiemman teorian hyväksikäyttöä (Weick 1969, Dubois & Gadde 1999). 

Markkinoinnin ja johtamisen kirjallisuudessa teorian kehittäminen tapaustut-

kimuksen avulla on yleisin tutkimustyyppi (Halinen & Törnroos 2005). Sitä kan-

nattavat myös esimerkiksi Eisenhardt (1989), Yin (1989) sekä Miles ja Huberman 

(1994). Toimijoiden tulkinnat tilanteesta ja kontekstista auttavat tutkijaa ymmär-

tämään ilmiötä. Tässä tutkimuksessa organisaation kyvykkyyksiä, jotka kehittyvät 

liikesuhteissa toimimalla, käsitteellistetään ja luokitellaan organisaation kyvyk-

kyystypologioina. Organisaation kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaa-

via tekijöitä käsitteellistetään ja luokitellaan tekijätypologioina. Tutkimusstrategia 

on esitetty kuviossa 1. Strategian eteneminen on kuvattu kirjaimin. Luvussa 3.1 

tarkennan valitsemaani tutkimusmenetelmää. 

 

Kuvio 1. Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia. 

Kuviossa 1 tutkimusstrategiaa voi kuvata polkuna, joka etenee seuraavasti. Polun 

alussa eli kohdassa A perehdyin ensin tämän tutkimuksen teoreettiseen kirjallisuu-
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teen. Tein sitten kirjallisuuteen perustuen käsiteanalyysin kohdassa B ja muodos-

tin tämän tutkimuksen teoreettiset käsitteet, joita viitekehyskohta C kuvaa. D- 

kohta kuvaa tutkimuksen kontekstia, jossa tutkin ilmiötä eli kyvykkyyksien kehit-

tymistä liikesuhteissa. Kohta E kuvaa aineiston keräysvaihetta, tapausten valintaa 

ja analyysia. Kohdan F analyysin tuloksia vertasin kohdassa G aikaisemmin mää-

rittelemiini kohdan C teoreettisiin käsitteisiin. H-vaihe kuvaa tuloksia, joita tut-

kimusstrategiapolku tuotti.  

1.4 Tutkimuksen konteksti 

Tämän tutkimuksen organisaatioiden verkostokontekstina on teknologiakylä, 

jossa tutkimusilmiötä eli organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä liikesuh-

teissa toimimalla tutkitaan vuosien 1991 ja 2001 välillä. Teknologiakylä empiiri-

senä organisaatioiden verkostokontekstina sisältää erilaisia organisaatioita ja lii-

kesuhteita ja antaa riittävää väljyyttä kehittää teoriaa. Liikesuhteet voivat olla 

pitkäaikaisia tai ne voivat sisältää aika ajoin tapahtuvia projekteja. Toisin sanoen 

suhteet voivat olla syklisiä välillä nukkuvia (ks. Tähtinen 2001: 24, 76, Alajoutsi-

järvi 1996: 213–218). Organisaatioiden väliset liikesuhteet voivat sisältää ho-

risontaalista yhteistyötä (Håkansson 1989) esimerkiksi yritysten välistä tuotekehi-

tystä, teknologian kehittämistä tai horisontaalista diagonaalista yhteistyötä (Bie-

mans 1992), joka voi olla teknologian kehittämistä, tuotekehitystä, koulutusta, 

yrityshautomotoimintaa yritysten ja tutkimusyksikköjen tai yliopistojen tai kor-

keakoulujen välillä. Liikesuhteet voivat olla myös vertikaalisia alihankintasuhteita 

esimerkiksi asiakas-myyjäsuhteita (Håkansson 1989). 

Teknologiakeskukset ja tiedepuistot lisääntyivät 1990- luvulla merkittävästi ja 

ovat jatkuvasti kasvava ilmiö (International Association of Science Parks (IASP) 

2003), vaikka ensimmäinen tutkimuspuisto perustettiin jo yli viisikymmentä vuot-

ta sitten Stanfordiin (Why 2001). Tutkimustulokset teknologiakeskusten ja tiede-

puistojen hyödyllisyydestä niissä olevien toimijoiden kannalta ovat kuitenkin 

osittain ristiriitaisia. Löfstenin ja Lindelöfin (2001) sekä Lindelöfin ja Löfstenin 

(2002) tutkimustulokset osoittavat, että aloittavat uuteen teknologiaan perustuvat 

yritykset kasvavat nopeammin puistoissa kuin samanlaiset yritykset muualla. 

Phillimoren (1999) mukaan teknologiakeskukset ovat lisänneet toimijoiden 

keskinäistä vuorovaikutusta ja vuorovaikutus on vaikuttanut EU-maissa positiivi-

sesti yritysten innovatiivisuuteen, osaamiseen ja kilpailukykyyn (Sternberg 2000). 

Massey, Quintas ja Wield (1992) sekä Storey ja Tether (1998) esittävät, että tiede-

puistot eivät ole edistäneet teknologian kehittämistä, vaikka suhteet teollisuusyri-
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tysten ja tutkimusyksikköjen ja yliopistojen kanssa ovat tiivistyneet, ja maantie-

teellinen läheisyys vaikuttaa vähän teknologian siirtoon (Massey ym.1992, West-

head & Storey 1995, Castells & Hall 1994). Westheadin ja Storeyn (1995) mu-

kaan tiedepuistoilla ei ole merkittävää vaikutusta uuteen teknologiaan perustuvien 

yritysten (NTBF) kasvuun, vaikka ne houkuttelevat yritysten perustamista. Suurin 

osa tiedepuistoja koskevista verkostotutkimuksista on keskittynyt enemmän tie-

depuistojen roolin tutkimiseen (Mäki & Sinervo 2001, Järvelin & Koskela 2004) 

kuin yritysten ja muiden organisaatioiden välisten suhteiden tutkimiseen.  

Vuorovaikutus- ja verkostoteoriassa yritysten paikallista läheisyyttä on tutkit-

tu aikaisemmin enemmän sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ilmapiirin näkökulmas-

ta (Håkansson 1982, Turnbull & Valla 1986, Ford 1990). Poikkeus on esimerkiksi 

Törnroos (1997), joka yhdisti verkostotutkimusta maantieteen näkökulmaan. Co-

va, Mazet ja Salle (1995) sekä Johnston ja Araujo (2002) ovat yhdistäneet verkos-

totutkimusta aluetieteen näkökulmaan. Håkansson ym. (2003) sekä Tunisini ja 

Håkansson (2002) yhdistävät sitä teollisuusaluenäkökulmaan. Niin tekevät myös 

esimerkiksi Scott ja Storper (1987), Brusco (1989), Piore ja Sabel (1994) sekä 

Beccattini ja Rullani (1996).  

Håkansson ym. (2003) käyttävät teollisuusaluekäsitettä (industrial district), 

joka kiinnittää huomion yritysten ja niiden resurssien välille kollektiivisessa, 

konstruktiivisessa kontekstissa eli mesotasossa, jota käytetään Italian ja Ruotsin 

teollisuusaluetutkimuksissa (esim. Lorenzoni & Baden-Fuller 1995, Lorenzoni & 

Lipparini 1999). Håkanssonin ym. (2003) mukaan teollisuusaluekäsite sopii täy-

dentävänä käsitteenä teollisen markkinoinnin verkostotapaan, vaikka paikkaa on 

vielä vähän tutkittu ja hyödynnetty yritysten ja organisaatioiden vuorovaikutuksen 

näkökulmasta teollisuusverkostolähestymistavassa. 

Globalisaation näkökulmasta paikka tulisi nähdä haasteena, kuinka ylittää 

etäisyys sekä tilan ja ajan kitka (Dicken 1992: 151). Globalisaatio edistää alueel-

listumista, kun informaatio ja osaaminen ovat saatavilla globaalisti, mutta ne 

kehittyvät ja ovat hyödynnettävissä aina paikallisesti (Kogut, Shan & Walker 

1993, Powell & Koput 1996). Castells (1996) puolestaan väittää, että organisaati-

oiden sijaintipaikka on haitta, koska globalisaatio ja informaatiotekniikka korvaa-

vat paikan tilan virtoina (space of flows) ja hajauttavat taloudelliset toiminnot. 

Porter (1990: 119) esittää lähes vastakkaisen näkemyksen paikasta ja väittää, että 

paikallinen kilpailu vahvistaa kotimaisia yrityksiä ulkomaan markkinoilla. Tutki-

mukset, jotka korostavat ylitettävää tilan kitkaa ja investoivat maantieteelliseen 

alueeseen resurssien vuorovaikutusperspektiivistä, ovat edellä mainittuja vastak-

kaisia näkemyksiä täydentävä näkökulma (Håkansson ym. 2003). 



28 

Brennan ja Turnbull (1999) väittävät, että IMP- lähestymistavassa on kiinni-

tetty vähän huomiota akateemisen yhteisön ja yritysten väliseen vuorovaikutuk-

seen, vaikka lähestymistavan mukaan yritykset toimivat toisiinsa liittyvien orga-

nisaatioiden, kuten asiakas- ja toimittajayritysten, yliopistojen, julkisten organi-

saatioiden, tutkimuslaitosten jne. verkostoissa (Axelsson & Easton 1992: 68, Ford 

ym.1998). Tutkimukset (Brennan & Turnbull 1999, Moebus 1991, Godkin 1988, 

Dorf 1988, Steward & Gibson 1990) ovat keskittyneet yliopisto-

teollisuusyhteistyön esteisiin. Poikkeuksena ovat esimerkiksi Biemans (1992), 

joka tutki tuotekehitystä yritysten ja yliopistojen tutkimusyksiköiden välillä, sekä 

Marschan-Piekkari, Mcdonald ja Assimakopoulos (2001), jotka tutkivat yhteis-

työtä sekä pienten ja keskisuurten yritysten (SMEs), tutkimusinstituuttien sekä 

yliopistojen välillä. 

Teknologiakeskusten toiminta Suomessa liittyy 1980-luvulla alkaneeseen 

teknologiapolitiikan nousukauteen. Tiede- ja teknologiapolitiikassa on pyritty 

kehittämään yritysten toimintaympäristöjä ja välineitä tukemaan ja lisäämään 

yhteistyötä esimerkiksi osaamiskeskusohjelmilla ja t&k-rahoituksella. Teknolo-

giakeskukset nähtiin keinona edistää tiedon ja osaamisen siirtymistä yritysten, 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä (Mäki & Sinervo 2001).  

Tämän tutkimuksen teknologiakylä on julkisen sektorin omistuksessa ja sen 

tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, edistää ja tukea yritysten 

välistä vuorovaikutusta sekä lisätä yritysten, yliopiston tutkimusyksikköjen ja 

julkisten viranomaisten välistä vuorovaikutusta erilaisten tutkimus- ja kehittämis-

projektien toteuttamisessa (esim. uuden teknologian kehittämisessä, työvoiman 

koulutuksessa ja uusien yritysten perustamisessa). Tässä tutkimuksessa määritte-

len teknologiakylän paikkana, johon organisaatiot ovat sijoittuneet (vrt. Håkans-

son ym. 2003). Toimijat (organisaatiot) ovat kiinnittyneet horisontaalisesti paikal-

liseen verkostokontekstiin, mutta ne kiinnittyvät myös suhteiden kautta vertikaali-

sesti toimijoiden laajempaan verkostokontekstiin (vrt. Halinen & Törnroos 1998).  

Vuonna 2001 tutkittavana oleva teknologiakylä käsitti kolmessa vaiheessa 

vuosina 1991, 2000 ja 2001 rakennetun keskushallintorakennuksen, jossa yritys-

ten käyttöön oli varattuja tiloja 2194 m2. Teknologiakylään kuuluivat myös kes-

kushallintorakennuksen läheisyydessä olevat erilliset teknologiayritysten omat 

kiinteistöt sekä ammattikorkeakoulun tekniikan ja tietoliikenteen yksikön ja Kapi-

teeli Oy:n omistamassa kiinteistössä vuokralla olevien yritysten tilat. Teknolo-

giakyläalueella oli toimitiloja n. 21 000 m2 ja niiden käyttöaste oli 98 %. Tekno-

logiakylässä toimi 25 organisaatiota, jotka työllistivät runsaat 300 henkilöä. Yri-

tysten lisäksi teknologiakylän toimijoihin kuuluivat teknologiakylän rakentami-
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sesta ja kehittämisestä vastaavat kunnalliset organisaatiot, kaksi yliopiston alaista 

tutkimusyksikköä sekä ammattikorkeakoulun tekniikan ja tietoliikenteen yksikkö. 

Teknologiakylän keskeiset toimialat olivat elektroniikka, tietotekniikka, ympäris-

töteknologia sekä yritys- ja koulutuspalvelut. Kuvaan yksityiskohtaisemmin tek-

nologiakylän historian vuosina 1991–2001 luvussa 3.4.1. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen luku oli johdantoluku, joka sisälsi tutkimusteh-

tävän, tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet, tutkimuksen tieteellisen lähestymis-

tavan ja tutkimusstrategian sekä tutkimuksen kontekstin kuvauksen. Toinen luku 

muodostaa tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Kolmas luku sisältää 

empiirisen tutkimuksen analyysimenetelmän ja aineiston kuvauksen. Neljäs luku 

esittelee empiirisen aineiston analyysin ja tulokset. Viides luku kokoaa tämän 

tutkimuksen tulokset. Kuudennessa luvussa tehdään yhteenveto, pohditaan teo-

reettisia tuloksia ja tutkimuksen käytännöllistä merkitystä, arvioidaan tutkimuk-

sen luotettavuutta ja esitetään jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 Organisaation kyvykkyydet, joita 
liikesuhteissa toimiminen kehittää 

Tässä luvussa muodostan tutkimuksen viitekehyksen, jonka avulla analysoin or-

ganisaation kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa toimimalla ja tekijöitä, 

jotka edistävät tai haittaavat kyvykkyyksien kehittymistä. Alaluku 2.1 sisältää 

kyvykkyyskäsiteanalyysin, joka perustuu kirjallisuudesta etsimiini strategisen 

johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien sekä vuorovaikutus- ja 

verkostokoulukunnan kyvykkyyskäsitteisiin. Luvun lopussa muodostan tämän 

tutkimuksen organisaation kyvykkyyskäsitteen. 

Alaluku 2.2 koostuu pääosin tutkimuksen perustana olevan vuorovaikutus- ja 

verkostoteorian käsitteistöstä, jolla jäsennän organisaation kyvykkyyksien kehit-

tymistä liikesuhteissa ja kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaavia teki-

jöitä. Viimeisen alaluvun 2.3 lopussa kokoan yhteen tutkimuksen teoreettiset 

käsitteet, joiden avulla analysoin organisaation kyvykkyyksien kehittymistä lii-

kesuhteissa toimimalla sekä kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaavia 

tekijöitä. 

2.1 Kyvykkyyttä kuvaavat käsitteet 

Organisaation kyvykkyyden käsitemäärittely tässä tutkimuksessa perustuu teolli-

sen vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan kyvykkyyskäsitteistöön, johon haettu 

näkökulmia myös strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulu-

kuntien lähestymistavoista. Käsittelen strategisten verkkojen lähestymistapaa 

vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan yhteydessä, erotuksena strategisen joh-

tamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien yrityskeskeisestä strategia-

ajattelusta. Se, että käsittelen ensin strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvyk-

kyyksien koulukuntien tutkijoiden kyvykkyyskäsitteitä johtuu siitä, että vuorovai-

kutus- ja verkostokoulukunnan ja strategisten verkkojen tutkijat käyttävät näiden 

koulukuntien käsitteitä. 

Olen koonnut kirjallisuudesta mainitsemieni koulukuntien ns. avainkyvyk-

kyyskäsitemäärittelyjä ja kyvykkyyteen liittyviä lähikäsitteitä sekä kyvykkyyskä-

sitteiden luokituksia. Avainkyvykkyyskäsitteet tarkoittavat tässä tutkijoiden mää-

rittelemiä käsitteitä. Monet tutkijat eivät aina selkeästi määrittele kyvykkyyttä tai 

käyttävät toisten määrittelemiä kyvykkyyskäsitteitä. Eri koulukuntien tutkijoiden 

näkemykset perustuvat eri teoreettisiin taustoihin (mm. resurssi-, talous-, organi-

saatio- ja käyttäytymisteoria, evolutionaarinen teoria sekä oppimiseen ja osaami-
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seen perustuvat lähestymistavat). Nämä erilaiset teoreettiset lähestymistavat nä-

kyvät koulukuntien kyvykkyys-, kompetenssi- ja osaamiskäsitteiden kirjavuutena 

sekä erilaisina käsitteiden jaotteluina.  

2.1.1 Strategisen johtamisen koulukunnan 
kyvykkyyskäsitemäärittelyjä 

Strategisen johtamisen koulukunnassa kyvykkyydet nähdään yhden yrityksen 

näkökulmasta, vaikka koulukunnan tutkijat huomioivat yrityksen suhteet myös 

ulospäin. Koulukunnan ajattelussa korostetaan yrityksen kilpailuedun kehittämis-

tä ja ylläpitoa. Yrityksen fyysisiä, inhimillisiä ja organisationaalisia resursseja 

erilaistetaan strategiajohtamisen tai tietojohtamisen avulla. Kyvykkyyskäsite pe-

rustuu resurssiperusteiseen teoriaan (Penrose 1995: 24–25). Richardsonin (1972) 

mukaan kyvykkyydet perustuvat fyysisiin ja inhimillisiin resursseihin, joita yritys 

erilaistaa koordinoimalla resursseja sisäisesti tai suhteiden kautta.  

Richardsonin (1972: 888) mukaan kyvykkyydet (capabilities) ovat tietoa 

(knowledge), kokemusta (experience) ja taitoa (skills), jonka avulla yritys kehit-

tää tuotteita ja palveluja. Richardson (1972) mm. väittää, että yritysten perustar-

koitus on suunnitella ja toteuttaa prosesseja, joita tarvitaan, kun tuotetaan ja myy-

dään tavaroita ja palveluksia. 

Useat tutkijat, kuten Penrose (1995), Wernerfeldt (1984), Barney (1986), 

Rumelt (1987), Barney (1991) ja Grant (1990), pitävät kyvykkyyksiä organisaati-

on strategisina resursseina. Pefferin ja Salancikin (1978) mukaan yrityksen re-

surssit johtavat ydinkompetenssiin. Prahalad ja Hamel (1990) määrittelevät stra-

tegisen kyvykkyyden ydinkompetenssina, joka kehittyy, kun yrityksessä strate-

giajohtamisen avulla kehitetään taitoja ja teknologioita. Prahaladin ja Hamelin 

(1990: 83–84) näkemys korostaa yrityksen toimintoja ja prosesseja, joiden kautta 

yritys kehittää ydinkompetenssejaan saavuttaakseen kilpailuetua. Tutkijoiden 

ydinkyvykkyys- tai kompetenssikäsite kuvaa organisaation tapaa keskittyä toi-

mintoihin, joita organisaatiossa osataan parhaiten ja joita kilpailijoiden ei ole 

helppo jäljitellä. Prahaladin ja Hamelin (mt.) mukaan taito sisältää johtamisen 

taidot ja teknologiset taidot. Toisin sanoen strateginen johtaminen on väline, jon-

ka avulla organisaatiossa kehitetään niitä osaamisen alueita, jotka palvelevat or-

ganisaation omia tavoitteita.  

Leonard-Barton (1992), Grant (1996) ja Day (1994) käyttävät kyvykkyyskä-

sitettä, joka korostaa tietojohtamista ja oppimista yrityksen kyvykkyyden kehit-

tämisessä. Leonard-Barton (1992: 113) määrittelee ydinkyvykkyyden (a core 
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capability) tietojoukkona. Tieto sisältää neljä ulottuvuutta: 1) työntekijöiden tie-

dot ja taidot, 2) teknologiset prosessit, 3) tietoprosesseja luovat ja kontrolloivat 

manageriaaliset systeemit sekä 4) arvot ja normit, jotka edustavat erityyppistä 

tietoa sekä tiedon luonnin prosesseja ja kontrollia. Tutkijan kyvykkyyskäsite ko-

rostaa tietoa välineenä, jonka avulla voi oppia kehittämään kyvykkyyttä. Käsite 

korostaa erityisesti tietojohtamista ja tiedonluonnin prosesseja. Johtamisen avulla 

voidaan kehittää menetelmiä, joiden avulla organisaation eri osa-alueilla olevaa 

tietoa voidaan yhdistää. Kyvykkyys kehittyy tiedon yhdistämisen seurauksena. 

Day (1994) määrittelee kyvykkyydet kompleksisina taitoina ja tietoina, jotka 

harjaantuvat organisationaalisissa prosesseissa ja antavat yritykselle mahdollisuu-

den koordinoida toimintoja, hyödyntää voimavaroja sekä jatkuvasti oppia ja ke-

hittyä. Tutkijan määritelmä kyvykkyydestä yhdistää organisaation tiedot ja taidot, 

jotka harjaantuvat oppimisen kautta. Hän ottaa huomioon toimintaympäristön 

muutoksia organisaation toiminnassa. Myöhemmin Day (2000) korostaa vielä 

markkinaorientaationäkemystä. Tällä hän tarkoittaa, että organisaation on so-

peutettava tavoitteita ja toimintaa markkinalähtöisesti, jotta se voi luoda ja ylläpi-

tää asiakassuhteita, jotka antavat kilpailuetua. Edelleen tutkijan mukaan asiakas-

suuntautuneen organisaation on hallittava ja laajennettava organisaation arvoja ja 

normeja sekä syvennettävä asiakastietoa ja integroitava yrityksen ja asiakkaan 

prosessit niin, että ne sopivat yhteen.  

Grant (1996: 116) laajentaa tietokäsitettä ja korostaa organisaation henkilös-

tön tietojen yhdistämistä, soveltamista ja toimintojen organisointia tiimien avulla. 

Tutkijan näkemys perustuu myös tietojohtamiseen, jonka avulla henkilöstön eri-

tyistietoa yhdistetään laajemmaksi tietämykseksi, jota voidaan soveltaa organisaa-

tion tuotantotoiminnassa. Hän korostaa oppimista ja tiedon soveltamista. Grant 

(mt.) määrittelee organisationaalisen kyvykkyyden tiedon yhdistymisen tuloksena 

eli kompleksisena tiimiin perustuvana tuotantotoimintona (esim. suunnittelupro-

sessit ja asiakasjärjestelmät) sekä yrityksen kykynä tuottaa ja integroida henkilös-

tön erityistietoa. Organisationaalinen kyvykkyys liittyy yrityksen tuotantokapasi-

teettiin (Grant 1998: 118). 

Sanchez, Heene ja Thomas (1996: 7) määrittelevät kyvykkyydet toistettaviksi 

toimintamalleiksi, kun luodaan, tuotetaan tai tarjotaan tuotteita markkinoille. 

Sanchezin ym. (1996) mukaan kyvykkyys on tekemisen tapa. Sanchez ja Heene 

(1996, 1997) erottavat kompetenssin ja kyvykkyydet. Sanchez ym. (1996: 8) mää-

rittelevät kompetenssin kykynä, joka ylläpitää voimavarojen kehittämistä ja auttaa 

yritystä saavuttamaan tavoitteet. Sanchez ja Heene (1996, 1997) näkevät kompe-

tenssin ylemmän johdon tehtävänä. Sanchezin (1996) typologiassa tieto jaetaan 
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kolmeen osaan: tietää mitä, tietää miksi ja tietää kuinka (know-what, know-why 

ja know-how). ”Tietää mitä” määritellään kykynä valita strategisesti tärkeät teh-

tävät ja ymmärtää millä toimintaprosesseilla tehtävät voidaan suorittaa. ”Tietää 

mitä” määrittää kahta operatiivista osaamisen sisältöaluetta miksi ja kuinka (San-

chez 1996, 1997). Organisaation johtamisprosessien ja joustavan toiminnan 

(kompetenssin) avulla yritys omaksuu vaihtoehtoisia strategioita ja johtamispro-

sesseja koordinoida, uudistaa, järjestää ja käyttää resursseja vaihtoehtoisiin toi-

mintoihin (Sanchez & Heene 1996, 1997).  

Ramirez ja Wallin (2000) käyttävät Sanchezin (1996) kyvykkyysmääritystä. 

1990-luvun loppupuolella dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma alkoi yleistyä, 

kun strategisen johtamisen koulukunnan tutkijat huomioivat yrityksen toimin-

taympäristön vaikutuksen. Esimerkiksi Grant (2008) ja (Day 2000) puhuvat yri-

tysten markkinalähtöisyydestä. Nath ym. (2010) korostavat myös asiakkaan tar-

peita sekä pitkiä asiakassuhteita. Myös tutkijat (Dutta, Narasimhan & Rajiv 1999, 

Song, Droge, Hanvanich & Calantone 2005, Song, Di Benedetto & Nason 2007) 

keskustelevat markkinointikyvykkyydestä, joka ottaa huomioon asiakkaiden tar-

peet. Heidän mukaansa markkinointikyvykkyys johtaa kilpailukykyyn ja auttaa 

yrityksiä parantamaan suorituskykyä. Taulukko 1 sisältää strategisen koulukunnan 

kyvykkyyskäsitemäärittelyjä. 
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Taulukko 1. Strategisen johtamisen koulukunnan kyvykkyyskäsitteet. 

Lähde Kyvykkyyskäsite 

Prahalad ja Hamel (1990) Strateginen kyvykkyys (core competence) on joukko 

taitoja ja teknologioita, joita erilaistetaan yrityksen 

strategiajohtamisen avulla. 

 

Leonard-Barton (1992) Ydinkyvykkyys on tietojoukko, joka luo kilpailukykyä. 

Tieto sisältää työntekijöiden tiedot ja taidot, 

teknologiset prosessit, tietoprosesseja luovat ja 

kontrolloivat johtamisjärjestelmät sekä arvot ja 

normit, jotka edustavat erityyppistä tietoa ja 

tiedonluonnin prosesseja sekä kontrollia. 

 

Day (1994) Kyvykkyydet ovat kompleksisten taitojen ja tiedon 

kimppuja, jotka harjaantuvat organisaation 

prosesseissa ja mahdollistavat yritykselle 

toimintojen koordinoinnin, voimavarojen 

hyödyntämisen sekä jatkuvasti oppia ja kehittyä. 

 

Grant (1996) Organisationaaliset kyvykkyydet ovat tiedon 

yhdistymisen tuloksia: kompleksisia, tiimiin 

perustuvia tuotantotoimintoja esim. 

asiakassysteemejä ja suunnitteluprosesseja. 

 

Sanchez, Heene ja Thomas (1996) Kyvykkyydet ovat toistettavissa olevia 

toimintomalleja, kun luodaan, tuotetaan tai tarjotaan 

tuotteita markkinoille. 

 

Dutta ym. (1999), Song ym. (2005), Song ym. 

(2007) 

Markkinointikyvykkyys on integroiva prosessi, missä 

yritys käyttää näkyviä ja näkymättömiä resursseja 

ymmärtääkseen asiakkaiden tarpeita ja voidakseen 

erilaistaa tuotteensa suhteessa kilpailijoihin. 

 

Strategisen johtamisen koulukunnan kyvykkyyskäsitteistö yhdistää strategisen 

johtamisen ja tietojohtamisen. Prahaladin ja Hamelin (1990) mukaan strategisen 

johtamisen taidot ja teknologiset taidot ovat välineitä, joiden avulla organisaation 

osaamisalueita kehitetään niin, että ne palvelevat organisaation tavoitteita. Leo-

nard-Barton (1992) korostaa tietoa ja oppimista kyvykkyyden kehittymisessä. 

Tutkija korostaa tietojohtamista ja tiedonluonnin prosesseja. Dayn (1994) määri-

telmä yhdistää organisaation tiedot ja taidot, jotka harjaantuvat oppimisen kautta. 
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Day (1994, 2000) huomioi myös toimintaympäristön muutoksia organisaation 

toiminnassa. Grant (1996) laajentaa tietokäsitettä ja ottaa käyttöön tiimijohtajuu-

den, jonka avulla henkilöstö oppii soveltamaan tietoja ja taitoja organisaation 

sisäisissä toimintaprosesseissa. Sanchez ym. (1996) määrittelevät kyvykkyyden 

tekemisenä. 

Strategisen koulukunnan kyvykkyysmääritykset sisältävät taitoa, teknologisia 

prosesseja, uuden tiedon luomista, oppimista sekä tiedon soveltamista tuotannossa 

ja tuotteiden markkinoinnissa. Tutkijat käyttävät käsitteitä kyvykkyys- ja kompe-

tenssi toisiinsa läheisesti liittyvinä, kuten Prahalad ja Hamel (1990), tai erottavat 

ne eri käsitteiksi kuten Sanchez ja Heene (1996, 1997). Kyvykkyys nähdään sekä 

ylemmän että operatiivisen johdon tehtävänä koordinoida henkilöstöä ja toiminto-

ja niin, että uutta tietoa ja osaamista syntyy.  

Ramirez ja Wallin (2000) jakavat kyvykkyydet sisäisiin ja ulkoisiin kyvyk-

kyyksiin. Tutkijoiden mukaan markkinointikyvykkyys johtaa kilpailukykyyn ja 

auttaa yrityksiä parantamaan suorituskykyään. Koulukunnan tutkijat (Day 2000, 

Song ym. 2005, Song ym. 2007 sekä Nath ym. 2010) ovat huomioineet markkina-

lähtöisen suuntauksen ja ottavat enemmän asiakkaiden tarpeita huomioon. Yhä 

edelleen tutkijoiden näkökulma on kuitenkin yrityskeskeinen, kilpailuhenkinen ja 

voittoa korostava.  

Yhdistän tämän tutkimuksen kyvykkyyskäsitteeseen strategisen johtamisen 

koulukunnan käsitteistä tiedon ja taidon soveltamisen toimintaan, oppimisen sekä 

operatiivisen ja strategisen johtamisen välineenä ohjata organisaation tavoitteel-

lista toimintaa. Strategiaa ja johtamista ei kuitenkaan nähdä vain yhden yrityksen 

näkökulmasta, koska toimintojen ja resurssien yhdistäminen toisten organisaatioi-

den kanssa edellyttää niiden tavoitteiden huomioon ottamista.  

2.1.2  Dynaamisten kyvykkyyksien koulukunnan käsitemäärittelyjä 

Dynaamisten kyvykkyyksien koulukunnan tutkijat korostavat yrityksen mahdolli-

suutta luoda uusia kyvykkyyksiä hankkimalla ulkoista tietoa. Teece, Pisano ja 

Shuen (1997: 516) määrittelevät dynaamisen kyvykkyyden yrityksen kyvyksi 

integroida, rakentaa ja muokata uudelleen sisäisiä ja ulkoisia kompetensseja niin, 

että yritys pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Dynaa-

miset kyvykkyydet ovat yritysspesifejä, ja ne kehittyvät ajan kuluessa kompleksi-

sen vuorovaikutuksen tuloksena, kun yritykset yhdistävät resursseja. Dynaamisia 

kyvykkyyksiä voidaan kehittää ongelmanratkaisulla, innovoimalla uusia mene-

telmiä, käyttämällä asiantuntemusta sekä etsimällä ja vaikuttamalla ulkoiseen 
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tietoon. (Teece ym. 1997.) Kyvykkyydet ovat erilaisia taitoja, korvaavia voimava-

roja ja rutiineja, jotka ovat yrityksen kilpailukyvyn perusta (Teece 1998).  

Pisanon (1994) mukaan johtajat muuttavat dynaamisten kyvykkyyksien avul-

la organisationaalisia ja strategisia rutiineja, hankkivat, luovat tai vähentävät re-

sursseja sekä yhdistävät niitä uudella tavalla ja luovat uusia arvoa luovia strategi-

oita. Collis (1994: 145) näkee dynaamisten kyvykkyyksien määrittelyt ongelmal-

lisina, koska niissä kyvykkyys määritellään kyvykkyydellä. Hän erottaa kyvyk-

kyydet, jotka tuottavat perustoimintoja (esim. markkinointisuunnitelmat, jakelu, 

logistiikka ja markkinointikampanjat), sekä kyvykkyydet, jotka koskevat toimin-

tojen dynaamista parantamista. Pisano (1994) erottaa organisaationaaliset ja stra-

tegiset rutiinit eli kyvykkyydet. Loasby (1998) korostaa yrityksen mahdollisuutta 

hankkia toisilta yrityksiltä tietoa, jonka avulla yrityksen toimintaa voidaan muut-

taa.  

Loasby (1998: 165, 1999: 51) viittaa Rylen (1949: 28) käsitteiden (knowing 

how) ja (knowing that) eroon. ”Tietää kuinka” on kyky tuottaa tarkoituksenmu-

kaisia toimintoja ja saavuttaa haluttu tulos. Se liittyy suorituskykyyn ja sisältää 

taitoa selviytyä tehtävästä ja tunnistaa, milloin ja missä taitoa tarvitaan. (Loasby 

1998, 1999.) (Knowing that) on tietoa asioista, suhteista ja edustaa muodollista, 

teoreettista tietoa, joka voidaan jakaa ”tietää mitä” ja ”tietää miksi” (knowing 

what) ja (knowing why) (Lundvall & Johanson 1994). ”Tietää mitä” liittyy infor-

maation jakamiseen ja kommunikaatioon ja on välineellistä tietoa, jota tarvitaan 

tuottaviin prosesseihin. ”Tietää miksi” viittaa tietoon tapahtumien ja seurausten 

vaikutuksista. Loasby (1999: 51) erottaa oppimisen ja tietämisen. Hän jakaa ky-

vykkyydet suoriin ja epäsuoriin. Epäsuorat kyvykkyydet mahdollistavat tiedon 

saamisen toisilta. Suorat kyvykkyydet ovat sitä, että tiedetään, kuinka asioita 

tehdään.  

Eisenhardt ja Martin (2000: 1107) sekä Amit ja Zott (2001) liittävät dynaami-

set kyvykkyydet yrityksen johtamisen ja organisoinnin prosesseihin, joiden ta-

voitteena on luoda, koordinoida, yhdistää, uudelleen järjestää tai muokata yrityk-

sen resurssiasemaa. Eisenhardt ja Martin (2000: 1107) määrittelevät dynaamiset 

kyvykkyydet yrityksen prosesseiksi, jotka käyttävät resursseja prosesseiksi, jotka 

yhdistävät, uudelleen muotoilevat, edistävät tai vapauttavat resursseja kohtaa-

maan ja luomaan markkinamahdollisuuksia. Dynaamiset kyvykkyydet ovat or-

ganisationaalisia ja strategisia rutiineja, joiden avulla yritykset saavuttavat uusia 

resurssiyhdistelmiä (esim. tuotekehitys, resurssien siirto, tiedon luonti, strategiset 

päätökset ja allianssit). Zollo ja Winter (2002: 340) erottavat dynaamiset kyvyk-

kyydet ja operationaaliset kyvykkyydet. He määrittelevät dynaamisen kyvykkyy-
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den yhteisenä opittuna toimintojen mallina, jonka avulla organisaatio systemaatti-

sesti järjestää ja muokkaa operatiivisia rutiineja saavuttaakseen tehokkuutta. Edel-

lä mainitut tutkijat korostavat oppimista, kokemusta, tiedon artikulointia ja kodi-

fiointia. Operationaaliset kyvykkyydet liittyvät yrityksen operatiivisiin tehtäviin 

ja sisältävät henkilöstön ja yrityksen perustoiminnot.  

Zahran ja Georgen (2002) sekä Zahran ym. (2006) mukaan dynaamiset ky-

vykkyydet muuttavat olemassa olevia kyvykkyyksiä (rutiineja), tuotteita ja tuo-

tantoprosesseja. Zahra ym. (2006: 918) määrittelevät dynaamiset kyvykkyydet 

kykynä muuttaa yrityksen resursseja ja rutiineja päätöksentekijöiden suostumuk-

sella. Cepedan ja Veran (2007: 427) mukaan dynaamiset kyvykkyydet ovat re-

surssien ja operationaalisten rutiinien tulos ja sisältävät yrityksen osaamisresurssit 

ja rutiinien muutosprosessit. Kyvykkyydet ovat organisationaalisia prosesseja ja 

rutiineja, jotka liittyvät tietoon (mt.). Zahran ja Georgen (2002) sekä Zahran ym. 

(2006) mukaan dynaamisten kyvykkyyksien luominen ja ylläpito korreloi yrittä-

jän tai yrityksen tiimin tai yrityksen johdon havaintoihin ja haluun ymmärtää 

mahdollisuuksia muuttaa olemassa olevia rutiineja tai resursseja ja toimeenpanna 

muutoksia (vrt. Katona 1951, Penrose 1995). Kyky muutokseen riippuu yrityksen 

avainjohtajien motivaatiosta, taidoista ja kokemuksesta. Yrityksen tasolla mana-

geriaalinen valinta antaa suunnan ja sisällön toimintojen muuttamiseen. (Zahra 

ym. 2006.) 

Wangin ja Ahmedin (2007: 35) käsityksen mukaan dynaamiset kyvykkyydet 

ovat yrityksen käyttäytymistä, joka jatkuvasti integroituu, uudistuu ja luo uudel-

leen resursseja ja kyvykkyyksiä. Näiden tutkijoiden mielestä yritykselle on tärke-

ää parantaa ja uudistaa ydinkyvykkyyksiään, jotta se pystyy ylläpitämään ja laa-

jentamaan kilpailukykyä. Ambrosini ja Bowman (2009) näkevät dynaamiset ky-

vykkyydet mahdollistavina ja rajoittavina yrityksen sisäisinä ja ulkoisina tekijöitä. 

Tutkijoiden mukaan dynaamiset kyvykkyydet sisältävät oivallusta ja johtajien 

motivaatiota ja ne syntyvät prosesseissa, jotka luovat niitä. Nämä kyvykkyydet 

eivät myöskään automaattisesti paranna suorituskykyä. (mt.) Myös Ambrosinin ja 

Bowmanin (2009) sekä Teecen (2007: 1346) mukaan edellinen johtuu siitä, että 

aika päätösten ja toiminnan välillä on pitkä. Esimerkiksi olosuhteet yrityksen 

sisällä tai yrityksen ulkopuolella voivat tällä aikaa muuttua.  

Ambrosinin ja Bowmanin (2009) mielestä ei vielä tiedetä, kuinka dynaamiset 

kyvykkyydet oikeastaan muodostuvat. Lancen, Neweyn, Shakerin ja Zahran 

(2009) näkemys on, että ne rakentuvat yhdessä strategisten ja operatiivisten ky-

vykkyyksien kanssa, koska sopeutusmekanismi luo sillan näiden kyvykkyyksien 

välille. Edellä mainitut tutkijat sekä Schreyögg ja Kliesch-Eberl (2007) huomasi-
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vat saman ongelman kuin Collis (1994). Toisin sanoen Lancen ym. (2009) selitys 

dynaamisista kyvykkyyksistä voi johtaa siihen, että niitä selitetään niillä itsellään. 

Tämä perustuu siihen, että operatiiviset kyvykkyydet vaikuttavat dynaamisiin ja 

dynaamiset puolestaan operatiivisiin. Taulukko 2 sisältää dynaamisen koulukun-

nan tutkijoiden kyvykkyyskäsitteitä. 

Taulukko 2. Dynaamisten kyvykkyyksien käsitteet. 

Lähde Kyvykkyyskäsite 

Teece ym. (1997) Dynaaminen kyvykkyys on yrityksen kyky integroida, rakentaa ja 

uudelleen muokata sisäisiä ja ulkoisia kompetensseja niin, että yritys 

pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. 

 

Loasby (1999) Dynaamiset kyvykkyydet ovat tietoa ja taitoa (knowing how ja knowing 

that), eli yritys tietää, kuinka toimia käytännössä.  

 

Eisenhardt ja Martin (2000) Dynaamiset kyvykkyydet ovat yrityksen prosesseja, jotka käyttävät 

resursseja - erityisesti prosesseja, jotka yhdistävät, uudelleen 

muotoilevat, edistävät tai vapauttavat resursseja - kohtaamaan ja jopa 

luomaan markkinamahdollisuuksia. 

 

Zollo ja Winter (2002) Dynaaminen kyvykkyys on opittu toimintojen malli, jonka avulla 

organisaatio systemaattisesti järjestää ja muokkaa operatiivisia rutiineja 

saavuttaakseen tehokkuutta. 

 

Zahra ym. (2006) Dynaamiset kyvykkyydet ovat kyky muuttaa yrityksen resursseja ja 

rutiineja päätöksentekijöiden avulla. 

 

Cepeda ja Vera (2007)  Dynaamiset kyvykkyydet ovat resurssien ja operationaalisten rutiinien 

tulos ja sisältävät yrityksen osaamisresurssit ja rutiinien 

muutosprosessit.  

 

Wang ja Ahmed (2007) Dynaamiset kyvykkyydet ovat yrityksen käyttäytymistä, mikä jatkuvasti 

integroituu, uudistuu ja luo uudelleen resursseja ja kyvykkyyksiä. 

 

Viime aikainen keskustelu koulukunnassa on liittynyt dynaamisten ja operationaa-

listen (Zollo & Winter 2002) tai dynaamisten ja olemassa olevien kyvykkyyksien 

(Zahra & George 2002, Zahra ym. 2006) eroon ja muutokseen. Zahran ym. (2006: 

921) mukaan uuden tuotteen kehittäminen on olemassa oleva kyvykkyys, joka 

käyttää jo olemassa olevia rutiineja. Näiden tutkijoiden mielestä kyky muuttaa 
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tuotekehitysrutiineja on dynaaminen. Eisenhardt ja Martin (2000) pitävät tuoteke-

hitystä puolestaan dynaamisena kyvykkyytenä, koska sen tuloksena syntyy uusia 

tuotteita. Zahran ym. (2006) näkemys on, että dynaamiset kyvykkyydet muuttavat 

olemassa olevia kyvykkyyksiä. Lance ym. (2009) ovat havainneet, että myös 

olemassa olevat kyvykkyydet muuttavat dynaamisia kyvykkyyksiä vuorovaiku-

tusprosessissa. Koulukunnan tutkijoiden keskuudessa on erimielisyyttä dyaamis-

ten ja operatiivisten kyvykkyyksien syntyprosessista. 

Tutkijat jaottelevat kyvykkyyksiä dynaamisiin- ja peruskyvykkyyksiin. Jäl-

kimmäisestä käytetään myös operationaalisten tai olemassa olevien kyvykkyyksi-

en nimitystä. Loasby (1998) jakaa kyvykkyydet suoriin ja epäsuoriin. Taulukko 3 

sisältää dynaamisen koulukunnan kyvykkyysjaotteluja. 

Taulukko 3. Kyvykkyyksien jaotteluja. 

Lähde Kyvykkyyksien jaottelu 

Collis (1994) Peruskyvykkyydet ovat kykyä tuottaa perustoimintoja (esim. 

markkinointisuunnitelmia, jakelua, logistiikkaa ja markkinointikampanjoja). 

Dynaamiset kyvykkyydet ovat toimintojen parantamista. 

 

Loasby (1998) Suorat kyvykkyydet ovat sitä, että tiedetään, kuinka tehdään asioita. 

Epäsuorat kyvykkyydet mahdollistavat sen, kuinka saadaan tietoa toisilta. 

 

Zollo ja Winter (2002) Dynaaminen kyvykkyys on opittu toimintojen malli, jonka avulla 

organisaatio systemaattisesti järjestää ja muokkaa operatiivisia rutiineja 

(operationaalisia kyvykkyyksiä) saavuttaakseen tehokkuutta. 

Operationaaliset kyvykkyydet liittyvät yrityksen operatiivisiin tehtäviin ja 

sisältävät henkilöstön ja yrityksen perustoiminnot.  

 

Zahra ym. (2006) Tutkijat erottavat dynaamiset kyvykkyydet ja olemassa olevat kyvykkyydet, 

joita dynaamiset kyvykkyydet muuttavat. 

 

Dynaamisten kyvykkyyksien koulukunnan tutkijat näkevät kyvykkyydet organi-

saation johdon toimintana, joka yhdistää tietoa sekä oppimista. Tämä johdon 

toiminta muuttaa olemassa olevia toimintatapoja ja rutiineja sekä luo ja kehittää 

uusia toimintatapoja ja tuotteita. Teece ym. (1997) huomioivat ympäristötekijät 

muutoksen lähteinä. Eisenhardt ja Martin (2000) korostavat yrityksen sisäisiä 

prosesseja ja rutiineja. Kyky muutokseen riippuu yrityksen avainjohtajien moti-

vaatiosta, taidoista ja kokemuksesta (Zahra ym. 2006). Koulukunnan tutkijat ko-

rostavat johdon tietoa, taitoa ja kokemusta, joiden avulla olemassa olevia toimin-
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taprosesseja ja tuotteita muutetaan ja kehitetään. Tutkijat painottavat tiedon han-

kintaa myös organisaation ulkopuolelta. Zahra ja George (2002) erottavat dynaa-

miset ja operationaaliset kyvykkyydet. Zahra ym. (2006) puolestaan jakavat ky-

vykkyydet dynaamisiin ja olemassa oleviin.  

Yhdistän tässä tutkimuksessa kyvykkyyskäsitteeseen dynaamisten kyvyk-

kyyksien koulukunnan käsitteistöstä muutosjohtamisen ja kokemuksen. Ymmär-

rän kyvykkyydet, jotka kehittyvät suhteissa toimimalla, dynaamisina kyvykkyyk-

siä, koska ne kehittyvät vuorovaikutusprosessissa yhdessä toisen kanssa (vrt. 

Håkansson & Waluszewski 2002, Håkansson ym. 2009, Ford ym. 2010). Dynaa-

misuus liittyy organisaatioiden johdon haluun muuttaa toimintaa lisäämällä orga-

nisaation tietoja ja taitoja. 

2.1.3 Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan kyvykkyysmäärittelyjä 

Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijat liittävät kyvykkyyden kehittymi-

sen organisaation suhteisiin ja verkostoihin. He ovat määritelleet suhde- ja suhde-

johtamiskyvykkyyksiä sekä verkostojohtamiskyvykkyyksiä. Käsittelen strategis-

ten verkkojen (arvoverkkojen) johtamiskyvykkyyksiä vuorovaikutus- ja verkosto-

koulukunnan yhteydessä kuten aikaisemmin mainitsin. Koulukunnan piirissä on 

tutkittu organisaation kyvykkyyksiä, mutta ne eivät ole kiinnostaneet tutkijoita 

yhtä laajasti kuin strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulu-

kunnissa. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että vuorovaikutus- ja verkostoteoria on 

kiinnostunut erityisesti suhteista, verkostoista ja verkoista. Koulukunnan tutkijoi-

den mukaan suhteissa, verkoissa ja verkostoissa toimiminen kuitenkin kehittää 

organisaation kyvykkyyksiä.  

IMP-lähestymistavassa (esim. Ford ym. 1986, Håkansson & Snehota 1989, 

Håkansson & Snehota 1995, Håkansson ym. 2009, Gadde ym. 2010) strategiakä-

site liitetään organisaatioiden käyttäytymiseen vuorovaikutusprosessissa Tämä 

käyttäytyminen määrää organisaation tavoitteet, visiot ja strategiat. Tutkijat käyt-

tävät myös strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien 

kyvykkyysnäkökulmia. Johnsen ja Ford (2006) käyttävät strategisen johtamisen 

koulukunnan kyvykkyysmääritystä. Myös Holmen ym. (2002) viittaavat kyvyk-

kyyteen ja strategiajohtamiseen ja Svahn (2004) erottaa operatiivisen ja strate-

giajohtamisen. Strategisten arvoverkkojen tutkijat (Möller & Svahn 2003, Möller 

ym. 2005, Möller & Rajala 2007, Partanen 2008) yhdistävät johtamiskyvykkyyk-

sissä strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien näkö-

kulmia.  
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Koulukunta sisältää laajan kirjon kyvykkyyskäsitteitä (esim. suhde- ja suhde-

johtamiskyvykkyys, verkosto- ja verkostojohtamiskyvykkyys, strategisten verk-

kojen johtamiskyvykkyys, kompetenssi (competence) sekä vuorovaikutuskyvyk-

kyys). Osa vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijoista käyttää kyvyk-

kyyskäsitettä ja kompetenssikäsitettä synonyymeina, ja osa käsittelee niitä erilli-

sinä. Äyväri (2006) käyttää verkosto-osaamiskäsitettä, joka kattaa sekä verkosto-

kyvykkyyden että verkostokompetenssin. Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan 

kyvykkyyskäsitetarkastelun olen jakanut seuraavissa alaluvuissa organisaation 

kyvykkyyteen, suhde- ja johtamiskyvykkyyteen sekä verkostojohtamiskyvykkyy-

teen sen mukaan, miten tutkijat ovat kyvykkyyttä pääsääntöisesti tarkastelleet.  

2.1.3.1 Organisaation kyvykkyys 

Ford ym. (1986) korostavat kyvykkyyksiä resursseina, jotka kehittyvät suhteen 

vuorovaikutusprosesseissa, kun yritykset yhdistävät niitä. Vuorovaikutus antaa 

yritykselle kyvykkyyttä suoriutua toiminnoista (Ford ym. 1986). Vaihdantapro-

sesseissa osapuolet oppivat toisiltaan ja tulkitsevat vuorovaikutusta aikaisempien 

kokemusten perusteella (Ford ym. 1986: 29, Belshaw 1965: 114, Håkansson & 

Snehota 1995, Powel & Koput 1996). Yritys kiinnostaa toista yritystä, jos sillä on 

kyvykkyyttä tai kyvykkyyksiä, jotka toinen osapuoli näkee hyödylliseksi tar-

peidensa tyydyttämisessä. Yrityksen on myös kyettävä analysoimaan ja kuvaa-

maan kyvykkyyttään toisen osapuolen tarpeista käsin. (Ford ym. 1986). Toisin 

sanoen vuorovaikutus saattaa johtaa yrityksen kyvykkyyksien kehittymiseen tai 

muuttumiseen. Ford ym. (mt.) painottavat yrityksen resursseja kyvykkyyden ke-

hittymisessä ja yrityksen kyvykkyyttä toisten osapuolten eli suhde- tai verkosto-

kumppanien näkökulmasta, mutta eivät määrittele yrityksen kyvykkyyksiä tarkas-

ti. 

Snehota (1990: 148) määrittelee kyvykkyydet kykynä tuottaa toimintoja, joita 

tieto synnyttää. Yrityksen kyky kehittää kyvykkyyksiä liittyy osapuolten valintoi-

hin ja päätöksiin käyttää tai olla käyttämättä toisten kyvykkyyksiä (Snehota 1990: 

72). Aika ja saatavissa oleva informaatio vaikuttavat päätöksiin (Snehota 1990).  

”Markkinoiden osallistujat (toimijat) muodostavat olettamuksia, suunnitelmia 

ja toimivat epätäydellisen, rajoittuneen tietoisuuden pohjalta. Olettamukset ja 

suunnitelmat ovat tulosta käyttäytymisestä, jota voidaan korjata, kun rele-

vantti tieto muuttuu kokemuksen seurauksena.” (Snehota 1990: 129.) 
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Snehota (1990) erottaa strategian, joka muotoutuu vuorovaikutusprosessissa tois-

ten toimijoiden kanssa, ja strategiajohtamisen keinona vaikuttaa ja ohjata toimin-

toja. Håkansson ja Snehota (1995: 47) keskustelevat kyvykkyyden kehittymisestä 

muodostamansa viitekehyksen avulla, joka koostuu kolmesta suhteen sisältötasos-

ta (toiminto-, resurssi- ja toimijatasosta), jotka yhdistyvät yrityksen toimintora-

kenteeseen, resurssikokoelmaan ja organisaatiorakenteeseen. Håkanssonin ja 

Snehotan (mt.) mielestä suhteen vaikutus yrityksen kyvykkyyteen riippuu yrityk-

sen sisäisistä piirteistä, mutta myös toisista suhteista, joita yrityksellä on. Heillä 

yrityksen kyvykkyydet koostuvat tuottavuudesta, innovatiivisuudesta ja kompe-

tenssista. Håkansson ja Snehota (mt.) eivät määrittele kyvykkyyttä tarkasti, mutta 

liittävät kyvykkyydet kompetenssiin.  

”Kyvykkyydet liittyvät kompetenssiin, kun organisoidaan ja käsitellään toi-

mintoja, ja kontrolloidaan ja hyödynnetään resursseja sisäisesti ja kun omat 

toiminnot ja resurssit yhdistyvät tärkeiden osapuolten kanssa” (Håkansson & 

Snehota 1997: 203). 

Håkansson ja Snehota (1995: 49) korostavat, että konteksti rajoittaa toimijan tie-

tämystä ja mielenkiintoa sekä tavoitteita. He näkevät yrityksen kyvykkyyden 

kehittymisen yrityksen kykynä hyödyntää positiivisia vaikutuksia ja sietää nega-

tiivisia. Näiden tutkijoiden mukaan tietoisuus vaikutuksista ja niiden keskinäises-

tä riippuvuudesta voi kontribuoida käyttäytymisen sääntöjä ja vaikuttaa tehokkaa-

seen käyttäytymiseen. Tutkijat painottavat suhdejohtamista. Tämä sisältää yrityk-

sen kontrollointia, vaikuttamista ja tietoisuutta vaikutuksista sekä näkemyksen 

suhteiden keskinäisestä riippuvuudesta (Håkansson & Snehota 1997: 46).  

Croom ja Batchelor (1997) sekä Croom (2001) keskustelevat strategisesta 

kyvykkyydestä, mutta eivät määrittele sitä tarkasti. Tutkijat toteavat, että strategi-

set kyvykkyydet riippuvat operatiivisista kyvykkyyksistä, joiden avulla organisaa-

tio muuttaa resurssejaan organisaation sisällä tai verkostossa. Croomilla ja Bat-

chelorilla (1997) operationaalinen kyvykkyys viittaa teknisiin ja taloudellisiin 

kyvykkyyksiin kuten tuotantoprosessin suunnitteluun ja nopeaan jakelusystee-

miin. Suhdekyvykkyys liittyy institutionaalisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin, 

jotka koostuvat organisaation muodollisista ja ei-muodollisista siteistä yksilöiden, 

ryhmien ja toimintojen kesken ja välillä. Croom ja Watt (2000) yhdistävät opera-

tionaaliset kompetenssit prosessikyvykkyyksiin esimerkiksi suunnitteluun ja tuo-

tantoon. Suhdepätevyydet sisältävät kommunikaatioprosesseja, vuorovaikutusta, 

ongelmien ratkaisua ja suhteen kehittämistä (Croom 2001). 
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Rosenbröijer (1998) korostaa kyvykkyyden kehittymistä liiketoimintaverkos-

toissa ja väittää, että yrityksen kyvykkyyksien kehittyminen liittyy läheisesti yri-

tyksen suhteisiin. Kyvykkyydet ja niiden kehittäminen riippuu resursseihin sido-

tusta vuorovaikutuksesta. Rosenbröijer määrittelee kyvykkyyden “yrityksen ky-

kynä ja haluna organisoida resurssiyhdistelmiä tuottaviin toimintoihin, joissa 

resurssit ovat toimintojen perusta”. Rosenbröijer (mt.) kehittää käsitteet ”yrityk-

sen ulkoisesti suunnattu kyvykkyys” (a firm`s external directed capability) ja 

”yrityksen kyvykkyyden yhdistämistehtävä tai -tehtävät” (a firm’s capability con-

nector function(s)). Tutkijan mukaan yrityksen kyvykkyyden kehitys riippuu siitä, 

kuinka hyvin yritys käsittelee ulkoisesti suunnattua kyvykkyyttä suhteessa (dyad) 

tai laajemmin kolmen suhteen yhdistelmässä (triad). Toimijoiden kyvykkyyteen 

vaikuttaa halu kehittää resursseja ja toimintoja toisten kanssa. (Rosenbröijer 

1998.) 

Gemünden ja Ritter (1997) sekä Ritter (1999) liittävät verkostokompetenssi-

käsitteen kyvykkyyksien käsitteeseen. Gemünden ja Ritter (1997: 297) määritte-

levät verkostokompetenssin fokaaliyrityksen resursseina ja toimintoina luoda, 

kehittää ja johtaa verkostoja, jotta voidaan hyödyntää yksittäisiä suhteita ja ver-

kostoja kokonaisuutena. Ritterillä (1999) verkostokompetenssiin liittyvät osaa-

mistaidot ja taidot käyttää niitä tehtävän suoritukseen. Hänen mukaansa yrityksen 

verkostokompetenssi korostaa johtamiskompetenssia, sosiaalisia taitoja ja kykyä 

olla vuorovaikutuksessa sekä teknologiakompetenssia. Yrityksen verkostokompe-

tenssi riippuu tehtävän toteuttamisesta ja pätevyydestä (qualification), jotka voi-

vat yhdistyä erityisiin taitoihin tai sosiaalisiin taitoihin.  

Ritter (2000) viittaa Dayn (2000) näkemykseen yrityksen kyvykkyyksistä ja 

ottaa mukaan markkinoiden valinnan ja priorisoinnin. Ritterin (2000) mukaan 

yritys hankkii ulkoista tietoa (resursseja) suhteen kautta ja yrityksen strategiset 

tavoitteet ovat taitoa yhdistää resursseja eli taitoa toimia tavoitteiden ja aikomus-

ten mukaisesti. Aikaisempi aikomus voi muuttua, kun ympäristö muuttuu. Yrityk-

set, joilla on verkostokompetenssia, ovat markkinaorientoituneempia innovaatioi-

den kehittämiseen ja pystyvät paremmin markkinoimaan innovatiivisia tuotteita 

(Ritter 1999, Ritter & Gemünden 2003). Edellä mainittujen tutkijoiden verkosto-

johtamiskompetenssin määrittelyssä korostuu johtaminen. 

Myös muut vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijat käyttävät kompe-

tenssikäsitteitä esimerkiksi Koch (1997), joka käyttää strategisen koulukunnan 

(Sanchez ym. 1996) käsitteitä. Koch (1997) näkee kompetenssin (competence) 

kykynä luoda ja hankkia varoja sekä koordinoida näkyviä ja näkymättömiä varo-

ja. Seppänen ym. (1999) määrittelevät kompetenssin toimijan kyvykkyytenä sisäi-
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sesti ja yhdessä toisten toimijoiden kanssa luoda ja hyödyntää tietyntyyppisiä 

resursseja. Tikkanen ja Alajoutsijärvi (2001: 87) pitävät organisaatiotasolla ky-

vykkyyksien ja kompetenssin käsitteitä päällekkäisinä niin, että kompetenssi on 

pidemmällä aikavälillä kehittyvä liikkeenjohdon ilmiö kuin operatiivisempi ky-

vykkyys. He määrittelevät kompetenssin organisaation kykynä jatkuvasti ja koor-

dinoidusti käyttää resurssejaan ja kyvykkyyksiään strategisten tavoitteiden saa-

vuttamiseen. Tikkasen ja Alajoutsijärven (mt.) kompetenssi- ja kyvykkyysmääri-

tykset liittyvät Sanchezin ym. (1996) määrityksiin. Tikkanen ja Alajoutsijärvi 

yhdistävät strategiaa ja johtamista, mutta eivät tee eroa käsitteiden staattinen ja 

dynaaminen kesken.  

Gadde ja Håkansson (2001: 126–127) käyttävät käsitettä kompetenssi, mutta 

eivät määrittele sitä. He kuitenkin väittävät, että ydinkompetenssia on vaikea 

todeta johtamisessa etukäteen. Monimutkaisten vuorovaikutustilanteiden ana-

lysointikyky ja kehittäminen vaatii eri osaamisalueiden kehittämistä, ja siksi niitä 

ei voi kuvata käsitteellä ydin (Gadde & Håkansson 2001: 150).  

Holmenin ym. (2002) mukaan yrityksen kyvyt liittyvät suorituskykyyn ja ky-

vykkyydet ovat kykyä aktiivisesti tuottaa tietyn tyyppisiä toimintoja. Holmen ym. 

(mt.) viittaavat Snehotan (1990: 148) kyvykkyysmääritelmään ja Loasbyn (1998: 

165, 1999: 51) (knowing-how) ja (knowing-that) -rooliin kyvykkyyden kehitty-

misessä. Snehotan (1990: 72, 129) ja Loasbyn (1999) mukaan valinnoista päätet-

täessä ei tiedetä kaikkien vaihtoehtojen arvoa ja seurauksia. Snehota (1990: 87) ja 

Loasby (1999: 10) ehdottavat, että toimijoiden tulisi luottaa tulkintaan ja valita 

tietty fokus, jonka he näkevät tärkeäksi. Toimijan on joskus tehtävä jotakin, ennen 

kuin hän voi oppia seurauksista (Snehota 1990, Loasby 1999).  

Kyvykkyydet luodaan käytännössä, ja ne muuttuvat tai parantuvat ollessaan 

käytössä. Jos yrityksen kyvykkyydet eivät ole käytössä, ne voivat rappeutua. 

(Loasby 1999.) Snehota (1990: 148) ja Loasby (1999: 52) jakavat käsityksen 

dynaamisista kyvykkyyksistä, vaikka käyttävät eri käsitteitä ja tarkoittavat, että 

niiden, jotka ovat vastuussa valinnasta, täytyy ymmärtää tilanne (Holmen ym. 

2002). Holmen ym. (2002) mukaan tarvitaan tutkimusta, joka yhdistää strategisen 

johtamisen ja kyvykkyyden. Tutkijat muistuttavat kuitenkin, että yrityksen johta-

misstrategian ja yrityksen kyvykkyyden kehittyminen myös eroavat toisistaan. 

Holmenin ym. (mt.) mukaan yrityksen johdon strategiset päämäärät voivat ohjata 

yksilöiden käytöstä asetettujen tavoitteiden suuntaan (vrt. Snehota 1990: 211).  

Äyväri (2006) korostaa kykyä ja halua toimia monenkeskisissä toimijaver-

koissa sekä halua luoda ja ylläpitää liiketoiminnassa tarvittavia suhteita. Äyvärin 

verkosto-osaamiskäsite sisältää kompetenssin ja kyvykkyyden. Tutkijat (esim. 
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Golfetto & Gibbert 2006, Blois & Ramirez 2006) korostavat kyvykkyyksiä mark-

kinoitavina hyödykkeinä. Golfetton ja Gibbertin (2006) mukaan kompetenssit 

ovat organisationaalisia prosesseja ja markkinoitavia kompetensseja. Ritter (2006) 

puolestaan käyttää kommunikaatiokyvykkyyden käsitettä.  

Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijat luokittelevat myös kyvyk-

kyyksiä usealla tavalla. Araujo, Dubois ja Gadde (1999) jakavat kyvykkyydet 

epäsuoriin ja suoriin. Epäsuorat kyvykkyydet antavat yritykselle mahdollisuuden 

erikoistua ja kehittää suoria kyvykkyyksiä hankkimalla täydentäviä kyvykkyyksiä 

(vrt. Loasby 1999). Möller ja Törrönen (2003) luokittelevat yrityksen yleisiä ky-

vykkyyksiä, joita ovat: tuotantokyvykkyys, jakelukyvykkyys, prosessin paranta-

miskyvykkyys, vähittäinen innovaatiokyvykkyys, verkottumiskyvykkyys, radi-

kaali innovaatiokyvykkyys ja asiakassuhteiden hallintakyvykkyys. Taulukko 4 

sisältää kyvykkyysmääritykset ja taulukko 5 kyvykkyysjaottelut. 

Taulukko 4. Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan kyvykkyyskäsitteet. 

Lähde Organisaation kyvykkyyskäsite 

Snehota (1990)  Kyvykkyydet ovat kykyä tuottaa toimintoja, joita tieto synnyttää. 

Rosenbröijer (1998) Yrityksen kyvykkyys on yrityksen kyky ja halu organisoida 

resurssiyhdistelmiä tuottaviin toimintoihin, joissa resurssit ovat 

toimintojen perusta. 

Gemünden ja Ritter (1997) Verkostokompetenssi on fokaaliyrityksen resurssit ja toiminnot luoda, 

kehittää ja johtaa verkostoja, jotta voidaan hyödyntää yksittäisiä suhteita 

ja verkostoja kokonaisuutena. 

Ritter (1999) Yrityksen verkostokompetenssi on tietoa ja taitoa käyttää kompetensseja 

tehtävän suoritukseen. Yrityksen verkostokompetenssi riippuu tehtävän 

toteuttamisesta ja pätevyydestä, joka voi yhdistyä erityisiin taitoihin tai 

sosiaalisiin taitoihin. 

Gemünden ja Ritter (1997) Verkostokompetenssi on fokaaliyrityksen resurssit ja toiminnot, kun 

luodaan, kehitetään ja johdetaan verkostoja, jotta voidaan hyödyntää 

yksittäisiä suhteita ja verkostoja kokonaisuutena. 

Holmen ym. (2002) Yrityksen kyvyt liittyvät suorituskykyyn ja kyvykkyydet ovat kykyä 

aktiivisesti tuottaa tietyn tyyppisiä toimintoja. 

Äyväri (2006) Verkosto-osaaminen on käsityöyrittäjän kykyä ja halua toimia 

monenkeskisissä toimijaverkoissa. 

Golfetto ja Gibbert (2006) Kompetenssit ovat organisationaalisia prosesseja ja markkinoitavia 

tuotteita. 
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Taulukko 5. Organisaation kyvykkyyksien jaottelu. 

Lähde Organisaation kyvykkyyksien jaottelu 

Rosenbröijer (1998) Yrityksen kyvykkyys sisältää yrityksen ulkoisesti suunnattua 

kyvykkyyttä ja yrityksen kyvykkyyden yhdistämistehtävän tai tehtävät. 

Croom ja Batchelor (1997) Operationaalisia kyvykkyyksiä ovat esim. tuotantoprosessin 

suunnittelu tai jakelusysteemi. Suhdekyvykkyys sisältää muodollisia ja 

ei- muodollisia siteitä yksilöiden, ryhmien ja toimintojen kesken ja 

välillä. 

Araujo, Dubois ja Gadde (1999) Epäsuorat ja suorat kyvykkyydet (vrt. Loasby 1998). Epäsuorat 

kyvykkyydet antavat yrityksille mahdollisuuden erikoistua ja kehittää 

suoria kyvykkyyksiä hankkimalla täydentäviä kyvykkyyksiä. 

Möller ja Törrönen (2003) Yrityksen yleiskyvykkyydet ovat tuotantokyvykkyys, jakelukyvykkyys, 

prosessinparantamiskyvykkyys, vähittäinen innovaatiokyvykkyys, 

verkottumiskyvykkyys, radikaali innovaatiokyvykkyys ja 

asiakassuhteiden hallintakyvykkyys.  

Blois & Ramirez (2006) Tutkijat jakavat toimittajan kyvykkyydet ulkosiiin ja sisäisiin 

kyvykkyyksiin. Sisäiset kyvykkyydet ovat esim.yksittäisiä kyvykkyyksiä, 

jotka luovat uusia asiakashyötyjä ja ottavat huomioon asiakkaiden 

toiminnot ja lisäävät kyvykkyyksiä. Ulkoiset kyvykkyydet helpottavat 

toimintoja verkostossa ja käyttävät markkinatietoa todentamaan 

asiakkaita. 

Golfetto ja Gibbert (2006) Tutkijat jakavat kompetenssit organisationaalisiin prosesseihin ja 

markkinoitaviksi tuotteiksi. 

Ford ym. (1986) liittävät kyvykkyydet resursseihin ja korostavat vuorovaikutuk-

sen tärkeyttä toisten toimijoiden kanssa, mikä antaa yritykselle kyvykkyyttä. Hå-

kansson ja Snehota (1995: 142) korostavat samoja asioita ja väittävät, että yrityk-

sen kyvykkyydet ja kompetenssi riippuvat yrityksen resursseista. Håkansson ja 

Snehota (mt.) eivät yhdistä kyvykkyyttä ja strategiajohtamista. Rosenbröijer 

(1998) korostaa yrityksen resursseja sekä kykyä ja halua organisoida resurssiyh-

distelmiä tuottaviin toimintoihin. Snehota (1990) puolestaan yhdistää tiedon ja 

toiminnan. Hänen mukaansa yritys voi muuttaa aikaisempaa toimintaa, jos olo-

suhteet muuttuvat. Tutkijan käsite liittyy dynaamisten kyvykkyyksien koulukun-

nan näkemyksiin (vrt. Loasby 1998, 1999). Snehotan (1990) ja Loasbyn (1998, 

1999) mukaan kokemuksen kautta voi oppia.  

Gemündenin ja Ritterin (1997: 297) verkostokompetenssin määrittelyssä ko-

rostuu yrityksen resurssien ja toimintojen johtaminen ja verkostojen johtaminen. 

Ritterin (2000) mukaan yritys hankkii ulkoista tietoa (resursseja) suhteen kautta. 

Yrityksen strategiset tavoitteet ovat taitoa yhdistää resursseja eli taitoa toimia 
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tavoitteiden ja aikomusten mukaisesti. Aikaisempi aikomus voi muuttua, kun 

ympäristö muuttuu. Ritter (mt.) viittaa Dayn (1994, 2000) käsitykseen markki-

noiden ohjaamasta yrityksestä. Ritter (1999) sekä Ritter ja Gemünden (2003) 

yhdistävät markkinoiden valinnan ja priorisoinnin osaksi kyvykkyyksiä, kun yri-

tykset kehittävät innovatiivisia tuotteita markkinoille. Tikkasen ja Alajoutsijärven 

(2001) mukaan organisaatioiden johto koordinoi kompetenssinsa avulla resursseja 

ja kyvykkyyksiä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijat korostavat tietoa, taitoa, op-

pimista, kokemusta ja johtamista (esim. Snehota 1990, Håkansson & Snehota 

1995, Ritter 1999, Holmen ym. 2002). Heidän mukaansa organisaation kyvyk-

kyys kehittyy, kun sen toiminnot ja resurssit yhdistyvät toimintoihin ja resurssei-

hin, joita hankitaan tai kehitetään suhteiden kautta. Snehota (1990) erottaa strate-

gian ja strategiajohtamisen. Edellinen muotoutuu vuorovaikutusprosessissa yh-

dessä toisten toimijoiden kanssa. Strategiajohtaminen on tutkijan mukaan keino 

vaikuttaa ja ohjata toimintoja. Tikkasen ja Alajoutsijärven (2001) käyttämät käsit-

teet sisältävät strategiaa ja johtamista. Holmen ym. (2002) kannattavat yrityksen 

strategian ja strategiajohtamisen tutkimista. Golfetto ja Gibbert (2006) sekä Blois 

ja Ramirez (2006) korostavat kyvykkyyksiä markkinoitavina hyödykkeinä. 

Tässä tutkimuksessa kyvykkyys liittyy tekemiseen, jossa tarvitaan aina re-

sursseja. Resurssikäsite sisältää Håkanssonin ja Snehotan (1995), Håkanssonin 

ym. (2009) sekä Fordin ym. (2010) mukaan sekä aineettomia että aineellisia re-

sursseja. Toisin sanoen jonkin tehtävän suorittaminen vaatii taitoja ja tietoa yhdis-

tää resursseja. Tietojen ja taitojen yhdistäminen synnyttää osaamista, jota voidaan 

lisätä oppimisen ja kokemuksen kautta, kun toisten osaamista yhdistetään omaan 

osaamiseen. Toisin sanoen molempien organisaatioiden tietojen ja taitojen yhdis-

tyminen vuorovaikutusprosessissa kehittää toimintaa aina jollain tavalla.  

Yhdistän Håkanssonin ja Snehotan (1995, vrt. Håkansson & Waluszewski 

2002, Håkansson ym. 2009) suhteen sisältö- ja toimintokäsitteitä strategisen joh-

tamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien tutkijoiden muutos- ja stra-

tegiajohtamiskäsitteisiin. Snehotan (1990) ja Ritterin (2000) mukaan yritys voi 

oppia kokemuksen kautta muuttamaan ja sopeuttamaan toimintaa ympäristön 

muutoksiin. Muutos voi liittyä tarpeeseen kehittää tai lisätä olemassa olevien 

toimintojen tehokkuutta tai muutos voi liittyä tarpeeseen uudistaa tai laajentaa 

toimintoja ja resursseja yhdessä toisten kanssa. Ymmärrykseni mukaan dynaami-

suus liittyy tarpeeseen lisätä osaamista, joka muuttaa organisaation strategisia ja 

operatiivisia toimintoja. Myös Möllerin ja Törrösen (2003) liiketoimintakyvyk-

kyyksien käsitteitä voi liittää myös tämän tutkimuksen käsitteistöön. 
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2.1.3.2 Suhdekyvykkyys ja suhdejohtaminen 

Lorenzoni ja Lipparini (1999) määrittelevät suhdekyvykkyyskäsitteen (relational 

capability) kykynä olla vuorovaikutuksessa muiden yritysten kanssa ja edistää 

verkoston toimijoiden välistä tiedon luontia, integrointia ja siirtoa. Heidän mu-

kaansa yritykset oppivat uusia taitoja eli omaksuvat kompetensseja (Cohen & 

Levinthal 1990) rakentamalla sosiaalisia suhteita (Kogut & Zander 1992). Croom 

ja Watt (2000) sisällyttävät suhdekyvykkyyskäsitteeseen vuorovaikutuskyvyk-

kyyden ja luottamuksen.  

Jarratt (2004: 297) jaottelee suhteen johtamiskyvykkyyden toiminnalliseen 

infrastruktuuriin liittyvään kyvykkyyteen, suhteen oppimiskyvykkyyteen ja käyt-

täytymiskyvykkyyteen. Suhteen infrastruktuurikyvykkyys sisältää suhteen johta-

misjärjestelmän, kokemuksen suhteesta ja suhteeseen liittyvän muistin. Oppimis-

kyvykkyys sisältää tuottavaa ja sopeuttavaa oppimista. Käyttäytymiskyvykkyys 

tukee oppimista, yhteistoimintakulttuuria ja uuden tiedon käyttöönottoa suhteen 

johtamisessa (esim. yhteistyön joustavuutta ja suhteen johtamisen muutosta).  

Blomqvist ja Levy (2004) käyttävät yhteistoimintakyvykkyyskäsitettä (colla-

boration capability), joka sisältää sekä yksilö-, ryhmä- ja yritystasolla että yritys-

ten sisäisten ja yritysten välisten suhteiden tasolla toimijan kyvyn rakentaa ver-

kostosuhteita, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen, viestintään ja 

sitoutumiseen. Johnsenin ja Fordin (2006) vuorovaikutuskyvykkyys perustuu 

Leonard-Bartonin (1992) kyvykkyyskäsitteeseen. Johnsen ja Ford (2006) jakavat 

toimittajien vuorovaikutuskyvykkyydet ihmisten väliseen kyvykkyyteen, teknolo-

giseen kyvykkyyteen, johtamiskyvykkyyteen ja kulttuuriseen kyvykkyyteen.  

Suhdekyvykkyyden (Lorenzoni & Lipparini 1999), suhdejohtamiskyvykkyy-

den (Jarratt 2004) ja vuorovaikutuskyvykkyyden (Johnsen & Ford 2006) määritte-

lyissä korostuu tiedon hankinta, uusien taitojen oppiminen ja tietojohtaminen. 

Blomqvistin ja Levyn (2004) yhteistoimintakyvykkyyskäsite sisältää vuorovaiku-

tukseen liittyviä tekijöitä, kuten luottamuksen ja sitoutumisen. Nämä määrittelyt 

liittyvät tässä tutkimuksessa organisaatioiden käyttäytymiseen suhteissa toimitta-

essa. Suhdejohtamiskyvykkyyden tutkijat korostavat tietoa ja oppimista kyvyk-

kyyden kehittymisessä. 

2.1.3.3 Verkostojohtamiskyvykkyys 

Möller ja Halinen (1999) erottavat neljä verkostojohtamisen kyvykkyyttä. En-

simmäinen eli verkoston visiointikyvykkyys tarkoittaa kykyä hahmottaa verkos-
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ton rakenne, keskeiset toimijat ja verkoston kehittymisprosessit. Toinen eli verkon 

johtamiskyvykkyys on kyky mobilisoida ja koordinoida muiden verkostotoimi-

joiden arvotoimintoja. Kolmas kyvykkyys on suhdeportfoliojohtamiskyvykkyys. 

Se on kykyä luoda ja johtaa järjestelmällisesti yrityksen asiakas- ja toimittajasuh-

teita. Neljäs on suhdejohtamisen kyvykkyys eli yksittäisen suhteen johtamisky-

vykkyys. 

Möllerin ja Halisen (1999) verkostojohtamiskyvykkyyden määrittelyt koros-

tavat kykyä soveltaa johtamiskyvykkyyttä verkostojen muodostamisessa ja orga-

nisaation uusien mahdollisuuksien luomisessa eli organisaation asemoimisessa 

verkostossa (Håkansson & Snehota 1995). Verkon johtamiskyvykkyys liittyy 

tietyn toiminnan suorittamiseksi luodun verkon johtamiseen (Möller & Halinen 

1999). Suhdeportfoliojohtamiskyvykkyys liittyy organisaation kykyyn luoda uu-

sia suhteita ja ymmärtää, miten organisaatio voi tehokkaasti kehittää ja johtaa 

suhteiden kokonaisuutta. Suhteen ylläpito vaatii myös yksittäisen suhteen johta-

mista (Håkansson & Snehota 1995). Möller ja Halinen (1999) korostavat organi-

saation oppimiskyvykkyyttä ja tiedon johtamista. 

Törmänen ja Möller (2003), Möller ja Svahn (2003) sekä Svahn (2004) yh-

distävät strategiajohtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien sekä tietojohtamisen 

näkökulmia arvoverkkojen (value net) johtamisessa. Törmänen ja Möller (2003) 

korostavat oppimista uusien yhteistyömahdollisuuksien luomisessa, osaamisen 

siirtämisessä, yhdistämisessä ja levittämisessä. Möllerin ja Svahnin (2003: 219) 

sekä Svahnin (2004: 41) mukaan kyvykkyys edellyttää useampien voimavarojen 

hyödyntämiseen liittyvää osaamista arvotoimintojen suorittamisessa. Kehittymäs-

sä olevien verkkojen johtaminen edellyttää verkoston visiointikyvykkyyttä (net-

work visioning capability) (Möller & Svahn 2003, Svahn 2004). Nykyisten liike-

toimintaverkkojen johtaminen (Svahn 2004: 41) ja kehittymässä olevien verkko-

jen johtaminen (Möller & Svahn 2003) edellyttävät verkoston orkestrointikyvyk-

kyyttä (network orchestration capability). 

Svahn (2004) erottaa tavalliset ja dynaamiset kyvykkyydet liiketoiminnan 

uudistamisverkkojen johtamisessa. Tavalliset kyvykkyydet ovat erityisen ja osit-

tain hiljaisen tiedon eksplikointi, olemassa olevien rajojen ylitys, tehokkaat toimi-

tusrutiinit, koordinointikyky ja jatkuva innovointi (Svahn 2004: 136). Dynaamiset 

kyvykkyydet ovat asiakkaan tarpeisiin sopeutuminen, tiedon ja uusien innovaati-

oiden luominen yhdessä asiakkaan kanssa, tuotemuunnosten kehittäminen, henki-

lökunnan jatkuva kouluttaminen, tiedon tunnistaminen, kodifiointi ja siirtäminen 

sekä yhteinen oppiminen. Dynaamisten kyvykkyyksien avulla yritykset yhdistä-

vät, rakentavat ja muokkaavat sekä sisäisiä että ulkoisia kompetenssejaan pysty-
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äkseen reagoimaan nopeasti muuttuviin ympäristöolosuhteisiin (Svahn 2004: 29). 

Möller ym. (2004: 209) toteavat, että liiketoiminnan uudistamisverkkojen johta-

minen vaatii ydinyritykseltä seuraavia kyvykkyyksiä: osaamisyhteisöjen raja-

aitojen ylittämistä, monijäsenisten projektiverkkojen johtamista, tiimijohtamista, 

luottamuksellisen yhteistyökulttuurin kehittämistä sekä ratkaisujen kodifiointia ja 

monistamista. Uudistamisverkoston kumppanilta edellytetään alan vahvaa osaa-

mista, yhteistyökykyä, tiimityökokemusta, vetovastuuta ja joustavuutta. 

Möller ym. (2005) erottavat yleiset liiketoimintakyvykkyydet (ks. myös Möl-

ler & Törrönen 2003) ja kyvykkyydet, joita vaaditaan, kun johdetaan strategisia 

suhteita ja verkostoja. Möllerin ym. (2005) mukaan strategisten suhteiden ja liike-

toimintaverkkojen johtamisessa tarvitaan kyvykkyyksiä, joilla vaikutetaan kysyn-

tään, yritysten johtamiseen, informaatioon, kumppanuuteen, verkoston koor-

dinointiin, visiointiin ja organisointiin. Möller ym. (2005) ja Möller ja Rajala 

(2007) luokittelevat arvoverkkoja perusarvoa tuottaviin, arvoa lisääviin ja tulevai-

suudessa arvoa tuottaviin verkkoihin ja väittävät, että erityyppiset arvoverkot 

vaativat erilaisia johtamiskyvykkyyksiä. Perusarvoa tuottavissa verkoissa ja arvoa 

lisäävän tuotantoverkon välimaastossa korostuu kyvykkyys johtaa toimittaja- ja 

asiakassuhteita. Arvoa lisäävän ja tulevaisuudessa arvoa tuottavien verkkojen 

rajapinnassa korostuu verkkojen koordinointi ja johtaminen. Möllerin ym. (2005) 

mukaan kyvykkyys sisältää resursseja ja tietoa siitä, kuinka niitä käytetään.  

Partasen (2008) verkostokyvykkyysmäärittely sisältää strategisen johtamisen 

ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien sekä vuorovaikutus- ja verkostokou-

lukunnan kyvykkyysajattelua. Tutkija näkee verkostokyvykkyyden ”liikkeenjoh-

don vastuulla olevina verkostoihin liittyvinä erityisinä taitoina, kykyinä, ajattelu-

tapoina, tehtävinä, rutiineina, toimintoina, henkilöstövoimavaroina, organisaa-

tiorakenteina ja järjestelminä”. 

Verkostojohtamisen tutkijat jaottelevat kyvykkyyksiä usealla tavalla. Möller 

ja Halinen (1999) erottavat neljä verkostojohtamisen kyvykkyyttä eli verkoston 

visiointikyvykkyyden, verkon johtamiskyvykkyyden, suhdeportfoliojohtamisky-

vykkyyden ja suhdekyvykkyyden. Svahn (2004) erottaa tavalliset ja dynaamiset 

kyvykkyydet liiketoiminnan uudistamisverkkojen johtamisessa. Möller ym. 

(2005) erottavat yleiset liiketoimintakyvykkyydet ja kyvykkyydet, joita vaaditaan, 

kun johdetaan strategisia suhteita ja verkostoja (ks. taulukko 6). 
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Taulukko 6. Verkostojohtamiskyvykkyyksien jaottelu. 

Lähde Verkostojohtamiskyvykkyyksien jaottelu 

Möller ja Halinen (1999) 1. Verkoston visiointikyvykkyys on kyky hahmottaa verkoston rakenne 

ja keskeiset toimijat sekä verkoston kehittymisprosessit.  

2. Verkoston johtamiskyvykkyys on kyky mobilisoida ja koordinoida 

muiden verkostotoimijoiden arvotoimintoja.  

3. Suhdeportfoliojohtamiskyvykkyys on kyky järjestelmällisesti luoda ja 

johtaa yrityksen asiakas- ja toimittajasuhteita ja 

4. Suhdejohtamiskyvykkyys on kyky johtaa yksittäistä suhdetta.  

 

Svahn (2004) Liiketoiminnan uudistamisverkkojen johtaminen jakaantuu tavallisiin 

kyvykkyyksiin ja dynaamisiin kyvykkyyksiin. Tavallisia kyvykkyyksiä 

ovat erityisen ja osittain hiljaisen tiedon eksplikointi, olemassa olevien 

rajojen ylitys, tehokkaat toimitusrutiinit, koordinointikyky ja jatkuva 

innovointi.  

 

Dynaamiset kyvykkyydet ovat asiakkaan tarpeisiin sopeutuminen, 

tiedon ja uusien innovaatioiden luominen yhdessä asiakkaan kanssa, 

tuotemuunnosten kehittäminen, henkilökunnan jatkuva kouluttaminen, 

tiedon tunnistaminen, kodifiointi ja siirtäminen sekä yhteinen 

oppiminen.  

 

Möller ym. (2004: 209) Ydinyrityksen johtamiskyvykkyydet ovat osaamisyhteisöjen raja-

aitojen ylitys, monijäsenisten projektiverkkojen johtaminen, 

tiimijohtaminen, luottamuksellisen yhteistyökulttuurin kehittäminen ja 

ratkaisujen kodifiointi ja monistaminen. Kumppanin 

johtamiskyvykkyydet ovat alan vahva osaaminen, yhteistyökyky, 

tiimikokemus ja vetovastuut sekä joustavuus. 

 

Möller, Rajala ja Svahn (2005) Tutkijat erottavat yleiset liiketoimintakyvykkyydet (Möller & Törrönen 

2003) ja strategisten suhteiden ja liiketoimintaverkkojen vaatimat 

kyvykkyydet, joilla vaikutetaan kysyntään, yritysten johtamiseen ja 

informaatioon, kumppanuuteen, verkoston koordinointiin, visiointiin ja 

organisointiin.  

 

Möller ja Halinen (1999) soveltavat johtamiskyvykkyyttä eri tilanteisiin ja koros-

tavat oppimista ja tietojohtamista. Svahn (2004) korostaa johtamiskyvykkyydessä 

asiakasnäkökulmaa ja uuden tiedon sekä innovaatioiden luontia ja hankintaa. 

Tutkija käyttää oppimisteoriaa ja tietojohtamista erityyppisten liiketoimintaverk-

kojen johtamisessa. Grant (1996, 2008) korostaa uusia arvoa luovia strategioita, 
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jotka sisältyvät myös Möllerin ja Svahnin (2003), Möllerin ym. (2005) sekä Möl-

lerin ja Rajalan (2007) arvoverkkojen johtamiskäsitteistöön.  

Tässä tutkimuksessa, jossa organisaation kyvykkyyksiä tarkastellaan suhteis-

sa toimimalla, verkostojohtamiskyvykkyys ja tietojohtaminen eivät korostu. Ver-

kostojohtamiskyvykkyyden käsitteitä voidaan kuitenkin yhdistää myös tämän 

tutkimuksen kyvykkyyskäsitteisiin, koska tutkimuksen kyvykkyysajattelussa 

korostetaan myös uusia arvoa luovia toimintoja ja strategioita. Tutkimus yhdistää 

kyvykkyyttä, johtamista ja strategiaa.  

2.1.4 Yhteenveto koulukuntien kyvykkyyskeskusteluista 

Tässä luvussa vertailen strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien 

koulukuntien sekä vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan näkemyksiä ja perus-

telen niiden käsitteiden valintaa, jotka olen näiltä koulukunnilta valinnut tämän 

tutkimuksen kyvykkyysajattelun pohjaksi.  

Strategisen johtamisen koulukunnan tutkijat korostavat yrityskeskeistä strate-

giaa ja strategiajohtamista. Heidän mukaansa yrityksen strateginen johto määritte-

lee yrityksen strategian. Prahalad ja Hamel (1990) pitävät keskeisinä strategista 

johtamista ja teknisiä resursseja. Leonard-Barton (1992) korostaa tietoa ja tieto-

johtamista, joka välineellisesti kehittää osaamista. Barney (2002) ajattelee jo 

enemmän markkinalähtöisesti ja näkee näin yrityksen strategian menestyvänä 

kilpailuna markkinoilla. Raynorin (2007: 1) mukaan yrityksen tulisi laajentaa 

strategiasuunnittelua enemmän sen liiketoimintayksiköihin. Tämä ajatus tukee 

Grantin (2008) painottamaa strategiasuunnittelun ja toteutuksen integrointia. Stra-

tegisen johtamisen tutkijoiden tavoitteena on pyrkimys kohti tasapainotilaa, jotta 

yritys saavuttaisi voittoa (Ambrosini & Bowman 2009). Toisin sanoen kyvykkyys 

nähdään tässä koulukunnassa staattisena. Tosin strategisen johtamisen koulukun-

nan ajattelussa voi kuitenkin havaita lähestymistä dynaamisen koulukunnan ko-

rostamaan muutosjohtamiseen ja pyrkimystä pois staattisesta kyvykkyysajattelus-

ta.  

Grant (2008) ja Day (2000) ottavat huomioon strategiasuunnittelussa myös 

ympäristön muutokset ja asiakaslähtöisyyden suorituskykyä lisäävinä tekijöinä. 

Nathin ym. (2010) mukaan yrityksen parantunut markkinointikyvykkyys auttaa 

luomaan pysyviä asiakassuhteita. Koulukunnan tutkijat eivät kuitenkaan käsittele 

sitä, kuinka arvokkaita resursseja luodaan tai miten nykyisiä resursseja uudiste-

taan vastaamaan muuttuvia ympäristöolosuhteita. Strategisen koulukunnan tutki-
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jat pyrkivät välttämään radikaalia muutosta, joka voi aiheuttaa riskejä yrityksen 

suorituskykytavoitteisiin. 

Dynaamisen kyvykkyyden koulukunnan tutkijat Helfat, Finkelstein, Mitchell, 

Peteraf, Singh, Teece & Winter (2007: 1) korostavat yrityksen strategia-ajattelussa 

ympäristön muutosta ja sen huomioon ottamista. Muuttamalla toimintaansa yritys 

saavuttaa kilpailukykyä (Wang & Ahmed 2007: 35). Dynaamisen kyvykkyyden 

koulukunnan tutkijat korostavat strategista koulukuntaa enemmän johdon halua 

sekä motivaatiota, mahdollisuuksia ja valintoja, jotka muuttavat kyvykkyyksiä 

(esim. Teece ym. 1997, Zahra ym. 2006). Strategiset ja operatiiviset kyvykkyydet 

kehittyvät suhteen vuorovaikutusprosessissa yhdessä toisten kanssa (Lance, Ne-

wey, Shaker & Zahra 2009).  

Strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien käsityk-

set strategiasuunnittelusta ja johtamisesta poikkeavat toisistaan muutosjohtami-

sessa. Strategisen koulukunnan tutkijoiden piirissä ei korosteta muutosta yrityk-

sen menestymiseen vaikuttavana tekijänä yhtä paljon kuin dynaamisen kyvyk-

kyyden koulukunnan edustajien parissa. 2000-luvulla näiden kahden koulukunnan 

tutkijoiden näkemykset ovat selvästi lähentyneet. Dynaamisten kyvykkyyksien 

koulukunta on syntynyt strategisen johtamisen koulukunnan tutkijoiden kyvyk-

kyysajattelun laajentumisena. Sekä strategisen johtamisen että dynaamisten ky-

vykkyyksien koulukuntien tutkijoiden piirissä painotetaan myös tietojohtamista, 

joka sisältää uuden tiedon omaksumista, oppimista ja tiedon soveltamista organi-

saation toimintaprosesseissa.  

IMP-tutkijoiden näkemys eroaa strategisen johtamisen ja dynaamisten ky-

vykkyyksien koulukuntien tutkijoiden käsityksistä siinä, että IMP-tutkijat näkevät 

yrityksen osana ympäristöä. Tämä voi selittää sen, että IMP-tutkimuksissa on vain 

vähän keskusteltu yrityksen strategiasta ja johtamisesta (Barald ym. 2007) ja 

etenkin organisaation kyvykkyydestä. IMP-tutkijoiden piirissä on kuitenkin tutki-

joita, jotka käsittelevät strategiaa ja strategiajohtamisen yhdistämistä (esim. Hol-

men ym. 2002, Ritter 1999, Ritter & Gemunden 2003). Snehota (1990) korostaa 

organisaation tavoitteita, toimintaympäristön muutoksia ja johdon ohjausta, jotta 

henkilöstö saavuttaa tavoitteet. Tutkimukset kyvykkyyksien markkinoinnista 

itsenäisinä hyödykkeinä on mielenkiintoinen piirre, joka on yleistymässä (esim. 

Golfetto & Gibbert 2006, Blois & Ramirez 2006).  

Strategisten verkkojen johtamiskyvykkyystutkimuksissa (Möller & Svahn 

2003, Svahn 2004, Möller ym. 2005, Möller & Rajala 2007, Partanen 2008) ko-

rostetaan yrityksen omaa roolia ja tavoitteellista toimintaa. Tutkijat yhdistävät 

strategiajohtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien käsitteitä johta-
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miskyvykkyyteen. Strategisen johtamisen ja dynaamisen kyvykkyyksien koulu-

kuntien tutkijoiden näkemyksissä voi havaita suuntauksen vuorovaikutus- ja ver-

kostokoulukunnan tutkijoiden korostaman liiketoimintaympäristön ja suhteen 

vuorovaikutusprosessin ymmärtämiseen. 

Minulla oli jo tätä tutkimusta aloittaessani lähtökohtaoletuksena hyödyntää 

vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan sekä strategisen johtamisen ja dynaamis-

ten kyvykkyyksien koulukuntien käsitteistöä organisaation kyvykkyyksien kehit-

tymisessä, kun toimitaan liikesuhteissa. Näiden eri koulukuntien näkemyksissä 

yhdistyy erilaisia teoriataustoja. Kaikkien näkemykset pohjautuvat kuitenkin 

resurssiperusteiseen teoriaan, joka on yhdistävä tekijä koulukuntien tutkijoiden 

ajattelussa. Se, miten resursseja ja kyvykkyyksiä määritellään toiminnan ja joh-

tamisen kautta ja mitä teoreettista taustaa halutaan painottaa, näkyy eri koulukun-

tien kyvykkyyskäsitteiden eroina.  

Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijat korostavat erityisesti sosiaa-

lisen vaihdannan käsitteitä ja toimijoiden vastavuoroista kanssakäymistä vuoro-

vaikutusprosessissa. Tämän koulukunnan tutkijoiden näkemys on, että yritys 

menestyy, jos sen suhde- tai verkostokumppanit menestyvät. Monet tutkijat tässä 

koulukunnassa käyttävät kuitenkin myös strategisen johtamisen ja dynaamisten 

kyvyykkyyksien koulukuntien kyvykkyyskäsitteistöä. Strategisten arvoverkkojen 

tutkimukset ovat eri lähestymistapojen synteesi (Möller, Rajala & Svahn 2009). 

Tutkijat hyödyntävät mm. verkostojen yleistä tutkimusta ja vuorovaikutusteoriaa 

sekä yritysten voimavara- ja kyvykkyyslähestymistapaa. Strategisten verkkojen 

lähestymistapa eroaa teollisten verkostojen tutkimuksista siinä, että sen kohteena 

ovat yritysten tietoisesti rakentamat ja johtamat verkostosuhteet.  

Tietojohtaminen, jota aikaisemmin käsiteltyjen koulukuntien tutkijoiden ky-

vykkyyskäsitteissä esiintyy, korostaa oppimista (esim. Cohen & Levinthal 1990) 

ja käyttäytymistä (Cyert & March 1963). Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan 

tutkijat pitävät keskeisinä myös oppimista ja organisaatioiden käyttäytymistä 

vuorovaikutusprosessissa. IMP-tutkijat keskustelevat tietojen ja taitojen yhdistä-

misestä toisten organisaatioiden kanssa (Snehota 1990, Håkansson & Snehota 

1995). Snehotan (1990) kyvykkyysajattelussa korostuu muutos, mutta Håkansson 

ja Snehota (1995) eivät huomioi muutosta kuvaavia toimintaympäristötekijöitä, 

joten otan käsitteisiin mukaan dynaamisten kyvykkyyksien koulukunnalta muu-

toksen, joka liittyy organisaation toimintojen muuttamiseen (esim. Teece ym. 

1997, Eisenhardt & Martin 2000, Zahra 2006). Osapuolilla voi olla selkeitä aiko-

muksia, jotka yhdistyvät vuorovaikutusprosessissa. Siihen voi sisältyä toisen 

osapuolen tai molempien osapuolten strategiaa, tai toiminto voi syntyä ilman 



56 

tietoista pyrkimystä tai suunnittelua jommankumman toimijan taholta (Ford, 

Gadde, Håkansson, Snehota & Waluszewski 2010). Tutkijat keskustelevat vuoro-

vaikutuksesta spiraalina, joka muuttaa toimintoja, resursseja ja toimijoita. Toisin 

sanoen dynaamisuus ilmenee vuorovaikutusprosessissa organisaatioiden käyttäy-

tymisenä, joka muuttaa molempia osapuolia. Tämän tutkimuksen mukaan ymmär-

rän kyvykkyydet dynaamisina. 

Kokoan yhteen tämän tutkimuksen organisaation kyvykkyysajattelun näkö-

kulmasta eri koulukuntien käsitteet. Valitsin jo aikaisemmin strategisen johtami-

sen koulukunnan käsitteistöstä tiedon ja taidon sekä tavoitteellista toimintaa oh-

jaavan strategisen johtamisen. Toisin sanoen Grantin (1996, 2008) ja Dayn (1994, 

2000) käsitteet tiedon sekä taidon yhdistämisestä toimintaan sopivat tämän tutki-

muksen kyvykkyyskäsitteeseen.  

Tässä tutkimuksessa tietoja ja taitoja yhdistetään kuitenkin suhteessa toimi-

malla (Snehota 1990, Håkansson & Snehota 1995, Ford ym. 2010), joten näkö-

kulma poikkeaa strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukun-

tien yrityskeskeisestä ajattelusta. Snehotan (1990) ja Loasbyn (1998, 1999) mu-

kaan kokemuksen kautta voi oppia ja muuttaa toimintaa sekä sopeuttaa sitä ympä-

ristön muutoksiin. Organisaation kyvykkyys liittyy toimijoihin eli koko organi-

saation henkilöstöön, joka keksii uusia tapoja uudistaa toimintaa. Muutos voi 

liittyä tarpeeseen lisätä olemassa olevien toimintojen tehokkuutta tai tarpeeseen 

uudistaa ja laajentaa toimintoja ja resursseja, kun organisaatiot yhdistävät niitä. 

Dynaamisuus liittyy tarpeeseen lisätä osaamista yhdistämällä tietoja ja taitoja 

toisten osapuolten kanssa vuorovaikutusprosessissa. Tämän vuorovaikutuskäyt-

täytymisen seurauksena organisaation strategiset ja operatiiviset toiminnot ja 

resurssit muuttuvat. Toisin sanoen organisaatiot pyrkivät toimimaan tarkoituksel-

lisesti ja hankkivat tarvitsemiaan joko fyysisiä tai inhimillisiä resursseja toisilta 

organisaatioilta.  

2.1.5 Organisaation kyvykkyysmääritelmän johtaminen 

Tässä luvussa liitän organisaation kyvykkyyskäsitteen organisaation strategiaan ja 

johtamiseen, ja siksi tarkastelen seuraavassa luvussa ensin IMP:n strategiakeskus-

telua ja sen jälkeen kyvykkyyden, strategian ja johtamisen yhteyttä. Lopuksi mää-

rittelen tämän tutkimuksen organisaation kyvykkyyskäsitteen. 
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2.1.5.1 Strategiakeskustelu IMP:ssä 

Håkansson ja Snehota (1989) korostavat, että yrityksen strategia perustuu organi-

saation käyttäytymiseen sen pääosapuolten kanssa ja yksilöt, jotka työskentelevät 

liikesuhteissa ovat yhtä tärkeitä kuin ylin johto yrityksen strategian kannalta. 

Snehota (1990: 164) määrittelee strategian toimintomallina, joka määräytyy 

markkinoiden vaihdantakontekstissa. Toiminnot voivat muuttaa strategiaa. Vuo-

rovaikutusprosessissa yritys oppii ja voi jälkikäteen rationalisoida kokemuksia ja 

asettaa uusia tavoitteita.  

Håkanssonin ja Snehotan (1997: 327) mukaan yritys hankkii aseman lii-

kesuhteiden verkostossa tarkoituksellisten suhteiden kautta. Yrityksen verkosto-

asema puolestaan vaikuttaa yrityksen kehittämismahdollisuuksiin ja kykyyn 

hankkia toisten kapasiteettia (Håkansson & Snehota 1997: 48–49). Yrityksen 

verkostoasema on perusta sille, kuinka kyvykkäänä ja mielenkiintoisena yhteis-

työkumppanina toiset organisaatiot sen näkevät (Ford ym. 1986). Yritys, jolla on 

uusia ja mielenkiintoisia resursseja (esim. tuotteita, palveluja, prosessiosaamista 

ja teknologiaa), viehättää toisia osapuolia verkostossa. Yrityksen strategian kehit-

täminen on suosiollisen aseman hankkimista yrityksen liikesuhteiden verkostossa 

(Håkansson & Snehota 1989). Toisin sanoen strategia ja kyvykkyyden kehitys 

liittyvät yrityksen vaihdannan tehokkuuteen (Håkansson & Snehota 1989) ja yri-

tyksen kustannustehokkuuteen (Snehota 1990: 212) sekä toimintojen suoritusky-

kyyn (Håkansson & Snehota 1997: 48). Ford ym. (1998) jakavat Snehotan (1990) 

sekä Håkanssonin ja Snehotan (1989) näkemyksen strategiasta ja laajentavat stra-

tegian yrityksen valinnoiksi, jotka ovat merkittäviä yrityksen taloudelliselle suori-

tuskyvylle (Ford ym. 1998: 64). 

Fordin ym. (1998: 97–99) mukaan strategia on prosessi, joka sisältää tiedon 

hankinnan (gaining knowledge), toiminnan synnyttämisen (generating action) ja 

sitoutumisen (achieving commitment). Ford ym. (2002) muotoilevat strategian 

ymmärryksen hankkimiseksi (gaining understanding), joka sisältää tiedon hank-

kimisen, aikomuksen ja sitoutumisen (Ford ym. 2002: 217–220). Strategia sisäl-

tää toimintojen käsittelyn toisten verkosto-osapuolten kanssa ja organisaation 

omien tavoitteiden saavuttamisen (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota 2003: 6). 

Yritys voi aloittaa muutoksen tai reagoida muutoksiin niin, että sitä pidetään ar-

vokkaana verkostossa (Snehota 1990: 163).  
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2.1.5.2 Organisaation kyvykkyys, strategia ja johtaminen 

Kyvykkyyskäsite IMP:ssä perustuu yleisesti Snehotan (1990) sekä Håkanssonin 

ja Snehotan (1995) strategianäkemykseen, mikä muotoutuu vuorovaikutusproses-

sissa toisten toimijoiden kanssa. Håkansson ja Snehota (1989) määrittelevät yri-

tyksen strategisen johtamisen yrityksen toimintojen sopeuttamisprosessina ulkoi-

seen ympäristöön ja kontekstiin, jossa yritys toimii (Håkansson & Johansson 

1988). Snehota (1990) erottaa strategian ja strategiajohtamisen toisistaan. Strate-

gia muotoutuu vuorovaikutusprosessissa toisten toimijoiden kanssa. Tämä on 

keino vaikuttaa ja ohjata toimintoja. Organisaation tavoitteita ja strategiaa voi-

daan muuttaa, jos toiminta muuttuu uuden tiedon ja kokemuksen kautta olosuh-

teiden muuttuessa.  

Håkanssonin ja Snehotan (1995: 46) mukaan suhteiden johtaminen on yrityk-

sen kontrollointia, vaikuttamista, tietoisuutta ja näkemystä suhteiden keskinäises-

tä riippuvuudesta. Toiminnot vaikuttavat strategisiin tavoitteisiin ja ne voidaan 

määritellä, kun todetaan tekijät, jotka vaikuttavat tehokkuuteen (Håkansson & 

Snehota 1997: 48–49). Holmen ym. (2002) ehdottavat, että yrityksen johdon stra-

tegiset päämäärät voivat ohjata yksilöiden käytöstä asetettujen tavoitteiden suun-

taan (vrt. Snehota 1990: 211). Håkansson ja Snehota (1995) painottavat toiminto-

ja, resursseja ja toimijoita sekä kyvykkyyden kehittymisessä että strategian kehit-

tämisessä, mutta käsittelevät kyvykkyyttä pääasiassa suhteessa resurssitasoon ja 

kykyyn organisoida hyödyllisiä resurssiyhdistelmiä, joita yritys kontrolloi sisäi-

sesti tai omistaa suhteiden kautta.  

Holmenin ym. (2002) kyvykkyyskäsite liittyy Snehotan (1990) kyvykkyyskä-

sitteeseen ja Loasbyn (1998, 1999) näkemykseen, että toiminta muuttuu uuden 

tiedon ja kokemuksen kautta sekä olosuhteiden muuttuessa. Toimintokäsite sisäl-

tää jatkuvan toiminnan, jonka uusi tieto synnyttää (Snehota 1990), koska koke-

mus, johon toiminta liittyy, ei pysähdy. Toiminta on yhtä stimuloivaa kuin suunni-

telman toimeenpano. Toimintaan liittyy toimijan teoreettista tietoa ja käytännön 

kokemusta (Loasby 1998, 1999). Toimijat oppivat muuttamaan tai sopeuttamaan 

toimintoja ja tavoitteita aikaisemman tiedon pohjalta ja olosuhteiden muuttuessa. 

Kyvykkyys kehittyy, kun teoreettinen tieto yhdistyy käytännön kokemukseen ja 

oppimiseen, mikä synnyttää kyvykkyyttä ja sen muuttumista. Päätökset toimin-

noista yritysten välillä ja yrityksissä edellyttävät toimijoiden valintoja ja strategis-

ta päätöksentekoa (Medlin & Quester 1999). Se, miten organisaatio sopeuttaa 

toimintaansa verkostokontekstissa, riippuu myös organisaation sisäisistä päätök-

sistä (mt.). Medlin ja Quester (1999) korostavat toimijasidosten roolia ja heidän 
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näkemyksensä painottaa strategista johtamista. Perinteisesti IMP-koulukunnassa 

strategiaa ja strategiajohtamista ei ole yhdistetty kyvykkyyteen, vaikka tutkijat, 

esimerkiksi Johnsen ja Ford (2006), käyttävät strategisen johtamisen koulukunnan 

kyvykkyyskäsitteitä. Viime aikoina esimerkiksi Möller ja Svahn (2003), Svahn 

(2004) sekä Möller ym. (2005) yhdistävät strategiajohtamisen strategisten verkko-

jen johtamiskyvykkyyteen. 

2.1.5.3 Tämän tutkimuksen kyvykkyyskäsite 

Tässä tutkimuksessa kyvykkyys liittyy tekemiseen, jossa tarvitaan aina resursseja. 

Resurssikäsite sisältää Håkanssonin ja Snehotan (1995) sekä Håkansson ym. 

(2009) mukaan sekä aineettomia että aineellisia resursseja. Toisin sanoen jonkin 

tehtävän suorittaminen vaatii toimintaa, joka yhdistää taitoa ja resursseja. Tietojen 

ja taitojen yhdistäminen synnyttää osaamista, jota voidaan lisätä oppimisen ja 

kokemuksen kautta. Suhteessa toimimalla molemmat organisaatiot voivat yhdis-

tää toistensa tietoja ja taitoja sekä luoda tietoon ja taitoon nojaavaa kehittynyttä 

toimintaa, jolloin aikaisempi kyvykkyys kehittyy. Organisaatioilla tulee olla myös 

kykyä ja halua yhdistää toistensa toimintoja (vrt. Rosenbröijer 1998, Äyväri 

2006). 

Strategia ja johtaminen yhdistetään tässä tutkimuksessa kyvykkyyteen. Stra-

tegiaa ja johtamista ei kuitenkaan nähdä vain yhden yrityksen näkökulmasta, 

koska toimintojen ja resurssien yhdistäminen toisten organisaatioiden kanssa 

edellyttää niiden tavoitteiden huomioon ottamista. Strategia muotoutuu, kun sitä 

sopeutetaan suhteissa yhdessä toisten kanssa (vrt. Ford ym. 1986, Håkansson & 

Snehota 1995). Organisaatiolla on kuitenkin myös omat tavoitteet (Ford. ym. 

2003), ja sen strategisen johdon on varauduttava tilanteeseen, jossa toimintaa 

joudutaan sopeuttamaan tai halutaan muuttaa. Tarve muutoksiin voi johtua siitä, 

että toimintaolosuhteet muuttuvat molemmissa organisaatioissa. Muutokset voivat 

liittyä toimintaan suhteessa tai ne saattavat olla liiketoimintakontekstista johtuvia. 

Muutos voi perustua myös tarpeeseen lisätä olemassa olevien toimintojen tehok-

kuutta tai tarpeeseen uudistaa ja laajentaa toimintoja ja resursseja (vrt. Teece ym. 

1997, Zahra ym. 2006, Lance ym. 2009).  

Snehotan (1990) mukaan kokemuksen kautta voi oppia ja organisaation johto 

voi muuttaa sekä sopeuttaa toimintaa ympäristön muutoksiin. Organisaation johto 

ja henkilöstö jakavat tietoa tapahtumista ja niiden seurauksista. Johto ohjaa toi-

mintaa ja tekee päätöksiä strategisista toiminnoista, jos organisaation tai toimin-

taympäristön olosuhteet muuttuvat. Toisin sanoen organisaation johto oppii muut-
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tamaan ja sopeuttamaan toimintoja ja tavoitteita aikaisemman tiedon pohjalta 

käytännön kokemuksen ja olosuhteiden muuttuessa.  

Tässä tutkimuksessa organisaation kyvykkyyteen yhdistyy organisaation joh-

don ja henkilöstön teoreettista tietoa (knowing-that) ja käytännön kokemusta 

(knowing-how) (Loasby 1998, 1999, Snehota 1990). Teoreettinen on tietoa suh-

teista ja asioista ja se sisältää organisaation johdon ja henkilöstön ammatillista 

kompetenssia. Käytännön kokemus on taitoa soveltaa tietoa toimintaan. Organi-

saation kyvykkyys kehittyy suhteessa toimimalla, kun organisaation henkilöstö ja 

johto huomaavat uusia tapoja uudistaa toimintaa. Tässä tutkimuksessa korostuu 

johdon rooli, kun keskustellaan organisaatiotasolla kyvykkyyksien kehittymisestä. 

Kuitenkin koko henkilöstön panos organisaation toiminnassa, myös strategioiden 

suunnittelussa ja uusien mahdollisuuksien havaitsemisessa, on keskeinen.  

Organisaation kyvykkyyden (capability) määrittelen tietoon ja taitoon nojaa-

vana kehittyneenä toimintana. Kuvio 2 kuvaa organisaation kyvykkyyden spiraa-

lirakennetta eli sitä, että organisaation kyvykkyys kehittyy, kun uutta tietoa ja 

taitoa syntyy tekemisen kautta. 

 

Kuvio 2. Organisaation kyvykkyys. 

Tässä tutkimuksessa kyvykkyydet, jotka kehittyvät suhteessa toimimalla, ovat 

dynaamisia kyvykkyyksiä, koska ne kehittyvät vuorovaikutusprosessissa organi-

saatioiden käyttäytymisen seurauksena. Toisin sanoen vuorovaikutusprosessi 

muuttaa organisaatioiden toimintoja ja resursseja ja näin myös organisaatioita 

(Håkansson & Waluszewski 2002, Gadde ym. 2010). Organisaation kyvykkyys 

kehittyy, kun yrityksellä on tarve lisätä osaamista eli yhdistää tietoa ja taitoa tois-

ten kanssa, mikä muuttaa organisaation strategista ja operatiivista toimintaa. Jaan 

organisaation kyvykkyydet edelleen strategisiin ja operatiivisiin (ks. kuvio 3).  
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Strateginen kyvykkyys on toimintaa, joka laajentaa tai uudistaa organisaation 

toimintorakennetta, resurssikokoelmaa ja organisaatiorakennetta (ml. suhteet). 

Operatiivinen kyvykkyys on toimintaa, joka tehostaa tai kehittää organisaation 

toimintorakennetta, resurssikokoelmaa ja organisaatiorakennetta (ml. suhteet). 

Kuvio 3. Organisaation kyvykkyys. 

Strategiset kyvykkyydet yhdistyvät organisaation ylemmän johdon eli strategisen 

johdon toimintaan. Strategiset kyvykkyydet uudistavat organisaation toimintoja 

tai laajentavat niitä. Organisaation toimintojen uudistaminen tai laajentaminen 

liittyy aina myös organisaation kokonaisstrategiaan ja strategiajohtamiseen. Ope-

ratiiviset kyvykkyydet kuuluvat operatiivisen johdon toimintaan ja operatiivisten 

toimintojen tehostamiseen ja kehittämiseen. Operatiiviset kyvykkyydet tehostavat 

tai muuttavat vähitellen organisaation toimintaa ja resursseja. 

2.2 Organisaation kyvykkyyksien kehittyminen suhteessa 
toimimalla 

Tässä luvussa jäsennän vuorovaikutus- ja verkostoteorian käsitteitä, joiden avulla 

voin analysoida, millaisia organisaation kyvykkyyksiä kehittyy liikesuhteissa. 

Kolmessa ensimmäisessä alaluvussa käsittelen liikesuhteita, niiden sisältöä ja 

kiinnittymistä toimijan verkostoon. Neljännessä alaluvussa yhdistän liikesuhteissa 

kehittyvää toimintaa kuvaavat käsitteet määrittelemääni organisaation kyvyk-

kyyskäsitteeseen. Se luku sisältää teoreettiset käsitteet, joiden avulla voin analy-

soida kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa. Toiseksi viimeisessä luvussa 

olen kirjallisuuteen perustuen jäsentänyt organisaation kyvykkyyksien kehittymis-

tä edistävät ja haittaavat teoreettiset tekijäkäsitteet, jotka olen koonnut mainitse-
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mieni koulukuntien keskusteluista. Viimeisessä luvussa kokoan tämän tutkimuk-

sen teoreettiset käsitteet ja muodostan tutkimuksen viitekehyksen. 

2.2.1 Liikesuhteet 

Vuorovaikutus- ja verkostoteorian mukaan suhde koostuu toimijoista, toiminnois-

ta ja resursseista (Håkansson & Snehota 1995). Toimijat voidaan määritellä yksi-

löinä, yksilöiden ryhminä, yrityksinä, yritysten osastoina ja organisaatioina eli 

institutionaalisina toimijoina (Bagozzi 1975, Axelson & Easton 1992). Yrityksen 

sisäiset ja ulkoiset toiminnot nähdään linkkeinä muihin yrityksiin (Håkansson & 

Snehota 1995: 52). Toiminnot voivat olla kaupallisia (tuotteisiin ja tuotantopro-

sessiin liittyvät palvelujen ostot ja myynnit), teknologisia (esim. tuotekehitys, 

tutkimus ja teknologian kehittäminen) tai muita toimintoja (suunnittelu ja koulu-

tus jne.), joita yritys tuottaa sisäisesti tai hankkii suhteiden kautta. Toiminnot 

riippuvat toimijoiden resursseista ja vaihdannan tehokkuudesta (Snehota 1990). 

Suhde yhdistää erilaisia resursseja ja on itsessään resurssi (vrt. investointi esim. 

Mattsson 1987). Kun suhde kehittyy, se tulee resurssiksi, joka luo arvoa (Håkans-

son & Snehota 1997: 30–31, Håkansson ym. 2009, Ford ym. 2010). Resurssien 

erilaisuusoletus fokusoi kokemuksellista oppimista, kun resursseja käytetään 

(Lundvall 1988). Alchianin ja Demsetzin (1972) resurssiyhdistelmien tulokset 

ovat erilaisia, niitä on mahdoton tietää etukäteen ja ne pitää oppia. Yhteinen op-

piminen tapahtuu hankkijan ja käyttäjän vuorovaikutuksen tuloksena.  

Vuorovaikutustutkimuksissa ostaja- ja myyjäsuhteita on tutkittu monipuoli-

sesti ja todettu, että liikesuhteet kehittyvät osapuolten sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen tuloksena ja sisältävät episodeja ja vuorovaikutusprosesseja (Ford 1980, Hå-

kansson 1982, Turbull & Valla 1986, Dwyer ym. 1987, Halinen 1994), jotka 

muokkaavat suhdetta ja antavat mahdollisuuksia ratkaista ongelmia (Ford ym. 

1986). Liikesuhteet eivät ole stabiileja. Suhteilla voi olla myös erilaisia vaiheita 

riippumatta suhteiden iästä tai aikaisemmista kehittymisen vaiheista (Liljegren 

1988, Halinen 1994). Vuorovaikutus yhdistää ja aktivoi passiivisia ja hajaantunei-

ta resursseja esimerkiksi taloudellisia, teknologisia ja liikkeenjohdollisia, sekä 

kehittää organisaatioiden kyvykkyyttä tuottaa toimintoja (mt.).  

Suhteessa osapuolet oppivat yhdistämään toimintoja ja resursseja vuorovai-

kutuksen tuloksena (Ford ym. 1986: 26). Vuorovaikutusprosessissa osapuolet 

saavat tietää toistensa toiminnoista, resursseista ja kyvykkyydestä ja lisäävät tie-

toa toistensa tarpeista ja mahdollisuuksista hyödyntää tilanteita (mt.). Yritykset 

pyrkivät sopeuttamaan toimintoja ja resursseja saavuttaakseen tehokkuutta vaih-
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dannassa (Snehota 1990, Håkansson ym. 2009, Ford ym. 2010). Giddensin (1975) 

ja Klintin (1985) mukaan osapuolilla on aikomuksia ja tulkintoja vuorovaikutuk-

sesta ja toisten aikomuksista. Sosiaaliset sidokset, esimerkiksi keskinäinen luot-

tamus ja sitoutuminen, vahvistuvat keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa. Sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen kautta yksilöt konstruoivat muita prosessin luonteenpiir-

teitä, kuten sopeuttamista, yhteistyötä ja rutinoitumista (Håkansson & Snehota 

1997:15). Edvardsson, Holmlund ja Strandvik (2008) ovat korostaneet sosiaalis-

ten siteiden (sosiaaliset kontaktit, henkilökohtaiset verkostot, kokemukset ja val-

ta) merkitystä etenkin suhteen alussa.  

Suhteiden sisältämä toiminta voi perustua joko muodolliseen tai vapaamuo-

toiseen yhteistoimintaan (Easton 1990). Muodollinen yhteistoiminta perustuu 

juridisiin sopimuksiin esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, projektisopimuksiin, 

vuosisopimuksiin ja rahoitussopimuksiin. Muodollista yhteistoimintaa on mm. 

tuotantoon liittyvä toiminta, kuten komponenttien hankinta sekä tutkimus- ja 

kehitystyö (Håkansson & Snehota 1997: 16). Eastonin (1990) mukaan sopimuk-

sellinen yhteistoiminta on harvinaisempaa kuin epämuodollinen. Epämuodollinen 

yhteistyö on tyypillistä, vaikka yhteistyö olisi jatkunut pitkään ja olisi kehittynyt 

laaja-alaiseksi (Håkansson 1989: 113). Myöskään Håkanssonin ja Snehotan 

(1997: 8) mukaan muodolliset sopimukset eivät ole riittäviä eliminoimaan epä-

varmuutta, konflikteja ja kriisejä, joita organisaatioiden välisissä liikesuhteissa 

saattaa ilmaantua, ja ne korostavat sosiaalisten suhteiden ja sopeutusten roolia 

liikesuhteissa.  

Snehota (1990) ja Dubois (1994, 1998) sekä Holmen ja Pedersen (1999) kä-

sittelevät toimijoiden tietoisuuden rajoja. Toimijat tarvitsevat ymmärrystä toisis-

taan ja molempien resursseista ja kyvyistä. Snehota (1990: 129) käyttää termiä 

rajoittunut tietämys, joka sisältää saman idean kuin Duboisin (1994: 127, 1998) 

käsite ”tietoisuuden rajat”. Toisin sanoen toiminta koostuu siitä, mitä toimijat 

voivat tiedostaa ja ymmärtää. Snehotan (1990), Duboisin (1994, 1998), Holmenin 

ja Pedersenin (1999) mukaan rakenteen muutos liittyy toimijoihin, jotka laajenta-

vat tietoisuuden rajoja. Muutos tietoisuudessa johtaa keksimään uusia tapoja hyö-

dyntää ja linkittää rakennetta, ja se saattaa johtaa prosesseihin, jotka muuttavat 

rakennetta (vrt. dynaamisen koulukunnan muutosjohtaminen). Prosessit riippuvat 

myös toisten toimijoiden käsityksistä. Ford ym. (2010) sekä Axelsson (2010) ovat 

kiinnittäneet huomiota Håkanssonin ja Snehotan ARA-mallin toimijakäsitteeseen. 

Tutkijoiden mukaan se ei huomioinut riittävästi ihmisiä toimijoina.  

Liikesuhteet on usein käsitteellistetty joko kilpailu- tai yhteistyösuhteina 

(esim. Ford 1980, Dwyer ym. 1987, Argyle 1991). Easton (1992) väittää, että 
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molemmilla osapuolilla suhteessa täyttyy olla jokin määrä yhteistyötä eli yhteis-

toimintaa. Yhteistoiminnalliset suhteet tai kumppanuussuhteet kehittyvät proses-

sissa, jossa yritykset muodostavat laajat sosiaaliset, taloudelliset, palvelulliset ja 

tekniset siteet aikomuksena alentaa kokonaiskustannuksia tai lisätä arvoa ja saa-

vuttaa molemminpuolista hyötyä (Anderson & Narus 1991). Cousinin (2002) 

mielestä kaikki suhteet ovat yhteistyösuhteita, jotka sisältävät myös kilpailua. 

Toimiva suhde voi vaihdella pitkin liikesuhteiden jatkumoa osapuolten välillä 

(Ahuja 2000, Cousin 2002) ja sisältää erilaisia tehtäviä. Wilkinson ja Young 

(1994) osoittavat, että ei ole olemassa yhtä ideaalityyppiä suhteesta.  

Veludo ym. (1999) väittävät, että IMP-ryhmä (Håkansson 1982) ei erota yh-

teistyökäytäntöjä yhteistyökäyttäytymisestä, ei tunnista suhteen portfoliovaikutus-

ta eikä toimeenpanon, johtamisen ja mittaamisen ongelmia suhteissa. Håkansson 

(1982) käsitteellistää yhteistyön ja konfliktin paikallisena ilmapiirinä suhteessa. 

Veludon ym. (1999) mukaan yhteistyö liittyy asemaan ja rooliin verkostossa ja on 

liikkeenjohdollinen valinta. Veludon ym. (mt.) näkemys yrityksen asemasta ver-

kostossa liikkeenjohdollisena valintana liittyy myös tämän tutkimuksen lähtökoh-

taan yhdistää kyvykkyys ja strategiajohtaminen. 

Yritykset luovat suhteita toisiin yrityksiin sekä kilpailijoihin, tutkimuslaitok-

siin, yliopistoihin, muihin korkeakouluihin, julkisen sektorin viranomaisiin ja 

rahoittajiin. Liikesuhteet sisältävät erityyppistä yhteistoimintaa, joka kehittää 

organisaatioiden kyvykkyyksiä eli tietoon ja taitoon nojaavaa kehittynyttä toimin-

taa, joka laajentaa, uudistaa, tehostaa tai kehittää organisaatioiden toimintoraken-

netta, resurssikokoelmaa ja organisaatiorakennetta mukaan lukien organisaation 

suhteet. Suhteissa toimiminen kehittää organisaatioiden kyvykkyyttä, kun organi-

saation toiminnot ja resurssit yhdistyvät toimintoihin ja resursseihin, joita hanki-

taan tai kehitetään suhteiden kautta.  

Håkansson (1987) jaottelee suhteita ja yhteistyötä osapuolten tyyppien mu-

kaan esimerkiksi vertikaaliseen yhteistyöhön (myyjä-ostajasuhteet), horisontaali-

seen kilpailulliseen yhteistyöhön ja horisontaaliseen täydentävään yhteistyöhön, 

ja Biemans (1992) erottaa diagonaalisen horisontaalisen yhteistyön eri-tyyppisten 

toimijoiden, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä. Liikesuhteita 

voidaan kuvata usealla tavalla joko organisaatiotyyppien tai niiden toimintojen 

mukaan, joita suhteissa tuotetaan. Tässä tutkimuksessa kuvaan liikesuhteet niiden 

pääasiallisen toiminnan mukaan (vrt. Håkansson 1987, Biemans 1992). 
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2.2.2 Liikesuhteen sisältö 

Håkansson ja Snehota (1995) kuvaavat suhteen sisältöä käsitteillä toimintolinkit, 

resurssisiteet ja toimijasidokset. Toimintolinkit yhdistävät molempien organisaa-

tioiden toimintoja ja resursseja, kun organisaatiot toteuttavat yhdessä esimerkiksi 

osto- ja myyntitoimintoja tai t&k-yhteistyötä. Organisaatioiden toimintojen yhdis-

täminen perustuu organisaatioiden oletettuun kyvykkyyteen. Toimintojen yhdis-

tymisen kautta yritykset oppivat toimintojen organisointia (Lundvall 1988), so-

peuttamista ja tehostamista. Toimintolinkit vaikuttavat molempien yritysten toi-

mintojen rakenteeseen. Toimintolinkkien hyödyntäminen tai uusien toimintojen 

kehittäminen liikesuhteessa riippuu siitä, miten toimintolinkki voidaan yhdistää 

yrityksen toimintorakenteeseen ja organisaation toisiin suhteisiin. Toimintolinkki 

vaikuttaa organisaatioiden sisäisiin toimintoihin suoraan tai se saattaa yhdistyä 

yrityksen resursseihin. (Håkansson & Snehota 1995.)  

Toimintolinkit yhdistävät kummankin osapuolen resursseja ja tuloksena syn-

tyy resurssisiteitä. Suhde yhdistää kahden osapuolen kaksi erilaista resurssiko-

koelmaa. Yrityksen resurssikokoelma koostuu sekä fyysisistä että inhimillisistä 

resursseista. Toisin sanoen resurssit voivat olla aineettomia ja aineellisia, jos nii-

den käyttö voidaan todeta. (Håkansson & Snehota mt., Håkansson ym. 2009, Ford 

ym. 2010.) Resurssien arvo on niiden käyttöpotentiaalissa (Håkansson & Snehota 

1995: 132). Resurssien näkökulmasta yhteistyö voi olla resursseja täydentävää, ja 

se voi luoda eri yhteistyömahdollisuuksia, jotka saattavat vaatia myös resurssien 

sopeuttamista. Sopeutuksia voidaan tehdä resurssien ominaisuuksiin ja käyttöyh-

distelmiin. Suhteen laajeneminen esimerkiksi uusien tehtävien kautta lisää suh-

teen arvoa siinä oleville organisaatioille (Håkansson & Snehota 1997: 30–31).  

Håkanssonin ja Waluszewskin (2002) ns. 4R-malli laajentaa Håkanssonin ja 

Snehotan (1995) analyysimallin resurssi-käsitettä. Tämä laajentunut käsite sisäl-

tää neljä resurssia, jotka ovat tuotteet, laitteet, organisaatioyksiköt ja organisaati-

on suhteet. Perusajatus mallissa on, että resurssien hyödyllisyys määräytyy yhdes-

sä muiden resurssien kanssa. Suhteet vaikuttavat näkymättömiin rutiineihin ja 

prosesseihin sekä näkyviin tuotteisiin ja laitteisiin. Toisin sanoen resurssien arvo 

muodostuu ajasta ja siitä, kuinka se yhdistyy muihin resursseihin. (Håkansson & 

Waluszewski 2002, Håkansson ym. 2009.) Yritysten välinen vuorovaikutuspro-

sessi muuttaa organisaatioiden resursseja, toimintoja ja toimijoita sekä yrityksiä 

(Ford ym. 2010: 82). Rutiini tai rituaalinen käytös voi vaikuttaa toiseen tai mo-

lempiin suhteen osapuoliin.  
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Toimijasidokset vaikuttavat organisaatioiden kykyyn ja haluun toimia yhdes-

sä (vrt. Rosenbröijer 1998, Äyväri 2006) ja antavat mahdollisuuden organisaatiol-

le suhteiden kautta kehittää kyvykkyyttä. Toimijasidokset syntyvät, kun osapuolet 

osoittavat mielenkiintoa ja sitoutuneisuutta toisiaan kohtaan. Liikesuhteissa tarvi-

taan molemminpuolista mielenkiintoa toimintaan. (Håkansson & Snehota 1997: 

197–198.) Toimijan (organisaation) kyvykkyys heijastaa toimijan omaa tulkintaa 

ja toisten käyttäytymistä. Kyvykkyydet vaikuttavat niin kykyyn suunnitella ja 

käsitellä toimintoja kuin resurssien hyödyntämiseen ja kontrollointiin organisaati-

on toiminnassa ja siihen, miten omat toiminnot ja resurssit ovat linkittyneet toisiin 

osapuoliin. Organisaation kyvykkyys perustuu aikaisempiin kokemuksiin eri 

tilanteissa ja osapuolten ominaisuuksiin. (Håkansson & Snehota 1995.) 

Organisaation resurssit ja toiminnot vaikuttavat siihen, miten toiset osapuolet 

käsittävät organisaation kyvykkyyden ja kuinka mielenkiintoisena liikekump-

panina organisaatio nähdään. Toimijasidokset vaikuttavat toimijoiden mahdolli-

suuksiin toimia. (Håkansson & Snehota 1997: 201–202.) Toimijasidosten arvo 

riippuu potentiaalista yhdistää toimintoja ja resursseja siten, että kehitetään ole-

massa olevia ja uusia suhteita (Håkansson & Snehota 1997: 203, Dwyer ym. 

1987). Suhteen tasolla toimijasidoksilla on tärkeä rooli, kun selitetään kuinka 

toisiinsa liittyneet toimintolinkit ja resurssisiteet yhdistyvät (Medlin & Qester 

1999). Toimijasidokset kontribuoivat muutoksiin toimintolinkeissä ja resurs-

sisiteissä ja muutos tulee suhteen tai ulkoisten olosuhteiden kautta. Toimijasidok-

set yritysten välillä riippuvat myös luottamuksesta ja sitoutumisesta ja muutokset 

toimintolinkeissä ja resurssisiteissä voidaan neuvotella ja hyväksyä eri tavalla eri 

aikoina (Luhmann 1979).  

Jokaista suhdetta voidaan kehittää yhdessä tai useammassa sisältöulottuvuu-

dessa (Håkansson & Snehota 1997: 34–35). Yrityksen johdon motivaatio ja halu 

vaikuttaa suhteiden kehittämiseen, johtamiseen ja hyödyntämiseen sekä uusien 

suhteiden hankkimiseen (Håkansson & Snehota 1995, vrt. Zahra ym. 2006). Suh-

teiden yhdistyminen vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon ja toimintoihin (Hertz 

1998). Kahden yrityksen mahdollisuudet kehittää suhdetta riippuvat leveämmästä 

verkostorakenteesta (Håkansson & Snehota 1997: 20). Suhde vaikuttaa siihen, 

kuinka muut näkevät ja ymmärtävät kaksi yritystä, joilla on liikesuhde (Håkans-

son & Snehota 1997: 33). Yhdistän mm. Håkanssonin ja Snehotan (1995) sekä 

Håkanssonin ym. (2009) suhteen sisältöä kuvaavia käsitteitä luvussa 2.2.4, kun 

jäsennän organisaation kyvykkyyden kehittymistä suhteessa toimimalla. 
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2.2.3 Toimijan verkosto 

Tämän luvun tarkoitus on hahmottaa vuorovaikutus- ja verkostoteorian käsitteitä, 

organisaation (toimijan) verkostosta eri liiketoimintakonteksteissa. Snehota 

(1990: 145) sekä Håkansson ja Snehota (1989) määrittelevät verkostokontekstin 

markkinaverkoston osaksi, joka on relevantti yrityksen toiminnoille. Andersonin 

ym. (1994: 4) mielestä organisaation verkostokonteksti muodostuu toimijoista ja 

suhteista, joita yritys pitää tärkeinä. Snehotan (1990) ja Andersonin ym. (1994) 

käsityksen mukaan toimijaverkosto on toimijan (organisaation) oma rajaus ver-

kostosta. Jokainen suhde on osa toimijaverkostoa. Verkostokontekstit voivat olla 

osittain jaettuja läheisten verkostotoimijoiden kesken. Anderson ym. (mt.) erotta-

vat primaaritehtäväympäristön, joka sisältää suorien vaihdantasuhteiden verkos-

ton. Primaariin tehtäväympäristöön vaikuttaa toisen asteen verkostoympäristö, 

joka käsittää fokaalisuhteeseen epäsuorasti yhdistyneet toimijat.  

Snehotan (1990: 146) mukaan verkostokonteksti on osa horisonttia, josta yri-

tys on tietoinen, mutta jota se ei pidä relevanttina. Ympäristö on puolestaan osa 

laajempaa verkostoa, josta yritykset eivät ole tietoisia, mutta joka saattaa vaikut-

taa yritykseen tai suhteeseen verkostokontekstin kautta (Snehota 1990: 49). An-

derson ym. (1994: 4) eivät käsittele ympäristöä ja verkostohorisonttia liikesuhteen 

kautta, mutta käsitteellistävät yhteyden yritysten välillä kuitenkin kahdenvälisen 

suhteen kautta. Verkostorakenne rajoittaa toimijoita samalla, kun se edistää tule-

vaa kehittymistä (Håkansson & Snehota 1997: 41). Möllerin ja Halinen-Kailan 

(2000) mukaan organisaatioiden on kyettävä suhteiden ja resurssien sekä verkos-

tojen visioinnin kautta hyödyntämään mahdollisuuksia ja arvioimaan omia toi-

mintojaan verkostossa. 

Halinen ja Törnroos (1998) kuvaavat organisaatioiden kiinnittymistä eri liike-

toimintaverkostoihin mm. yhden yrityksen näkökulmasta ja erottavat kiinnittynei-

syyden vertikaaliset tasot maantieteellisesti (kansainvälinen, kansallinen, alueelli-

nen ja paikallinen taso) ja liiketoiminnallisesti (teollisuuden, yrityksen, osaston ja 

yksilön taso). Horisontaalinen kiinnittyneisyys kuvaa yrityksen ajallista, paikallis-

ta, sosiaalista ja poliittista kiinnittymistä sekä kiinnittymistä markkinoihin ja tek-

nologiaan. Suhteet ovat kompleksisia resursseja, jotka vaikuttavat yli organisaati-

oiden rajojen. Resurssit voivat yhdistyä suoraan tai epäsuorasti ilman liikesuhdet-

takin. (Håkansson ym. 2009: 138.)  

Håkanssonin ym. (2003) mukaan paikkaa voidaan käsitellä asema-käsitteen 

avulla, vaikka asema-keskusteluissa paikkaa ei ole huomioitu (Johanson & Matts-

son 1985, 1988, Henders 1992). Paikkaa voidaan käsitellä kokoelmana resursseja, 
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koska organisaatiot ovat toimijoita ja resurssiyksiköitä (Håkansson & Walus-

zewski 2002, Håkansson ym. 2003) ja hyödyntävät paikkaa resurssinäkökulmasta 

organisaatioiden välisinä suhteina. Organisaatioyksiköt kiinnittyvät sijaintinsa 

mukaan tiettyyn paikkaan, mutta ne kiinnittyvät myös eri suhteiden kautta toisiin 

paikkoihin ja hyödyntävät sijaintipaikkansa resursseja muissa suhteissa. (Håkans-

son ym. 2003.) 

Halisen ja Törnroosin (1998) mukaan toimijan (organisaation) edustettavuus 

(vrt. asema-käsite) on oleellinen, jotta voidaan ymmärtää kiinnittyneisyyttä. Or-

ganisaatiot edustavat maataan, teollisuutta, yritystä ja osastoa liiketoimintakon-

tekstissa tiettynä aikana sekä resursseja, tietoa, informaatiota, kokemusta ja luot-

tamusta, joka on hankittu menneisyydessä ja nykyisyydessä. Törnroosin (1997) 

sekä Halisen ja Törnroosin (1998) mielestä toimijoilla on aikomuksia ja strategi-

oita tulevaisuudessa, mikä vaikuttaa potentiaalisiin kiinnittymisiin uusissa verkos-

toissa sekä vertikaalisella että horisontaalisella tasolla (vrt. verkoston identiteetti-

käsite Anderson ym. 1994). 

Tässä tutkimuksessa organisaatio kiinnittyy horisontaalisesti suhteidensa 

kautta teknologiakyläkontekstiin (vrt. Anderson ym. 1994: 4, Halinen & Törnroos 

1998), mutta kiinnittyy verkostonsa kautta vertikaalisesti myös muihin liiketoimin-

takonteksteihin. Håkanssonin ym. (2003) mukaan organisaatio voi hyödyntää 

sijoittumispaikkansa resursseja myös muissa suhteissa. 

2.2.4 Organisaation kyvykkyyttä kehittävä toiminta liikesuhteissa 

Tässä luvussa jäsennän kyvykkyyden kehittymistä suhteessa toimimalla hyödyn-

täen Håkanssonin & Snehotan (1995), Håkanssonin ja Waluszewskin (2002) sekä 

Håkanssoninin ym. (2003) viitekehyksen käsitteitä. Näihin suhteen sisältöä ja 

vuorovaikutusta kuvaaviin käsitteisiin yhdistän tämän tutkimuksen luvussa 2.1.5 

johdetun organisaation kyvykkyyskäsitteen, joka perustuu strategisen johtamisen 

ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien sekä vuorovaikutus- ja verkostokou-

lukunnan kirjallisuuteen. 

Håkansson ja Snehota (1995: 27) painottavat toimintoja, resursseja ja toimi-

joita sekä kyvykkyyden kehittymisessä että strategian kehittämisessä, mutta kes-

kustelevat kyvykkyydestä pääasiassa suhteessa resurssitasoon ja toimijoiden ky-

kyyn suunnitella ja organisoida hyödyllisiä resurssiyhdistelmiä, joita yritys kont-

rolloi sisäisesti tai omistaa suhteiden kautta (Holmen ym. 2002). Suhteessa yhdis-

tyy myös kahden organisaation tietoa ja taitoa (vrt. Håkansson ym. 2009). Kun 

kahden organisaation tiedot ja taidot yhdistyvät, syntyy toimintaa, johon organi-
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saatio yksin ei kykene (vrt. tiimiefekti) (Håkansson & Snehota 1997: 32). Suhteen 

kautta organisaatioiden tietoa ja taitoa sisältävä toiminta kehittyy ja syntyy uutta 

osaamista, jolloin aikaisempi kyvykkyys toimia kehittyy. Osaaminen lisääntyy 

oppimisen avulla, kun organisaation olemassa olevaan tietoon ja taitoon yhdistyy 

uutta tietoa tai käytännön taitoa. Toimijat, resurssit ja toiminnot ovat vuorovaiku-

tuksen tulos, ja niihin vaikuttaa molempien osapuolten oppimiskokemukset (Ha-

vila & Pedersen 1999).  

Håkansson ja Snehota (1995) ovat tutkineet kyvykkyyksiä toimijatason luot-

tamuksen ja identiteetin muodostumisen kautta. Yritys tarvitsee toimijasidoksia 

ollakseen mielenkiintoinen ja arvoa tuottava kumppani. Heidän mukaansa toimin-

tolinkit ja resurssisiteet ovat tulosta verkostologiikasta ja yritysten resursseista ja 

asiantuntijuudesta. Toisin sanoen toimijasidokset kontribuoivat muutoksiin toi-

mintolinkeissä ja resurssisiteissä, kun muutos tulee suhteen tai ulkoisten olosuh-

teiden kautta. 

Medlin ja Quester (1999) korostavat toimijasidosten merkitystä ja väittävät, 

että päätökset toiminnoista yritysten välillä ja yrityksissä edellyttävät toimijoiden 

valintoja ja strategista päätöksentekoa. Se, miten organisaatio sopeuttaa toimin-

taansa verkostokontekstissa riippuu myös organisaation sisäisistä päätöksistä. 

Holmenin ym. (2002) mukaan yrityksen johdon strategiset päämäärät voivat ohja-

ta yksilöiden käytöstä asetettujen tavoitteiden suuntaan (vrt. Snehota 1990: 211). 

Håkanssonin ja Snehotan (1997: 48–49) mukaan toiminnot, jotka vaikuttavat 

strategisiin tavoitteisiin, riippuvat organisaation tehokkuuteen vaikuttavista teki-

jöistä ja niitä on vaikea havaita ja ottaa huomioon.  

Håkansson ja Snehota (1995:46) korostavat suhteiden kontrollointia, suhtei-

den kautta vaikuttamista ja näkemystä suhteiden keskinäisestä riippuvuudesta. 

Toisin sanoen he tutkivat johtamista suhdetasolla, mutta käsittelevät kyvykkyyden 

kehittymistä ja yrityksen strategiajohtamista erillisinä. Håkansson ja Snehota 

(1995) käsittelevät toimintorakenteen, resurssikokoelman ja organisaatioraken-

teen laajentamista sekä toimintojen tehostamista organisaation sisäisissä toiminto- 

ja kehittämisprosesseissa. Heidän mallinsa ei sisällä toimijoiden strategisten ta-

voitteiden muutosta kuvaavia käsitteitä.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen organisaation kyvykkyyden kehittymistä 

toimija-, toiminto- ja resurssitasolla ja yhdistän organisaation kyvykkyyden kehit-

tymisen johtamiseen ja strategiaan. Organisaatiot pyrkivät toimimaan tarkoituk-

sellisesti sekä hankkivat ja kehittävät tarvitsemiaan joko fyysisiä tai inhimillisiä 

resursseja toisilta organisaatioilta. Organisaatioilla tulee olla myös kykyä ja halua 

(vrt. Rosenbröijer 1998, Äyväri 2006) yhdistää toistensa toimintoja ja resursseja, 
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jotta kyvykkyys kehittyy. Määrittelen organisaation kyvykkyyden tässä tutkimuk-

sessa tietoon ja taitoon nojaavaksi kehittyneeksi toiminnaksi.  

Ymmärrän organisaation kyvykkyyden, joka kehittyy suhteessa toimimalla, 

dynaamiseksi kyvykkyydeksi. Kyvykkyyden kehittyminen liittyy tarpeeseen yh-

distää toimintoja ja resursseja toisten kanssa. Suhteen vuorovaikutusprosessissa 

kummankin suhteen osapuolen tietoa ja taitoa yhdistyy, mikä muuttaa organisaa-

tioiden toimintaa (vrt. Håkansson ym. 2009, Ford ym. 2010). Suhteissa yhdistyvät 

toiminnot eli toimintolinkit vaikuttavat johdon toimintaan ja siihen, millä johta-

misen tasolla suhteissa yhdistyviä toimintoja hyödynnetään tai kehitetään organi-

saation toiminnassa. Toimintojen ja resurssien yhdistäminen toisten kanssa edel-

lyttää myös niiden tavoitteiden huomioon ottamista, joten strategiajohtaminen 

tässä tutkimuksessa eroaa strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien 

koulukuntien yhden yrityksen näkökulmasta. Organisaation kyvykkyyden kehit-

tyminen tulee ymmärtää sekä organisaation johdon että henkilöstön toimintana.  

Fordin ym. (1986) sekä Håkanssonin ja Snehotan (1995) mukaan strategia 

muotoutuu suhteissa yhdessä toisten kanssa. Erona tähän perinteiseen vuorovai-

kutus- ja verkostokoulukunnan tutkijoiden näkemykseen tässä tutkimuksessa 

korostuvat myös organisaation omat tavoitteet, joita kuitenkin sopeutetaan yhdes-

sä toisten kanssa (vrt. Ford ym. 2010). Organisaation tulee varautua tilanteeseen, 

jossa toimintaa voi joutua muuttamaan, jos sovitut tavoitteet eivät jostain syystä 

toteudu. 

Organisaation johdon ja henkilöstön on huomattava uusia mahdollisuuksia 

muuttaa organisaation toimintaa ja vastata toimintaympäristön haasteisiin (vrt. 

Teece ym. 1997, Zahra ym. 2006). Muutos voi johtua organisaation sisäisistä 

tekijöistä, suhteeseen liittyvistä tekijöistä tai organisaatioiden verkostokontekstis-

ta. Toisin sanoen toimiminen suhteissa yhdistyy organisaation kokonaistavoittei-

siin ja strategiaan (vrt. Snehota 1990: 212). Strateginen kyvykkyys on toimintaa, 

joka uudistaa tai laajentaa organisaation toimintorakennetta, resurssikokoelmaa 

tai organisaatiorakennetta (ml. suhteet).  

Strategiset kyvykkyydet sisältävät ylemmän johdon eli strategisen johdon tie-

toon ja taitoon nojaavaa kehittynyttä toimintaa, joka vaikuttaa organisaation ver-

kostoasemaan (vrt. keskustelu strategiajohtamisesta). Operatiivinen kyvykkyys on 

toimintaa, joka tehostaa tai kehittää organisaation toimintorakennetta, resurssiko-

koelmaa tai organisaatiorakennetta. Operatiiviset kyvykkyydet sisältävät operatii-

visen johdon tietoon ja taitoon nojaava kehittynyttä toimintaa. Organisaatioiden 

kyvykkyydet kehittyvät, kun organisaatiot siirtävät tai kehittävät toimintolinkkejä, 

resurssisiteitä ja toimijasidoksia organisaatioiden toimintorakenteessa, resurssiko-
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koelmassa ja organisaatiorakenteessa (ml. muut suhteet) (Håkansson & Snehota 

1995).  

Organisaatiot voivat yhdistää suhteen sisältämään toimintolinkkiin toisten or-

ganisaatioiden toimijasidoksia ja resurssisiteitä jotain tehtävää varten ja muodos-

taa ns. strategisen verkon (vrt. Svahn 2004, Möller ym. 2005). Organisaatioiden 

toiminta kehittää niiden strategista verkottumiskyvykkyyttä ja laajentaa organi-

saatiorakennetta. Organisaatiot voivat siirtää suhteissa kehittyneitä resursseja 

myös toisiin suhteisiin, mikä kehittää niiden operatiivista suhdeportfolion johta-

miskyvykkyyttä ja tehostaa organisaation toimintorakennetta. 

Resurssisiteiden vaikutus organisaation kyvykkyyteen riippuu siitä, miten re-

surssisiteitä siirretään tai kehitetään organisaation resurssikokoelmassa ja toimin-

torakenteessa (Håkansson & Snehota 1995). Resurssisiteitä voidaan siirtää suo-

raan organisaation toiminta- ja kehittämisprosesseihin tai siteitä voidaan kehittää 

edelleen niin, että luodaan uusia resursseja (esim. tuotteita, palveluja, teknologiaa 

tai suhteita) ja otetaan ne käyttöön (vrt. Håkansson & Waluszewski 2002, Hå-

kansson ym. 2009). Uusien tuote-, palvelu- ja teknologiaresurssisiteiden kehittä-

minen ja käyttöönotto laajentaa organisaation resurssikokoelmaa ja kehittää orga-

nisaation strategista uuden tuotteen, palvelun tai tekniikan käyttöönottokyvyk-

kyyttä.  

Suhteessa tuotettujen resurssisiteiden siirtäminen organisaation kehittämis- 

tai toimintaprosesseihin parantaa organisaation resurssikokoelmaa tai tehostaa 

organisaation toimintorakennetta ja lisää organisaation operatiivista kyvykkyyttä. 

Esimerkiksi toisen yrityksen komponenttien siirtäminen omaan tuotanto- tai val-

mistusprosessiin tehostaa organisaation tuotantoprosessin toimintorakennetta ja 

kehittää yrityksen operatiivista tuotannon ulkoistamiskyvykkyyttä. Johto voi 

myös luoda jonkin organisaation toimintolinkin kautta uuden suhteen tai uusia 

suhteita ja laajentaa siten organisaatiorakennetta, jolloin organisaation strateginen 

uuden suhteen luontikyvykkyys kehittyy. 

Liikesuhteissa kyvykkyyksien kehittymistä voivat edistää tai haitata organi-

saatioiden sisäiset tekijät, organisaatioiden vuorovaikutustilanteet ja organisaati-

oiden verkostokontekstiin liittyvät tekijät. Vuorovaikutus- ja verkostokoulukun-

nan kirjallisuudessa suhteen toimintaan vaikuttavia tekijöitä on tutkittu laajasti, 

mutta varsinaisesti kyvykkyyttä edistäviä tai haittaavia tekijöitä on tutkittu vä-

hemmän. 
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2.2.5 Organisaation kyvykkyyksien kehittymistä edistävät ja 
haittaavat tekijät 

Tässä luvussa tarkastelen kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaavia teki-

jäkäsitteitä. Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan kirjallisuudessa esiintyy 

organisaatioiden sisäisiä, vuorovaikutukseen liittyviä ja organisaatioiden verkos-

tokontekstiin liittyviä tekijöitä. Dynaamisten kyvykkyyksien koulukunnan tutkijat 

ovat korostaneet toimintaympäristön muutoksia ja strategisen johtamisen koulu-

kunnan tutkijat organisaation strategisia tavoitteita. Jäsennän alaluvuissa tekijöitä 

seuraavassa järjestyksessä: organisaatioiden sisäiset tekijät, vuorovaikutustekijät, 

organisaatioiden liiketoimintakontekstin sisäiset ja ulkopuoliset verkostotekjät. 

2.2.5.1 Organisaatioiden sisäiset tekijät 

Luku sisältää vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan ja strategisen johtamisen 

sekä dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien kirjallisuudessa esiintyviä organi-

saatioiden toimintaan liittyviä sisäisiä tekijöitä, jotka voivat edistää tai haitata 

organisaation kyvykkyyksien kehittymistä suhteissa toimimalla. Kirjallisuudessa 

esiintyviä organisaation sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi tavoitteet ja tavoitteiden 

muutos, strategia ja strategiajohtaminen, yhteistyöhalu, resurssien muutos ja or-

ganisaation muutokseen liittyvät tekijät, kuten organisaatiorakenteeseen ja organi-

saatiokulttuuriin liittyvät muutokset. Käsittelen tekijöitä edellä mainitussa järjes-

tyksessä. 

Tavoitteet ja tavoitteiden muutos 

Vuorovaikutus- ja verkostokirjallisuudessa on keskusteltu tavoitteista ja tavoittei-

den muutoksesta. Yritykset asettavat tavoitteita suunnittelemilleen projekteille ja 

hankkeille (Halinen 1994, Möller & Wilson 1995: 25). Håkanssonin (1989) mu-

kaan suhteisiin sisältyy monenlaisia tavoitteita ja Wilsonin (1995) mukaan vain 

osa tavoitteista aktivoituu ja toteutuu tiettynä aikana. Osapuolten tavoitteet vai-

kuttavat toimintoihin suhteissa (Easton & Araujo 1992, Halinen 1994, Wilkinson 

& Young 1994). Organisaatioiden omat tavoitteet voivat aiheuttaa konflikteja 

(Ford ym.1986, Halinen 1994, Möller & Wilson 1995). Tavoitteet voivat olla 

toiminnan alkuvaiheessa abstrakteja ja vaativat myöhemmin selkeyttämistä 

(Axelsson & Easton 1992: 2, vrt. Axelsson 2010: 26).  

Snehota (1990) on tutkinut tavoitteiden vaikutusta organisaation kyvykkyy-

teen ja huomioinut tavoitteiden sopeuttamisen, jos aikaisempi toiminta muuttuu 
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uuden tiedon seurauksena. Dynaamisen koulukunnan tutkijat (esim. Day 1994, 

2000, Teece ym, 1997, Zahra ym. 2006) korostavat yrityksen kyvykkyyttä muut-

taa toimintaa ja tavoitteita joko yrityksen tavoitteiden tai toimintaympäristöstä 

aiheutuneiden tekijöiden vuoksi. Dynaamisten kyvykkyyksien koulukunnan tutki-

jat korostavat yhden yrityksen näkökulmaa. Håkansson ja Snehota (1995) keskus-

televat organisaatioiden tavoitteista ja niiden sopeuttamisesta suhteissa tai verkos-

toissa. Tieto toisesta osapuolesta, tavoitteista ja toimintatavoista auttaa sopeutus-

ten tekemisessä ja lisää vaihdannan tehokkuutta (Håkansson & Snehota 1995). 

Smith ja Laage-Hellman (1992) korostavat myös tavoitteiden sopeuttamista. For-

din ym. (1986) mukaan toimintaa ja kykyä tulkita tilanteita rajoittaa se, että suh-

teen osapuolet eivät aina tunne toistensa tilanteita. Suhteet voivat myös rutinoitua 

ja institutionalisoitua (Ford 1997), mutta konfliktit tietyissä tilanteissa voivat 

myös uudistaa olemassa olevia rutiineja ja lisätä näin vaihdannan tehokkuutta 

(vrt. Ford 1980). Oletan, että tavoitteet ja tavoitteiden muutos voivat edistää or-

ganisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä suhteessa toimimalla ja tavoitteiden 

muutos voi myös haitata kyvykkyyksien kehittymistä. 

Strategia ja strategiajohtaminen 

Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkijoiden Medlinin ja Questerin (1999) 

mukaan organisaatioiden tavoitteet ja strategiat vaikuttavat toimijasidosten sa-

moin kuin resurssisiteiden ja toimintolinkkien kehittymiseen suhteessa ja yritys-

ten välillä. Yritykset luovat suhteita toimittajien, asiakkaiden ja muiden organi-

saatioiden kanssa strategisista syistä (Ford ym. 1986: 29–41, Dwyer ym. 1987, 

Ford 1990, Axelsson & Easton 1992, Johnsen & Ford 2006). Jokaisen yrityksen 

suhdestrategia sisältää omaa mielenkiintoa, joka riippuu tarpeista ja motivaatiosta 

sekä kollektiivisesta mielenkiinnosta, johon vaikuttaa se, kuinka toinen osapuoli 

toimii (Young & Wilkinson 1997). Svahn (2004) ja Möller ym. (2005) korostavat 

yrityksen strategisia tavoitteita arvoverkkojen muodostamisesssa. Tikkanen ja 

Alajoutsijärvi (2001) keskustelevat liikkeenjohdon strategisista tavoitteista. Stra-

tegisen johtamisen koulukunnan tutkijat (esim. Prahalad & Hamel 1990) näkevät 

yrityksen strategiset tavoitteet johdon keinona vaikuttaa yrityksen kyvykkyyden 

tai ydinkompetenssin kehittymiseen. Tämän tutkimuksen lähtökohtaoletuksena on 

kyvykkyyden, strategian ja johtamisen liittyminen toisiinsa, joten oletan, että or-

ganisaatioiden strategia ja strategian muutos voivat edistää tai haitata organi-

saatioiden kyvykkyyden kehittymistä suhteissa toimimalla.  
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Yhteistyöhalu 

Aikaisemmin on tullut jo esille (esim. Rösenbröjer 1998, Äyväri 2006), että halu 

ja kyky vaikuttavat yrityksen kyvykkyyden kehittymiseen. Komppulan (2000) 

mukaan yritys tarvitsee sekä kykyä että halua yhteistyön aloittamiseen. Dynaami-

sen koulukunnan tutkijat kuten Zahra ym. (2006) korostavat johdon halua ja mo-

tivaatiota muuttaa sekä kehittää yrityksen toimintaa. Halinen (1994) puolestaan 

näkee suhteen edellytyksinä toisiaan täydentävät tarpeet, resurssit, tietoisuuden 

toisten tavoitteista ja tarpeista sekä kiinnostuksen suhteen rakentamiseen. Edellä 

olevien tutkimustulosten mukaan oletan, että yhteistyöhalu edistää organisaatioi-

den kyvykkyyksien kehittymistä suhteissa toimimalla. 

Resurssien muutos 

Resurssien arvo riippuu siitä, kuinka organisaatio voi suhteen vuorovaikutuspro-

sessin kautta yhdistää toisten organisaatioiden resursseja omiin sisäisiin resurssei-

hin (Håkansson & Snehota 1995, Håkansson & Waluszewski 2002, Waluszewski 

2002). Håkansonilla ja Snehotalla (1997: 132) resurssien arvo perustuu potentiaa-

liseen tietoon muuttaa tai kehittää resursseja tai tapaan, jolla niitä käytetään (vrt. 

Håkansson & Waluszewski 2002). Yritykset hankkivat asiantuntemusta ja tietoa 

suhteiden kautta ja yhdistävät tietoa eri osaamisen alueilta (Håkansson & Snehota 

1997: 14, Håkansson ym. 2009). Henkilöstön tietojen ja taitojen yhdistyminen 

toisten yritysten toimintoihin synnyttää uutta tietoa ja osaaminen kehittyy (Lund-

vall 1988).  

Yritykset hankkivat resursseja suhteiden kautta (Hagedoorn & Schakenraad 

1990, Harrigan 1988, Nohria & Garcia-Point 1991), oppivat uusia taitoja (esim. 

Kogut 1988, Powell & Koput 1996) ja oppivat johtamaan resurssiriippuvuuttaan 

toisista yrityksistä (Pfeffer & Salancik 1978) tai ylläpitämään yhteyksiä kilpaili-

joihin (Nohria & Garcia-Point 1991). Yrityksen teknisten ja fyysisten resurssien 

yhdistyminen toisten yritysten toimintoihin ja resursseihin synnyttää uutta osaa-

mista, uusia teknologisia innovaatioita ja tuotteita (Håkansson 1987, 1989, Laage-

Hellman 1989, 1997, Waluszewski 1989, 1990, Lundgren 1995, Bieman 1992, 

Håkansson & Waluszewski 2002, Håkansson & Waluszewski 2007). Teknologi-

nen asiantuntemus ja käytössä oleva teknologia (Ford 1980, 1997) eli tekninen 

pääomaa (Ahuja 2000) antavat yritykselle mahdollisuuksia luoda uutta teknologi-

aa ja prosesseja. Teknologia vaikuttaa myös johtamiseen ja toiminnan suunnitte-

luun (Håkansson 1982, Ritter 1999). Heiden ja Johnin (1988) sekä Häggin ja 

Johansonin (1983) mukaan toisten resurssit laajentavat yksittäisen osapuolen 
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kyvykkyyttä ja mahdollistavat tehokkaamman resurssien hankinnan ja tuotteen 

myynnin. Yrityksellä on oltava toimintaan vaadittavia resursseja myös toisten 

osapuolten näkökulmasta (vrt. esim. kollektiiviset strategiat Astley 1984, Jarillo 

1988, Bresser 1988). 

Tässä tutkimuksessa oletan, että resurssien muutos eli lisäys tai vähennys 

edistää organisaation kyvykkyyksien kehittymistä ja resurssipula haittaa kyvyk-

kyyksien kehittymistä. Tämä oletus perustuu edellä olevaan kirjallisuuteen ja tä-

män tutkimuksen määritelmään organisaation kyvykkyydestä tietoon ja taitoon 

nojaavana kehittyneenä toimintana. Resurssien muutos voi liittyä resurssien kehit-

tämiseen tai niiden käytön vähentämiseen, joka tehostaa resurssien käyttöä.  

Organisaatioon liittyvät muutokset 

Organisaatioon liittyvät tapahtumat voivat aiheuttaa muutoksia suhteessa ja vai-

kuttaa kyvykkyyden kehittymiseen. Organisaatiomuutokset voivat liittyä yrityk-

sen liiketoimintaan, markkinointiin ja ostostrategioihin (Havila 1996). Henkilö-

muutokset organisaation ylemmissä kerroksissa aiheuttavat kriisin yrityksen toi-

minnassa (Gersick 1991: 23, Easton & Araujo 1994: 387, Salmi 1995: 191). Hali-

nen (1994) havaitsi, että mainostoimistoasiakassuhteessa asiakasyrityksen nopea 

kansainvälistyminen saattoi vaikuttaa sen mainostoimistosuhteeseen. Toisin sano-

en esimerkiksi muutos yrityksen strategiassa voi vaikuttaa kyvykkyyden kehitty-

miseen.  

Yrittäjien toiminnot voivat vaatia muutosta tai liikesuhteiden kehittämistä 

(Håkansson & Snehota 1995: 273). Hertzin (1993) mukaan hankinnat, fuusiot, 

konkurssit ja partnerien vaihdot voivat olla potentiaalisia kriittisiä tapauksia, jotka 

vaikuttavat suhteeseen ja liiketoimintaverkostoon. Liljegren (1988:374), Gersick 

(1991: 22) ja Halinen ym. (1999) määrittelevät tapahtuman kriittiseksi silloin, kun 

se aiheuttaa radikaalin muutoksen kahdenvälisessä suhteessa tai verkostossa. 

Kriittinen tapaus on empiirinen ja se riippuu tulkinnasta. Contractor ja Lorange 

(1998) ovat listanneet joukon yhteistyötä haittaavia tekijöitä, kuten kulttuuriset 

vaikeudet, hidas päätöksenteko, riidat maksuista tai voitoista, kiistat raaka-aine- 

tai rahoituslähteistä, jännitteet henkilökunnan suhteissa sekä epäsopu laajentumi-

sesta. Veludo, Macbeth ja Purchase (2006: 203) ovat todenneet, että organisaation 

rakenne ja kulttuuri vaikuttaa suhteisiin. Heidän mukaansa suhteisiin vaikuttavat 

tekijät riippuvat myös liiketoimintakontekstista. Dynaamisen kyvykkyyden kou-

lukunnan tutkijat kuten, Teece ym. 1997 ja Zahra ym. 2006, korostavat toimin-

taympäristön vaikutusta ja johdon kykyä muuttaa organisaation toimintaa, mikä 



76 

kehittää organisaation dynaamisia kyvykkyyksiä. Tutkijat eivät kuitenkaan mää-

rittele tekijöitä tarkemmin. Yrityksen strategia tuli esille jo aikaisemmin, joten 

oletan sen lisäksi, että organisaatiorakenteen muutos, kuten omistajien vaihdos ja 

avainhenkilöiden vaihtuminen, organisaatiokulttuuri, yrityksen taloudellinen 

tilanne ja muut suhteet, voi joko edistää tai haitata kyvykkyyksien kehittymistä 

suhteissa. 

2.2.5.2 Vuorovaikutustekijät 

Tässä luvussa tarkastelen vuorovaikutustekijöitä, jotka saattavat edistää tai haitata 

organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä suhteissa. Vuorovaikutus- ja verkos-

tokoulukunnan tutkijoiden mukaan vuorovaikutus on keskeinen tekijä, kun toimi-

taan suhteissa. Johnsen ja Ford (2006) käsitteellistävät ja luokittelevat vuorovai-

kutuskyvykkyydet ihmisten väliseen kyvykkyyteen, teknologiseen kyvykkyyteen, 

johtamiskyvykkyyteen ja kulttuuriseen kyvykkyyteen. Fordin ym. (1986) mukaan 

vuorovaikutus toisten kanssa yksilöllistää yrityksen ja antaa kykyä suoriutua teh-

tävistä. Lorenzonin ja Lipparinin (1999) mukaan vuorovaikutuskyky muiden 

yritysten kanssa edistää verkoston toimijoiden välistä tiedonluontia, integrointia 

ja siirtoa. Edellä mainittujen tutkijoiden tutkimustulokset osoittavat, että vuoro-

vaikutus on oleellinen tekijä suhteessa toimittaessa, ja se edistää tai haittaa mui-

den kyvykkyyksien kehittymistä. Löysin kirjallisuudesta seuraavia vuorovaiku-

tukseen liittyviä tekijöitä: suhteiden johtaminen, henkilökohtaiset suhteet, sopeu-

tukset, sopimukset, luottamus, sitoutuminen ja valta. Tarkastelen tekijöitä edellä 

mainitussa järjestyksessä. 

Suhteiden johtaminen 

Kirjallisuudessa tutkijat liittävät suhteen johtamiseen useita tekijöitä. Jarratt 

(2004: 297) korostaa yhteistoimintakulttuuria ja uuden tiedon käyttöönottoa, jous-

tavuutta ja suhteen johtamisen muutosta. Håkansson ja Snehota (1997: 15–16) 

liittävät suhteen johtamiseen koordinaatio-, informaatio- ja kommunikaatiopro-

sessit vuorovaikutuskäyttäytymistä helpottavina tekijöinä. Fordin (1997) mukaan 

koordinointi liittyy kokouksiin, sääntöihin, normeihin ja rutiineihin, joilla yrityk-

set koordinoivat toimintoja liiketoimintakontekstissa. Johansson ja Mattsson 

(1987: 38), Möller ja Wilson (1988, 1995) sekä Halinen (1994) ovat todenneet 

informaation ja kommunikaation tärkeiksi tekijöiksi vuorovaikutusprosessissa. 

Halisen (1994) mukaan kommunikointi sisältää tiedon ja merkitysten vaihtoa. 
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Kommunikoinnin avoimuus liittyy Halisen (1994: 217–218) sekä Heiden ja Joh-

nin (1988) mukaan informaation laajuuteen ja vilpittömyyteen.  

Medlin ja Quester (1999) korostavat kommunikaation laatua enemmän kuin 

sen määrää. Ritter (2006) painottaa myös markkinointiviestintää ja kommunikaa-

tion merkitystä. Yritysten tulisi tutkijan mukaan käyttää sellaista markkinoinnin 

kieltä, jota asiakkaat ymmärtävät. Ritter (mt.) liittää kommunikaation osaksi yri-

tyksen markkinointikyvykkyyttä. Vuorovaikutus- ja verkostokirjallisuudessa on 

laajasti keskusteltu vuorovaikutusprosesseihin liittyvistä tekijöistä ja suhdejohta-

misesta. Suhteiden johtaminen on näiden tutkimustulosten mukaan tekijä, joka voi 

edistää tai haitata organisaation kyvykkyyksien kehittymistä suhteessa toimimal-

la.  

Henkilökohtaiset suhteet  

Vuorovaikutus- ja verkostotutkijoiden mukaan hyvät henkilösuhteet helpottavat 

organisaatioiden vuorovaikutuskäyttäytymistä. Halisen (1994: 236–240) ja Ed-

vardssonin ym. (2008) mukaan henkilökohtaisia suhteita voi luonnehtia keskinäi-

sellä viehätysvoimalla, luottamuksella ja tiedoilla toisesta osapuolesta. Toisten 

osapuolten tuntemus syntyy keskinäisen kommunikoinnin ja henkilökohtaisten 

investointien kautta (Anderson & Narus 1990, Anderson & Weitz 1989, Dwyer 

ym. 1987). Suhteet kehittyvät, kun yksilöt rakentavat henkilökohtaisia suhteita 

(Håkansson & Snehota 1995). Ringin ja Van de Venin (1994) sekä Halisen (1994) 

mukaan suhteiden alussa vaikuttavat organisaatioiden roolit ja myöhemmin hen-

kilöiden väliset suhteet tulevat tärkeämmiksi. Sosiaaliset suhteet helpottavat in-

formaatiota (Granovetter 1985). Edellisen keskustelun mukaan henkilökohtaiset 

suhteet voivat myös edistää kyvykkyyden kehittymistä eli tietoon ja taitoon nojaa-

vaa kehittynyttä toimintaa suhteissa ja huonot voivat puolestaan haitata suhteissa 

toimimista ja kyvykkyyden kehittymistä.  

Sopeutukset 

Halisen (1994) mukaan sopeutusulottuvuus kuvaa yrityksen mukautumista ja 

kasvamista jälkikäteen toisen osapuolen tai ympäristön vaatimuksiin. Hänen 

(1994: 225–233) tutkimuksensa osoittaa, että ihmiset eliminoivat sopeuttamispro-

sessissa tarpeiden, resurssien, tavoitteiden tai toimintatapojen potentiaaliset yh-

teensopimattomuudet. Sopeuttaminen liittyy myös ihmisten asenteisiin ja arvoi-

hin. Molemminpuolinen sopeutus ja aktiivisuus lisäävät tyytyväisyyttä ja sopeu-

tukset edistävät sitoutumista sekä rajoittavat ja vahvistavat yrityksiä (Håkansson 
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& Snehota 1997: 9). Håkanssonin (1982), Hanin ja Wilsonin (1993) mukaan tuot-

teet ja tuotantoprosessit edellyttävät sopeuttamista samoin kuin johtamiseen ja 

logistiikkaan liittyvät toiminnot.  

Sopeutukset, joita on tehty jossakin suhteessa, voivat sopia myös muihin suh-

teisiin. Sopeutus muuttaa vaihdantaa toisen osapuolen kanssa. Joustavuus liittyy 

vaihdantaosapuolten haluun tehdä sopeutuksia, kun olosuhteet muuttuvat (Dwyer 

ym. 1992). Sopeutus voidaan todeta suhteessa tiettynä aikana, ja se on myös pro-

sessi, joka liittyy rakenteen muuttumiseen eri ajankohtina (Halinen 1994). Mo-

lempien osapuolten on tehtävä sopeutuksia, jotta suhde kehittyisi ja säilyisi toimi-

vana (Hallen, Johanson & Seyed Mohamed 1989, 1991). Tässä tutkimuksessa 

oletan aikaisemman tutkimustiedon perusteella, että organisaation toimintojen 

sopeutus edistää kyvykkyyksien kehittymistä ja liittyy myös suhteen johtamistehtä-

viin.  

Luottamus 

Halinen (1994) jakaa luottamuksen yleiseen ja erityiseen. Yleinen luottamus, joka 

tunnistetaan suhteen alussa, kuvaa osapuolten yleisesti tunnettuja ominaisuuksia 

ja kykyjä. Erityinen luottamus syntyy vaihdantasuhteen kehittyessä, ja siihen 

vaikuttaa kokemus toisen osapuolen kyvykkyydestä sekä halukkuudesta toimia 

luottamuksellisesti. Fordin ym. (1980) mukaan luottamus perustuu myös koke-

mukseen. Young ja Wilkinson (1989) yhdistävät luottamuksen suhteen historiaan 

ja suhteelliseen valtaan osapuolten kesken. Heiden ja Johnin (1990) sekä Rysse-

lin, Ritterin ja Gemündenin (2004) mukaan luottamus saavutetaan aikaa myöten. 

Morganin ja Huntin (1994), Axelrodin (1984), Dwyerin ym. (1987) ja Halisen 

(1994) tutkimukset osoittavat, että organisaatiot kehittävät ja rakentavat luotta-

musta liikesuhteissa. Blankenburgin ym. (1997) mukaan luottamukseen vaikutta-

vat toiset suhteet ja liiketoimintaverkostot, joihin yritykset ovat kiinnittyneet. 

Lorangen ja Roosin (1991) tutkimustuloksissa liiketoiminnan epäonnistuminen 

johtuu luottamuksen puutteesta ja henkilökohtaisen kemian epäsopivuudesta. 

Luotettava tarkoittaa, että toimija hyväksyy liiketoiminnan säännöt ja noudattaa 

niitä (Jarillo & Stevenson 1991). Komppulan (2000: 256) tulokset osoittavat, että 

luottamusta voidaan mitata mm. henkilötoimijoiden ammatti- ja ihmissuhdetai-

doilla. Komppulan (1996: 131) tutkimuksesta ilmenee, että luottamuspula on 

yhteistoiminnan este. Vuorovaikutus- ja verkostokirjallisuudessa luottamusta on 

tutkittu laajasti ja todettu sen vaikutus suhteen vuorovaikutukseen. On ymmärret-
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tävää, että jos liiketoimintakumppaniin ei voi luottaa, yhteistyö on hankalaa tai 

jopa mahdotonta.  

Myös kyvykkyystutkimuksissa Blomqvist ja Levy (2004), Croom ja Watt 

(2000) sekä Ryssel, Ritter ja Gemünden (2004) ovat käsitelleet luottamusta ky-

vykkyyteen vaikuttavana tekijänä. Oletan, että luottamus organisaation toimin-

taan edistää kyvykkyyksien kehittymistä ja vastaavasti luottamuspula heikentää 

organisaation kyvykkyyksien kehittymistä suhteessa toimimalla. 

Sitoutuminen 

Komppula (2000) ja Halinen (1994) jakavat sitoutumisen asenteelliseen ja toi-

minnalliseen. Komppula (2000) käsittelee tutkimuksessaan yrityksen sitoutumista 

verkkoon ja Halinen (1994) sitoutumista suhteessa. Sitoutumisen asenneulottu-

vuudella Komppula (2000) tarkoittaa toimijan halua panostaa verkon tavoitteiden 

mukaisiin toimintoihin omassa toiminnassa tai yhteisiin toimintoihin verkossa. 

Tutkijan mukaan yrittäjän kykyyn havaita verkon ja oman yrityksen tavoitteiden 

yhteneväisyys vaikuttavat yrittäjän ammattitaito ja toimialan kokemukseen liitty-

vä tietotaito. Tavoitteisiin liittyvä asenteellinen sitoutuminen liittyy myös yrityk-

sen ja yrittäjän arvomaailmaan. Asenteelliseen sitoutumiseen vaikuttaa verkon 

tavoitteista, sekä toiminnoista ja toimintojen tuloksista saatu informaatio. Asen-

teet voivat kehittyä positiivisten kokemusten kautta. (Komppula 2000: 256.) Ha-

linen (1994) puolestaan näkee, että liikesuhteen alkuvaiheessa sitoutuminen on 

asenteellista ja toiminnallinen sitoutuminen riippuu osapuolten toimista ja valin-

noista, jotka vaikuttavat osapuolten sitoutumiseen.  

Toiminnallinen sitoutuminen viittaa toimijan kykyyn panostaa joko asiaan tai 

yhteisiin toimintoihin omassa toiminnassa tai yhteisten toimintojen kautta. Toi-

minnalliseen sitoutumiseen vaikuttaa yrittäjän halu panostaa verkon toimintoihin 

ja yrityksen kyky panostaa niihin. Toiminnalliseen sitoutumiseen vaikuttavat 

yrittäjän taloudelliset voimavarat, aika sekä yrityksen tietotaidon puute yhteisistä 

eduista tai kumppanien tietotaidoista. Hankerahoituksen saaminen puolestaan 

edisti taloudellista sitoutumista. (Komppula 2000: 254–261.)  

Sitoutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat käsitelleet useat vuorovaiku-

tus- ja verkostokoulukunnan tutkijat, kuten Anderson ym. (1987), Anderson ja 

Weitz (1989), Dwyer ym. (1987) sekä Mummalaneni (1987). Sitoutuminen osta-

ja-myyjäsuhteessa kehittyy, jos vaihdannan tulokset saavutetaan (Heide & John 

1990, Morgan & Hunt 1994, Mummalaneni & Wilson 1991, Möller & Wilson 

1995: 64). Tasapainoisessa valta/riippuvuussuhteessa sitoutuminen ja yhteistyö 
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todennäköisesti kasvavat, kun osapuolet luovat enemmän arvoa (Wilson 1995). 

Suhteeseen sitoutuminen lisää taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä (Ring & Van de 

Ven 1994, Dwyer ym. 1987).  

Henkilösuhteet edistävät suhteeseen sitoutumista (Mummalaneni & Wilson 

1991, Wilson & Mummalaneni 1986). Sitoutuminen on sisäistä tai ulkoista lu- 

pausta (Dwyer ym. 1987, Wilson 1995). Kaksi osapuolta ydinsuhteessa voivat 

olla enemmän valmiit sitoutumaan keskenään yhteistyöhön, jos osapuoli on kiin-

nittynyt johonkin toiseen suhteeseen (Holm ym. 1996). Suhteen olemassaolo 

perustuu aikaisempaan sitoutumiseen (Easton 1992: 14). Andersonin ym. (1994) 

konstruktiiviset vaikutukset suhteen sitoutumiseen ovat suoria ja epäsuoria tai ne 

saavutetaan hitaasti yhteistyön kautta. Blomqvist ja Levy (2004) sekä Ryssel, 

Ritter ja Gemünden (2004) käsittelevät sitoutumista kyvykkyyttä edistävänä teki-

jänä. Lenney ja Easton (2009) laajentavat ARA-mallia ja liittävät siihen sitoutu-

mis-käsitteen (commitment). 

Oletan tässä tutkimuksessa, että organisaatioiden johdon ja henkilöstön si-

toutuminen toiminnan tavoitteisiin edistää vuorovaikutusta, joka puolestaan vai-

kuttaa suhteessa toimimiseen. Edellä olevan kirjallisuuden mukaan voi olettaa, 

että sitoutumattomuus puolestaan haittaa kyvykkyyksien kehittymistä.  

Valta 

IMP-lähestymistavassa vallankäyttö liittyy yhteistyöhön ja suhteiden osapuolten 

kollektiivisiin mielenkiintoihin (Ford 1990, Håkansson & Snehota 1995, Ed-

vardsson ym. 2008). Valta näkyy yritysten tapana käyttää resursseja, toimintoja ja 

verkostoasemaa sekä ulkopuolisia toimijasidoksia omiin tarkoituksiinsa (Håkans-

son & Snehota 1995). Kun yritykset keskittyvät oman edun tavoitteluun, konflikti 

todennäköisesti harmonisoidaan hierarkkisten valtamekanismien kautta (Achrol 

1997). Keskinäistä riippuvuutta ja valtaa on fokusoitu kanavatutkimuksissa, esi-

merkiksi Anderson ja Narus (1984), (1990), Dwyer ym. (1987), Ganesan (1994), 

Heide ja John (1988), joten voi olettaa, että valtapyrkimykset saattavat haitata 

toimintaa suhteessa ja sitä kautta myös kyvykkyyksien kehittymistä. 

2.2.5.3 Organisaatioiden liiketoimintakontekstin sisäiset verkostotekijät 

Suhteen ulkopuoliset asiat ja olosuhteet, joissa yritys toimii, vaikuttavat myös 

liikesuhteeseen (Håkansson & Snehota 1997: 10–12, Möller & Wilson 1995: 25). 

Tapahtumat saattavat olla yhteydessä vuorovaikutuksessa oleviin yrityksiin, ja ne 
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voivat aiheutua toisista organisaatioista yritysten tehtäväympäristössä tai jostakin 

ilmiöstä makroympäristössä (esim. Halinen 1994, Veludo ym. 2006: 199). Kon-

tingenssitekijät vaikuttavat organisaation haluun ja kyvykkyyteen olla vuorovai-

kutuksessa (Frazier ym. 1988, Möller & Wilson 1988). 

Törnroosin (1997) mukaan tilalla ja sijaintipaikalla on vaikutusta liiketoimin-

nan onnistumiseen sekä yrityksen markkinointiin ja kansainvälistymiseen. 

Richardsonin (1972) mukaan toiminta kontekstissa yhdistyy kyvykkyyksiin, ku-

ten tietoon, kokemukseen ja taitoihin eli resursseihin, joita yritykset kontrolloivat 

(Penrose 1995). Jokaisen suhteen sisällössä voi olla enemmän tai vähemmän si-

jaintipaikkaan liittyviä tekijöitä, jotka liittyvät tuotteisiin, olosuhteisiin, liiketoi-

mintayksikköihin ja toisiin liikesuhteisiin (Håkansson & Waluszewski 2002, Hå-

kansson ym. 2003). Oletan, että tämän tutkimuksen liiketoimintakontekstissa 

organisaatioiden läheisyys eli läheinen sijainti voi edistää organisaation kyvyk-

kyyksien kehittymistä. 

2.2.5.4 Organisaatioiden liiketoimintakontekstin ulkopuoliset 
verkostotekijät 

Organisaatiot, jotka sijaitsevat tietyssä paikassa, ovat kiinnittyneet myös vertikaa-

lisesti toimijoiden laajempaan verkostokontekstiin (Halinen & Törnroos 1998). 

Yritysten suhteet kiinnittyvät molempien yritysten liiketoimintaverkon laajem-

paan kontekstiin (Anderson ym. 1994). Toimijat hankkivat tietoa ja kontakteja ja 

heillä on aikaisempaa kokemusta verkostoista (Smith & Laage-Hellman 1992). 

Hultenin ja Mattssonin (1994) mukaan ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat yleinen 

taloudellinen tilanne, teknologian muutos ja teollisuuden rakenteet. Andersson 

(1979) huomioi myös yhteiskuntatason vaikutukset yritysten yhteistyöhön. Stra-

tegisen johtamisen koulukunnan tutkijoista Day (2000) huomioi toimintaympäris-

tön vaikutuksen kyvykkyyteen. Dynaamisen kyvykkyyden koulukunnan tutkijois-

ta Teecen ym. (1997) mukaan dynaaminen kyvykkyys kehittyy, kun johto integ-

roi, rakentaa ja uudelleen muokkaa sisäisiä ja ulkoisia kompetensseja toimin-

taympäristön vaatimusten mukaan. Viime aikoina myös strategisen johtamisen 

koulukunnan tutkijat ovat huomioineet toimintaympäristön muutokset kyvyk-

kyyksiin vaikuttavina tekijöinä. 

Håkansson ja Snehota (1995) käsittelevät muutosta organisaatioiden lähi- tai 

paikallisessa verkostokontekstissa tai organisaatioiden laajemmassa verkostokon-

tekstissa, mikä vaatii oppimista ja kehittymistä. Tutkijat eivät kuitenkaan korosta 

muutosjohtamista, kuten dynaamisen kyvykkyyksien koulukunnan tutkijat. Hå-
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kanssonin ja Snehotan (1989) mukaan organisaatiot eivät ole yksinäisiä saarek-

keita, joten voi olettaa, että organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymiseen lii-

kesuhteissa vaikuttavat myös paikallisen liiketoimintakontekstin ulkopuoliset 

verkostotekijät. Contractorin ja Lorangen (1988) sekä Komppulan (2000) tutki-

musten mukaan ulkopuolinen rahoitus mahdollistaa hankkeiden ja projektien 

toteuttamisen. Oletan, että tässä tutkimuksessa organisaatioiden liikesuhteisiin 

teknologiakyläkontekstissa vaikuttavat myös teknologiakylän ulkopuoliseen ver-

kostokontekstiin liittyvät tekijät, kuten tutkimus- ja kehittämisprojektien rahoitus, 

teknologian muutos, korkean teknologiateollisuuden kasvu, teollisuuden kysyntä 

sekä poliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät. 

2.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa kokoan yhteen tutkimukseni teoreettiset käsitteet ja niiden väliset 

suhteet. Nämä teoreettiset käsitteet muodostavat käsitekehikon, jonka avulla voin 

analysoida, millaisia organisaation kyvykkyyksiä liikesuhteissa toimiminen kehit-

tää ja mitkä tekijät edistävät tai haittaavat kyvykkyyksien kehittymistä.  

Viitekehyksen muodostamista varten käsitteellistin ensiksi organisaation ky-

vykkyyden. Kyvykkyyksien käsitteellistämisen tein strategisen johtamisen ja 

dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien sekä vuorovaikutus- ja verkostokoulu-

kunnan kirjallisuuteen ja omaan ajatteluun perustuvan käsiteanalyysin avulla 

luvussa 2.1.5.3. Toisin sanoen vastasin teoreettisesti ensimmäiseen tutkimusky-

symykseen.  

Organisaation kyvykkyyden (capability) määrittelin tietoon ja taitoon nojaa-

vana kehittyneenä toimintana. Jaoin organisaation kyvykkyyden strategiseen ja 

operatiiviseen kyvykkyyteen. Strateginen kyvykkyys laajentaa tai uudistaa organi-

saation toimintorakennetta, resurssikokoelmaa ja organisaatiorakennetta (ml. 

suhteet). Operatiivinen kyvykkyys tehostaa tai kehittää organisaation toimintora-

kennetta, resurssikokoelmaa ja organisaatiorakennetta (ml. suhteet).  

Seuraavaksi jäsensin toimintaa suhteessa käyttämällä vuorovaikutus- ja ver-

kostokoulukunnan kirjallisuutta ja käsitteitä (esim. Håkansson & Snehota 1995, 

Håkansson & Waluszewski 2002). Seuraavassa vaiheessa yhdistin organisaation 

kyvykkyyskäsitteen toimintaan suhteessa. Nämä käsitteet yhdessä muodostavat 

viitekehyksen toisen käsitekokonaisuuden, joka kuvaa ja selittää toimintaa suh-

teessa, jolloin kyvykkyys kehittyy. Organisaation kyvykkyys eli tietoon ja taitoon 

nojaava toiminta kehittyy, kun organisaatiot siirtävät (hyödyntävät) suoraan tai 

kehittävät liikesuhteessa muodostuneita toimintolinkkejä, resurssisiteitä ja toimi-
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jasidoksia organisaatioiden toimintorakenteessa, resurssikokoelmassa tai organi-

saatiorakenteessa (ml. suhteet). Tähän tarkasteluun olen liittänyt myös strategisen 

johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien kirjallisuutta. Tämän 

käsitteen avulla voin analysoida kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa ja 

voin vastata 1. tutkimuskysymykseen analysoimalla empiiristä aineistoa. 

Seuraavat teoreettiset käsitteet viitekehyksessä ovat organisaation kyvyk-

kyyksien kehittymistä edistävät tai haittaavat tekijät. Nämä käsitteet jäsensin 

vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan, strategisen johtamisen ja dynaamisten 

kyvykkyyksien koulukuntien kirjallisuuden pohjalta. Jaoin kyvykkyyksien kehit-

tymistä edistävät ja haittaavat tekijät neljään ryhmään seuraavasti: 1. organisaati-

oiden sisäiset tekijät, 2. vuorovaikutustekijät, 3. organisaatioiden liiketoiminta-

kontekstin sisäiset verkostotekijät ja 4. organisaatioiden liiketoimintakontekstin 

ulkopuoliset verkostotekijät. 

Kolmas käsiteryhmä sisältää organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä edistä-

vät teoreettiset tekijäkäsitteet:  

1. Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka edistävät organisaation kyvykkyyksien 

kehittymistä, ovat tavoitteet ja tavoitteiden muutos, strategia ja strategian 

muutos, yhteistyöhalu, resurssien muutos, yrityksen taloudellinen tilanne, or-

ganisaatiorakenteeseen liittyvät tekijät, kuten omistajan vaihdos ja avainhen-

kilöiden vaihdos, organisaatiokulttuuri ja muut suhteet. 

2. Vuorovaikutustekijät, jotka edistävät organisaation kyvykkyyksien kehittymis-

tä, ovat henkilökohtaiset suhteet, luottamus, sitoutuminen ja johtaminen 

(esim. informaation kulku ja sopeutukset). 

3. Organisaatioiden liiketoimintakontekstin sisäiset verkostotekijät, jotka edis-

tävät organisaation kyvykkyyksien kehittymistä, ovat empiriasidonnaisia 

(Möller ja Wilson 1995, Veludo ym. 2006). Halinen ja Törnroos (1998) mää-

rittelevät paikan, jossa organisaatiot sijaitsevat ja jonne ne ovat horisontaali-

sesti kiinnittyneet, liiketoimintakontekstiksi. Tutkimuksessa teknologiakylä 

on organisaatioiden paikallinen liiketoimintakonteksti, joka on alueellisesti 

rajattu maantieteellinen paikka (vrt. Håkanssonin ym. 2003). Tässä konteks-

tissa voi olettaa, että organisaatioiden läheinen sijainti (läheisyys) ja paikallis-

tason projektirahoitus voivat vaikuttaa kyvykkyyksien kehittymiseen.  

4. Organisaatioiden liiketoimintakontekstin ulkopuoliset verkostotekijät, jotka 

edistävät kyvykkyyksien kehittymistä, ovat teknologian muutos, rahoitus (pro-

jekti- ja hankerahoitus), korkean teknologian teollisuuden kasvu, teollisuuden 

kysyntä sekä poliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät.  
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Neljäs käsiteryhmä ovat tekijät, jotka haittaavat organisaation kyvykkyyksien 

kehittymistä suhteessa toimimalla. 

1. Organisaation sisäiset tekijät, jotka haittaavat organisaatioiden kyvykkyyksi-

en kehittymistä, ovat tavoitteiden muutos, strategian muutos, resurssipula, yri-

tyksen taloudellinen tilanne, organisaatiokulttuuri, organisaatiorakenteeseen 

liittyvät tekijät, kuten omistajan ja avainhenkilöiden vaihdos. 

2. Vuorovaikutustekijät, jotka haittaavat organisaatioiden kyvykkyyksien kehit-

tymistä, ovat henkilökohtaiset suhteet, luottamuspula, sitoutumattomuus ja 

johtaminen (esim. informaation vähäisyys eli huono tiedon kulku ja valta) 

3. Organisaatioiden liiketoimintakontekstin sisäiset verkostotekijät, jotka hait-

taavat organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä, voivat olla Möllerin ja 

Wilsonin (1995) mukaan empiriasidonnaisia.  

4. Organisaatioiden liiketoimintakontekstin ulkopuoliset verkostotekijät, jotka 

haittaavat organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä, ovat teknologian 

muutos, korkean teknologian teollisuuden kasvu, teollisuuden kysyntä, poli-

tiikka ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät. 

Näiden edistävien ja haittaavien tekijäkäsitteiden avulla vastaan 2. ja 3. tutkimus-

kysymykseen myös empiirisesti analysoimalla edistävätkö tai haittaavatko kysei-

set tekijät strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa. 

Kyvykkyyksien kehittymistä on analysoitava erikseen molempien osapuolten 

näkökulmasta, koska aikaisempien tutkimustulosten perusteella (Håkansson & 

Snehota 1995) suhde vaikuttaa osapuoliin eri tavalla.  

Kuvio 4 kokoaa tämän tutkimuksen teoreettiset käsitteet ja muodostaa sen 

teoreettisen kehikon, jonka avulla liikesuhteissa kehittyviä kyvykkyyksiä voi 

analysoida sekä käsitteellisesti että empiirisesti. Teoreettisen tiedon ja empiriasta 

saadun tiedon yhdistäminen kehittää käsitteitä edelleen. Näiden käsitteiden avulla 

voidaan päästä tämän tutkimuksen tavoitteeseen sekä määritellä ja luokitella ky-

vykkyyskäsitteet ja kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tai haittaavat tekijäkä-

sitteet.  
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Kuvio 4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: liikesuhteissa kehittyvät organisaation 

kyvykkyydet. 

Vertailen viitekehyksen teoreettisia käsitteitä ja empiria-analyysista syntyneitä 

kyvykkyyskäsitteitä ja kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaavia tekijöi-

tä, jotka saattavat muuttaa teoreettisesti muotoilemiani käsitteitä. Vertailevan 

analyysin tuloksena syntyy kyvykkyyskäsitteitä ja -luokituksia sekä käsitteitä ja 

luokituksia organisaatioiden kyvykkyyksiä edistävistä ja haittaavista tekijöistä. 

Luvussa 5 esitän tämän tutkimuksen tuloksena syntyneet organisaation kyvyk-

kyyskäsitteet ja -luokitukset sekä organisaation kyvykkyyksien kehittymistä edis-

tävät ja haittaavat tekijäkäsitteet ja -luokitukset. Viimeisessä luvussa 6 vertailen 

tämän tutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutkimustuloksiin.  
  

Organisaation 
kyvykkyyttä kehittävä 
toiminta
liikesuhteissa

Organisaation kyvykkyydet

Strateginen 
kyvykkyys

Kyvykkyyttä 
edistävät tekijät

Kyvykkyyttä 
haittaavat tekijät

1. Org. sisäiset tekijät
Tavoitteet ja tavoitteiden muutos
Strategia ja strategian muutos
Yhteistyöhalu
Resurssien muutos
Taloudellinen tilanne
Organisaatiorakenne
Organisaatiokulttuuri 
Muut suhteet

2. Vuorovaikutustekijät
Henkilökohtaiset suhteet
Luottamus
Sitoutuminen
Johtaminen

3. Org. liiketoimintakontekstin 
sisäiset verkostotekijät

Läheinen sijainti

Rahoitus

4. Org. liiketoimintakontekstin 
ulkopuoliset verkostotekijät

Teknologian muutos
Rahoitus
Teknologiateollisuuden kasvu
Teollisuuden kysyntä
Politiikka 
Lainsäädäntö

1. Org. sisäiset tekijät
Tavoitteiden muutos
Strategian muutos
Resurssipula
Taloudellinen tilanne
Organisaatiorakenne
Organisaatiokulttuuri 
Muut suhteet

2. Vuorovaikutustekijät
Henkilökohtaiset suhteet
Luottamuspula
Sitoutumattomuus
Johtaminen 

3. Org. liiketoimintakontekstin 
sisäiset verkostotekijät

Rahoitus

4. Org. liiketoimintakontekstin 
ulkopuoliset verkostotekijät

Teknologian muutos

Rahoitus

Teknologiateollisuuden kasvu
Teollisuuden kysyntä
Politiikka 
Lainsäädäntö

Operatiivinen 
kyvykkyys

+

-
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3 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Perehdyin vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan sekä strategisen johtamisen ja 

dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien kyvykkyyskäsitteisiin, kun muodostin 

organisaation kyvykkyyskäsitettä. Tämän kyvykkyyskäsitteen yhdistin jäsentä-

miini vuorovaikutus- ja verkostoteorian käsitteisiin laatiessani tutkimuksen teo-

reettista viitekehystä (vrt. Layder 1993: 122), joka toimii välineenä analysoida ja 

ymmärtää tutkimuksen ilmiötä eli organisaation kyvykkyyksien kehittymistä (ks. 

Vaughan 1992: 175). Johdantoluvussa (1.2.2) perustelin tutkimusstrategiakseni 

laadullisen, pitkittäisen tapaustutkimuksen. Seuraavassa kappaleessa tarkennan 

vielä valitsemaani tutkimusmenetelmää. Sen jälkeen kuvaan empiirisen aineiston 

sekä sen hankinnan ja valinnan. Luvun lopussa esitän, miten olen aineistoa analy-

soinut. 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa on laadullinen tapaustutkimus (Yin 

1989), joka sisältää useita tapauksia eli organisaatioita ja niiden välisiä liikesuh-

teita. Monen tapauksen tutkimus voidaan hyväksyä tutkimusmetodiksi, koska 

tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää teoriaa (Easton 1995, Eisenhardt 1989, 

Yin 1989, Halinen & Törnroos 2005) ja sen fokus liittyy kontekstiin (Bonoma 

1985, Pettigrew 1992). Ilmiötä eli liikesuhteissa kehittyviä organisaatioiden ky-

vykkyyksiä tutkitaan teknologiakyläkontekstissa, joka on paikka, johon organi-

saatiot ovat kiinnittyneet sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti (ks. luku 1.3). 

Tässä tutkimuksessa tapauksina on kymmenen organisaatiota, joiden välillä 

on 15 liikesuhdetta. Eastonin (1995) mukaan enemmän kuin yhtä tapausta voi-

daan käyttää tutkimuksissa, joissa tavoitteena on hankkia ymmärrystä todellisen 

elämän kontekstista, joka on dynaaminen ja kompleksinen, mutta tapausten määrä 

ei välttämättä johda epistemologisen oikeutuksen lisäämiseen. Romano (1989) ja 

Patton (1990) toteavat, että tutkittavien tapausten määrän päättää tutkija itse. Mi-

lesin ja Hubermanin (1994) mukaan yli 15:tä tapausta on hankala käsitellä tutki-

muksessa. Eisenhardt (1989) suosittelee neljästä kymmeneen tapausta. Tapauksia 

otetaan hänen mielestään sen verran, että teoreettinen saturaatio saavutetaan. Or-

ganisaatioiden väliset liikesuhteet olen kuvannut tapauskuvauksissa suhteen pää-

tehtävän mukaan (vrt. Håkansson 1987).  

Tämän tutkimuksen analyysiyksiköinä ovat teknologiakyläkontekstissa sijait-

sevat organisaatiot ja niiden väliset liikesuhteet. Analyysiyksiköt ovat siis lii-
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kesuhteet ja organisaatiot, joiden kyvykkyyksiä tutkitaan. Tapaustutkimuksen 

analyysiyksiköt voivat olla esimerkiksi organisaatioita, organisaation osastoja, 

suhteita ja erilaisia ohjelmia (Yin 1989, 1994). Yin (1989) toteaa, että analyysiyk-

sikön määritys on sidoksissa tapaan, jolla alkuperäinen tutkimuskysymys on ase-

tettu. Monen tapauksen tutkimukseen ja useaan analyysiyksikköön voidaan pää-

tyä, kun halutaan varmennusta edellisestä tapauksesta saatuihin tuloksiin eli täl-

löin ennustetaan samoja tuloksia. Toisaalta tähän valintaan voidaan päätyä myös 

haluttaessa tuottaa vastakkaisia tuloksia, mutta ennakoiduista syistä. (Yin 1989, 

1994.) Tässä tutkimuksessa monen tapauksen valintaan on päädytty jälkimmäisen 

vaihtoehdon eli teoreettisen toiston kautta. Usean tapauksen tutkimuksella on 

monia etuja, koska se sallii vertailun analyysiyksiköiden välillä (Yin 1989).  

Tutkimuksessa on pitkittäinen, historiallinen tutkimusmetodi, koska se auttaa 

saavuttamaan kausaliteetin (Halinen & Törnroos 1995, Pettigrew 1992). Tässä 

tutkimuksessa paikallinen kausaalisuus ilmenee organisaation kyvykkyyksien 

kehittymistä edistävien ja haittaavien tekijöiden sekä tapahtumien välisissä suh-

teissa. Tapaustutkimuksella voidaan tutkia kontekstuaalisia tekijöitä ja prosessia 

todellisen elämän tilanteissa (esim. Halinen & Törnroos 2005: 1286). Historialli-

nen, taaksepäin suuntautuva tutkimus valittiin ilmiön vuoksi (vrt. Gillette 1985: 

308), koska ei ole mahdollista kertoa etukäteen, millaisia organisaation kyvyk-

kyyksiä suhteissa toimiminen kehittää. Toimijoiden tulkinnat tilanteesta ja kon-

tekstista auttavat tutkijaa ymmärtämään ilmiötä.  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa organisaation kyvykkyyskäsitemäärityk-

siä ja -luokituksia sekä organisaation kyvykkyyksiä edistävien ja haittaavien teki-

jöiden luokituksia. Tutkittavasta ilmiöstä eli tässä tutkimuksessa organisaatioiden 

kyvykkyyksistä, jotka kehittyvät teknologiakylän liikesuhteissa toimimalla, ja 

organisaation kyvykkyyksiä edistävistä ja haittaavista tekijöistä saatua tietoa kä-

sitteellistetään ja luokitellaan organisaatioiden kyvykkyystypologioina ja tekijäty-

pologioina. Vertailen empiirisen analyysin tuloksia teoreettisiin käsitteisiin, kun 

muodostan tämän tutkimuksen kyvykkyys- ja tekijäkäsitteitä ja luokittelen niitä. 

Layderin (1993: 42) mukaan teorioita pyritään kehittämään vertailevan analyysin 

kautta. 

3.2 Aineiston hankinta 

Tutustuin teknologiakylää koskevaan tausta-aineistoon ennen tutkimuksen aloi-

tusta keskustelemalla siellä olevan mikroelektroniikan tutkimuslaboratorion pro-

fessorin ja kahden siellä sijaitsevan elektroniikkayrityksen johtajan kanssa. Tut-
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kimuksen alkuvaiheessa haastattelin myös teknologiakylän ulkopuolisia henkilöi-

tä, jotka olivat jollain tavoin yhteydessä siihen. Näitä haastatteluja tein edellä 

mainitsemieni alkukeskustelujen lisäksi kuusi kappaletta. Lisäksi haastattelin 

puhelimitse kahta teknologiakylän perustamisvaiheessa mukana ollutta kaupungin 

virkamiestä ja kahdeksan teknologiakylästä ennen vuotta 2001 pois lähteneiden 

yritysten henkilöä. Edellä mainitsemani henkilöiden 16 haastattelua ovat liitteessä 

1. Näitä alkuhaastatteluja käytin, kun muodostin kuvaa teknologiakyläkontekstis-

ta. 

Keräsin tämän tutkimuksen empiiristä primääriaineistoa teknologiakylässä si-

jaitsevista organisaatioista haastattelujen avulla. Yrityksiä ja muita organisaatioita 

teknologiakylässä oli 25 vuonna 2001, kun tein haastattelut. Yksi organisaatio ei 

halunnut osallistua tutkimukseen, joten siihen osallistui 24 organisaation edusta-

jia. Primaarihaastatteluja tein yhteensä 38 näissä teknologiakylässä olevissa orga-

nisaatioissa. Aikaisemmin mainitsemani alkuhaastatteluja ja primaarihaastatteluja 

tein yhteensä 54 kappaletta. 

Teknologiakylän yritykset olivat pääasiassa korkean teknologian yrityksiä, ja 

ne olivat ensin arkoja lähtemään mukaan tutkimukseen. Mikroelektroniikan tut-

kimuslaboratorion johtaja ja kaksi elektroniikkayrityksen johtajaa, joiden kanssa 

olin keskustellut tutkimuksesta, olivat halukkaita osallistumaan ja heidän esi-

merkkinsä rohkaisi myös muita yrityksiä. Haastateltavat valitsin niin, että otin 

ensin puhelimitse yhteyttä yrityksen tai tutkimus- ja koulutusorganisaation johta-

jaan. Näin sain tietää henkilöt, joilla oli asiasta eniten tietoa. Haastateltavat olivat 

organisaatioissa johtajina, esimiesasemassa, tutkijoina ja projektipäällikköinä, ja 

suurin osa haastateltavista oli myös yritysten omistajia. Sovin haastateltavien 

kanssa ensin puhelimessa tapaamisajan ja kerroin, mistä tutkimuksessa on kysy-

mys ja minkä tyyppisistä asioista haluaisin saada tietoa (Stake 1995: 20).  

Haastateltavat ja haastattelujen ajankohdat ovat liitteenä 2. Se sisältää kaksi 

taulukkoa A ja B, joissa olevien organisaatioiden edustajia haastattelin tähän tut-

kimukseen. Organisaatiot olivat teknologiakylässä vuonna 2001. Käytin puoli-

strukturoitua teemahaastattelua, joka perustui teoreettiseen kirjallisuuteen. Haas-

tattelut kestivät n. 1,5–2 tuntia. Joitain henkilöitä haastattelin kaksi kertaa. Haas-

tattelurunko on liitteenä 3. Nauhoitin haastattelut, jonka jälkeen ne litteroitiin 

sanatarkasti MSWord-tiedostoiksi. Käytän yrityksistä peitenimiä, koska haastatel-

tavat eivät halunneet nimeään julkisuuteen. Haastateltavista henkilöistä käytän 

heidän ammattinimikettään. Haastattelemistani 24 organisaatiosta valitsin tähän 

varsinaiseen tutkimukseen 10 organisaatiota, joilla oli liikesuhteita keskenään 



90 

(liite 2, taulukko 55). Luvussa 3.3 kuvaan, miten valitsin tämän tutkimuksen ta-

paukset. 

Keräsin monipuolisesti myös tutkimuskontekstia koskevaa dokumenttiaineis-

toa jo tutkimuksen alkuvaiheessa lisätäkseni ymmärrystä tutkimuksen kontekstis-

ta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Perehdyin dokumenttiaineistoon haastattelujen 

lisäksi, jotta tutkimuksen metodologinen aineistotriangulaatio toteutuisi (Denzin 

1984, Tsoukas 1989, Bhaskar 1978, Sayer 1992). Monipuolinen dokumenttiai-

neiston käyttö lisää tutkimuksen empiriatietoa (Layder 1993: 122). Dokumentti-

aineistoa keräsin kaupunginarkistosta. Tutustuin kaupunginvaltuuston ja -

hallituksen kokouspöytäkirjoihin ja muistioihin sekä kehittämissopimuksiin, jotka 

käsittelivät teknologiakylää. Tutustuin myös organisaatioiden tutkimus- ja projek-

tiraportteihin, joita teknologiakylässä oli laadittu. Lisäksi luin teknologiakylän 

tieodotuslehtiä ja tiedotteita sekä teknologiakylää koskevia sanomalehtiartikkeleja 

alueen paikallislehdistä (Pohjolan Sanomat, Kemi ja Kaleva, Oulu) ja tutustuin 

organisaatioihin ja teknologiakylän toimintaan yritysten www-sivujen kautta. 

Dokumenttiaineisto on kuvattu liitteessä 4.  

Käytin dokumenttiaineistoa, kun muodostin käsitystäni teknologiakyläkon-

tekstista ja kun kirjoitin teknologiakylän kuvausta. Täydensin aineiston avulla 

ymmärrystäni haastateltavien kertomuksista. Tieteellistä realismia käyttävän tut-

kijan ajattelun rajallisuus vaatii monipuolisen aineiston käyttöä, koska tutkimus-

kohteet ovat kompleksisia (Tsoukas 1989). Easton (1995: 378) väittää, että ta-

paustutkimusta voidaan käyttää kuvaamaan empiirisiä tapahtumia, jos käytetään 

monipuolista aineistoa ja otetaan huomioon aika ja seurataan tapahtumia tutki-

muskontekstissa. Eastonin (1995: 386) mukaan pieni näytemäärä, erilaisten tieto-

lähteiden luova käyttö, ympäristön ymmärtäminen ja tapahtumien syymekanismi-

en todentaminen auttavat yksilöimään tapahtumat.  

3.3 Empiiristen tapausten valinta 

Valitsin tähän tutkimukseen ne organisaatiot, joilla oli liikesuhteita toistensa kans-

sa. Toisin sanoen tapauksina on kymmenen organisaatiota ja niiden väliset lii-

kesuhteet, joita on 15. Rajasin tutkimuksen ulkopuolelle organisaatiot, joilla oli 

vain vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyviä suhteita sekä tuttavuussuhteita ja sa-

tunnaisia suhteita, eli ne organisaatiot, joilla oli vain vähän yhteistyötä toistensa 

kanssa (vrt. Luborsky & Rubenstein 1995). Käytin harkintanäytettä, kun valitsin 

tapauksia eli organisaatioita ja niiden välisiä suhteita. Tutkimukseen voidaan 

valita tapauksia käyttämällä harkintanäytettä (Luborsky & Rubenstein mt.).  
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Varsinaiseen tutkimukseen valitut organisaatiot ovat seitsemän teknologia-

alan yritystä, kuntayhtymän alainen ammattikorkeakoulun yrityspalveluja tarjoa-

va osasto, josta käytän nimitystä koulutusorganisaatio, yliopiston ympäristötekno-

logian tutkimuskeskus ja mikroelektroniikan tutkimuslaboratorio. Organisaatiot ja 

niistä käytettävät lyhenteet esitetään taulukossa 7. Liitteenä 5 oleva matriisi sisäl-

tää näiden organisaatioiden väliset liikesuhteet, jotka kuvaan luvussa 3.4.2. 

Taulukko 7. Tutkimukseen valitut organisaatiot ja niiden lyhenne. 

Organisaatio Lyhenne 

Elektroniikkayritys 1 EY1 

Elektroniikkayritys 2 EY2 

Elektroniikkayritys 3 EY3 

Ympäristöyritys YY 

Vesisuihku- ja pakkausteknologiayritys VPY 

Tietotekniikkayrityksen tuotekehitysyksikkö TTY 

Ohjelmistosuunnittelu- ja henkilöstövuokrausyritys OHY 

Koulutusorganisaatio KO 

Ympäristöteknologian tutkimuskeskus YTTK 

Mikroelektroniikan tutkimuslaboratorio METL 

3.4 Aineiston kuvaus 

Kuvaan ensimmäisessä alaluvussa organisaatioiden teknologiakyläkontekstin ja 

toisessa alaluvussa organisaatioiden teknologiakyläsuhteet. Teknologiakylän kon-

tekstikuvauksessa olen käyttänyt liitteessä 4 mainittua taustamateriaalia. 

3.4.1 Teknologiakyläkontekstin kuvaus 

Tässä luvussa kuvaan teknologiakylän sen perustamislähtökohdasta vuodesta 

1988 vuoteen 2001, jolloin tein tämä tutkimuksen haastattelut. Kuvaan teknolo-

giakylän kehittymisen vaiheita ja tapahtumia organisaatioiden toimintaympäristö-

nä, joka voi vaikuttaa niiden liikesuhteisiin. Esimerkiksi Halinen ja Törnroos 

(2005: 1286) korostavat kontekstin vaikutusta organisaatioiden välisiin suhteisiin. 

Teknologiakylän kuvauksen yhteydessä esittelen ne organisaatiot, joilla oli lii-

kesuhteita toistensa kanssa. 
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3.4.1.1 Teknologiakylän perustamisen lähtökohdat (1988–1990) 

Idea tutkimuksen kohteena olevasta teknologiakylästä syntyi, kun kaupungin 

viranomaiset käynnistivät 1980-luvun loppupuolella Kemi-projektin, jonka tehtä-

vänä oli muuttaa teollisuuskaupungin elinkeinopolitiikkaa pk-yrityksille suo-

tuisammaksi. Teollisuuden työpaikat olivat 1970-luvun puolivälistä lähtien vähen-

tyneet ja kaupungin muuttosaldo oli tappiollinen. Projektissa toteutettiin hankkei-

ta ja tehtiin selvityksiä teknologiakylän perustamiseksi. Projektin toimesta käyn-

nistettiin vuonna 1989 ammattikorkeakoulukokeilu sekä tietotekniikkaprojekti, 

jossa tavoitteena oli koota alan yrityksiä tulevaan teknologiakylään.  

Kemi-projektin aloitteesta Lapin lääninhallitus asetti tammikuussa 1990 työ-

ryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Oulun yliopiston ja Lapin läänin väli-

sen koulutus- ja tutkimustyön kehittämiseksi. Projektin toimijat tilasivat selvityk-

sen Kemi-Tornion alueen soveltuvuudesta ympäristötekniikan kehittämis- ja tut-

kimuskeskuksen sijaintipaikaksi. Selvityksen mukaan alueen sijainti kolmen kor-

keakoulun – Oulun ja Lapin yliopiston sekä Luulajan teknillisen korkeakoulun – 

vaikutusalueella antoi hyvät lähtökohdat ympäristöteknologian tutkimukseen.  

Kaupungin omistaman teollisuustoimitiloja rakentavan kehitysyhtiön RA-

KE:n tehtävänä oli suunnitella ja rakentaa teknologiakylän ensimmäinen vaihe 

teknillisen oppilaitoksen (myöhemmin ammattikorkeakoulun tekniikan ja tietolii-

kenteen yksikön) viereen Kivikankaan kaupunginosaan noin 2,5 km kaupungin 

keskustasta. RAKE käynnisti Oulun yliopiston kemian laitoksen sekä VTT:n 

Espoon puolijohdelaboratorion kanssa selvitystyön ympäristöteknologian tutki-

mustoiminnasta. Oulun yliopisto ja VTT toteuttivat myös vuosina 1989−1990 

ympäristömittausten anturoinnin kartoitustutkimus-projektin, joka oli osa Lapin 

läänin teknologiapoliittista ohjelmaa. Teknologiakyläalueella toimi jo integroitu-

jen piirien suunnitteluun erikoistunut elektroniikkayritys 1 (EY1), jonka resursse-

ja ja osaamista ajateltiin hyödyntää ympäristömittausten puolijohdeanturien suun-

nittelussa.  

Ympäristömittausten anturointiprojektin tuloksena saatiin suunnitelma antu-

rikehitysprojektille, jonka koulutusorganisaatio (KO) ja EY1 toteuttivat vuosina 

1991–1992. Ympäristömittausten anturointiprojekti tuotti myös suunnitelman 

ympäristötekniikan tutkimuskeskuksen perustamisesta teknologiakylään ja KO:lle 

ympäristötekniikan opetussuunnitelman. RAKE:n ja kaupungin päättäjien tavoit-

teena oli perustaa vuoteen 1995 mennessä prosessiteollisuutta palveleva ympäris-

tötekniikan kehittämis- ja tutkimuskeskus, joka keskittyy teollisuuden jätevesien 

ja ilmansuojeluun liittyvään teknologiaan ja myöhemmin ympäristönsuojelutek-
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niikkaan (kaatopaikat, liikenne) ja melunsuojelutekniikkaan. KO:ssa aloitettiin 

ympäristötekniikkaan suuntautuvien insinöörien ja teknikkojen koulutus vuonna 

1990.  

Lapin läänin teknologiapoliittiseen ohjelmaan sisältyi myös hanke puolijoh-

detekniikan sovelluskohtaisten integroitujen piirien suunnittelun kehittämisestä 

tutkimusprofessuurin avulla. Kesällä 1989 RAKE, Tampereen teknillinen korkea-

koulu (TTKK) ja EY1 laativat yhteistyösopimuksen määräaikaisesta tutkijapro-

fessuurista teknologian ja koulutuspalvelujen kehittämiseksi. Hanke suunniteltiin 

viideksi vuodeksi, ja sen tavoitteena oli kehittää digitaalisen signaalinkäsittelyn 

(DSP), tietotekniikan ja ASIC (integroitujen asiakaskohtaisten piirien) -tekniikan 

osaamista sekä löytää tutkimuksen avulla uusia sovellusalueita korkean teknolo-

gian yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Rahoitusjärjestelyjen takia 

hanke päättyi jo kesällä 1990.  

3.4.1.2 Teknologiakylän alkutaival (1991–1995) 

Yrityksille vuokrattavan keskushallintorakennuksen ensimmäinen vaihe valmistui 

kesällä 1991 pahimpaan lama-aikaan. Vuokrattavia tiloja valmistui 890 m2, ja 

lisäksi yritysten yhteiseen käyttöön valmistui kokous- ja neuvottelutiloja. RA-

KE:n tehtävänä oli toimitilojen markkinointi ja vuokraus sekä yritystoiminnan 

edistämiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi teknologiakyläs-

sä. RAKE:n liiketoiminta perustui toimitilojen vuokraukseen ja kaupunginval-

tuusto rahoitti yhtiön toimintaa 1,2–1,4 Mmk vuosien 1989–93 aikana. Teknolo-

giakylän erityisalueiksi määriteltiin ympäristöteknologia ja siihen liittyvä anturi-

teknologia sekä teollisuuden insinöörisuunnittelu. Yrityksiä teknologiakylässä oli 

sen ensimmäisten toimintavuosien aikana vähän. Lama-aika vaikeutti yritysten 

hankintaa. Yritysten vaihtuvuus oli suuri, ja osa niistä oli teknologiakylässä vain 

puolesta vuodesta vuoteen.  

Vuonna 1993 teknologian kehitystoiminta siirrettiin RAKE:n hallintoneuvos-

ton suosituksesta erilliselle kehittämisyhtiölle (KEHY:lle), jonka kaupunginval-

tuusto perusti. Kehittämisyhtiön tehtävänä oli edistää elinkeinopolitiikkaa, tutki-

musta, teknologian siirtoa, kehitystoimintaa ja koulutusta sekä edistää EU:n ja 

kotimaisen rahoituksen (esim. Tekes) hankintaa teknologiakylän ja tutkimusyk-

sikköjen projekteihin. RAKE jatkoi rakennuttamiseen, vuokraamiseen ja teollis-

tamissopimuksiin liittyvää toimintaa. KEHY:n toiminnan rahoitus perustui vuo-

desta 1994 kehittämissopimukseen, jossa kaupunki sitoutui vuosittain tukemaan 

kehittämisyhtiön toimintaa 1,2 Mmk. Yrityksiä ja organisaatioita teknologiakyläs-
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sä oli vuoden 1994 lopussa yhteensä 13 ja teknologiakylän tiloista oli vuokrattu 

60 %. 

EU-ohjelmat ja niiden rahoitus vilkastuttivat teknologiakylän toimintaa 

vuonna 1995. KO:n ja elektroniikkayritysten välinen yhteistyö kehittyi, kun KO 

sai digitaalitekniikan ja elektroniikan kehittämiseen EU-rahoitusta Lapin Liiton 

koordinoimasta tavoite 6 -ohjelmasta vuosiksi 1995–1999. Kemi-projektin ja 

RAKE:n aloittama ympäristötutkimuskeskushanke eteni, kun tavoite 6 -

ohjelmassa otettiin ympäristöteknologia kehittämiskohteeksi. KEHY, Kemin kau-

punki ja Oulun yliopisto sopivat vuonna 1995 ympäristöteknologian tutkimuskes-

kuksen perustamisesta teknologiakylään.  

Laman väistyminen ja yleisen taloudellisen tilanteen paraneminen sekä ns. 

elektroniikkabuumi, joka käynnistyi suuren tietotekniikka-alan yrityksen kansain-

välisen menestymisen myötä, loivat uskoa elektroniikkateollisuuden kasvuun. 

Elektroniikan kehittäminen, joka määriteltiin jo teknologiakylän suunnitteluvai-

heessa toiseksi painopistealueeksi, edistyi, kun KEHY perusti vuonna 1995 yh-

teistyössä Oulun yliopiston kanssa mikroelektroniikan tutkimusprofessuurin.  

3.4.1.3 Teknologiakylässä vuonna 1995 olevat organisaatiot 

Esittelen seuraavaksi tutkimukseen valitut organisaatiot, jotka sijaitsivat vuonna 

1995 teknologiakylässä. Elektroniikkayritys 1 (EY1) ja teknillinen oppilaitos, 

joka muuttui vuonna 1992 va ammattikorkeakoulun tekniikan yksiköksi ja vuon-

na 1997 vakinaisen ammattikorkeakoulun tekniikan ja tietoliikenteen yksiköksi 

(TEKU), sijaitsivat alueella jo ennen teknologiakylän perustamista. Elektroniik-

kayritys 1 oli integroitujen piirien suunnitteluun erikoistunut yritys, joka sijaitsi 

omassa kiinteistössä. TEKU:n aikuiskoulutus- ja yrityspalveluosasto on tähän 

tutkimukseen valittu koulutusorganisaatio, josta käytän lyhennettä (KO). Ve-

sisuihku- ja pakkausteknologiayritys (VPY) perustettiin vuonna 1992. Yritys myi 

ensin vesisuihkuleikkauspalvelua ja muutti myöhemmin tuotevalikoimaansa pak-

kausteknologiatuotteisiin. Elektroniikkayritys 2 (EY2) perustettiin vuonna 1993. 

Yritys toimi omassa kiinteistössä EY1:n naapurissa. EY2:n toimiala oli mikro-

moduulien valmistus. Sen toimiala laajentui systeemien integraatiosuunnitteluun, 

kun yritys myytiin toisella paikkakunnalla sijaitsevalle elektroniikkayritykselle 

vuoden 2000 keväällä. Ympäristöalan yritys (YY) perustettiin vuonna 1994, ja se 

keskittyi teollisuuslaitosten päästömittauksiin. Kuviossa 5 on tutkimukseen valit-

tujen teknologiakylän organisaatioiden verkostorakenne vuonna 1995. Violetti 

symboli kuvaa koulutusorganisaatiota ja keltainen yrityksiä.  
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Kuvio 5. Organisaatioiden verkostorakenne vuonna 1995 teknologiakylässä. 

Taulukko 8 sisältää myös muut vuonna 1995 teknologiakylässä olevat organisaa-

tiot, jotka rajasin tutkimuksen ulkopuolelle. Olen merkinnyt tähdellä ne organi-

saatiot, jotka olen valinnut tähän tutkimukseen. Taulukko sisältää organisaatioiden 

taustatietoja, kuten toimialan, tuotteet, palvelut ja organisaation teknologiakylään 

tulovuoden. Organisaatioiden muita tietoja, kuten koon, liikevaihdon ja henkilö-

kunnan määrän sekä avainasiakassuhteet, olen koonnut liitteisiin 6 ja 7. 

Taulukko 8. Organisaatiot, jotka olivat teknologiakylässä vuoden 1995 lopussa. 

Yritys/yksikkö 

organisaatio/ osasto 

Toimiala Tuotteet/ 

palvelut 

Kylään 

tulovuosi 

*Elektroniikkayritys 1 (EY1) 

 

ASIC-suunnittelu  

 

integroitujen piirien 

suunnittelu ja testaus  

1986 oli alueella jo 

ennen kylän 

perustamista 

Automaatioyrityksen 

yksikkö  

automaatio- 

järjestelmät  

järjestelmien projektoinnit, 

projektitoimitukset 

raportointijärjestelmät, 

huoltopalvelu ja 

asiakaskohtaiset sovellukset 

ja koulutus 

1992, fuusio v. 1998 

synt. konsernin kaksi 

liiketoiminnallisesti 

toisiaan täydentävää 

yritystä, jotka 

yhdistettiin 

KO

EY2

YY

EY1

VPY

RAKE

KEHY

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio
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Yritys/yksikkö 

organisaatio/ osasto 

Toimiala Tuotteet/ 

palvelut 

Kylään 

tulovuosi 

*Vesisuihku- ja pakkaus- 

teknologiayritys (VPY) 

 

vesisuihku- 

leikkaus ja myöh. 

pakkausteknologia 

vesisuihkuleikkaus- ja 

pakkausalan 

palvelut  

1992  

*Elektroniikkayritys 2 (EY2) kotelointi- ja 

pakkaustekniikka 

aik. kotelointi, myöhemmin 

systeemien 

integraatiosuunnittelu 

1993  

Insinöörisuunnittelutoimisto sähkö- ja automaatio- 

suunnittelu 

suunnittelupalvelut 1993  

Tietoliikenneyrityksen 

yksiköt 1,2 

telekommunikaatio 

 

telekommunikaatiopalvelut ja 

-tuotteet 

oli alueella jo ennen 

kylän perustamista 

yritys fuusioitui myöh. 

Tietotekniikkayrityksen 

yksikkö 1 

tietotekniikka- 

palvelut  

tuotteistetut järjestelmät 1995, fuusio 1999 

* Ympäristöyritys (YY) 

 

ympäristöalan 

päästömittaukset 

ympäristöalan mittauspalvelut 1994 

* Amk:n tekniikan yksikkö 

(TEKU) aikuiskoulutus- ja 

yrityspalveluosasto (KO) 

koulutus- ja 

yrityspalvelut  

 

koulutus, yrityspalvelut v. 

1986, 

 t & k 1989, ja yrityshautomo 

1992 

oli jo alueella ennen 

kylän  

perustamista  

Teknologiakylän 

rakentamisesta vastaava 

yhtiö, (RAKE) 

kiinteistöt ja 

rakentaminen 

tilojen vuokraus, v. 1993 asti 

teknologian 

kehittämispalvelut 

studiotalon 

ensimmäinen vaihe 

rakennettiin v. 1991 

Teknologiakylän 

kehittämisyhtiö (KEHY) 

kehittämisyhtiö markkinointi- ja kehittämis- 

hankkeet 

perustettiin 1993 

Tähti (*) kuvaa tutkimukseen valittuja organisaatioita 

3.4.1.4 Teknologiakylän kasvu (1996–1999) 

Oulun yliopiston ympäristöteknologian tutkimuskeskus (YTTK) ja mikroelektro-

niikan instrumentoinnin tutkimuslaboratorio (METL) aloittivat toiminnan tekno-

logiakylässä vuonna 1996. YTTK oli osa Oulun yliopiston Thule-instituuttia, ja 

sen perusrahoituksesta vastasivat Oulun yliopisto ja KEHY. Keskuksen toimin-

nasta vastasi Oulun yliopisto ja sitä johti yliopiston nimittämä tutkimusprofessori. 

YTTK:n toimialana on ympäristömittausten ja päästöjenhallintatekniikan kehit-

täminen ilmansuojelun ja vesistöjen mittauksissa. METL:n toiminta keskittyy 

anturiteknologiaan liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan. Laboratorio kehittää 

piisäteilyantureita teollisuuden ja lääketieteen tutkimukseen. 
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KEHY:n omistuspohja laajeni, kun Tornion kaupunki tuli osakkaaksi yhtiöön 

ja KEHY avasi toimiston Tornioon. Tornion yksikkö toimi KEHY:n alaisuudessa 

ja keskittyi viestintäteknologiaan ja soveltavaan tietotekniikkaan. Kemissä tekno-

logiakylän painopistealueet olivat ympäristöteknologia ja elektroniikka. Vuonna 

1997 teknologiakylän alueella oli 20 organisaatiota ja RAKE joutui vuokraamaan 

yrityksille lisätilaa n. 800 m2 Kapiteeli Oy:n tiloista. Kaupungin rahoitusosuus 

nostettiin 1,8 Mmk:aan. KEHY koordinoi mm. YTTK:n ja METL:n projektien ja 

infrastruktuurin rahoitushankkeita, joihin raha tuli eri rahoituslähteistä.  

Vuosina 1996–1998, kun KO:n johtaja toimi KEHY:n toimitusjohtajana, tek-

nologiakylän toimintaa alettiin suunnitella yhteistyössä koulutusorganisaation, 

teknologiakylän rakentamisesta vastaavan yhtiön (RAKE:n) ja kehitysyhtiön 

(KEHY:n) sekä YTTK:n ja METL:n kanssa. Vuoden 1998 kehittämissopimukses-

sa teknisten projektien toteuttaminen sovittiin hoidettavaksi KO:n ja Oulun yli-

opiston kesken. Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto perustivat vuonna 1998 Meri-

Lappi instituutin (M-LI), joka oli Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston hallin-

noima yksikkö. YTTK ja METL siirtyivät Meri-Lappi Instituutin alaisuuteen. 

KEHY rahoitti mikroelektroniikan tutkimusprofessuuria ja molempien tutkimus-

yksikköjen tutkimus- ja kehittämisprojektien omarahoitusosuuksia. KEHY:n toi-

minnan keskeiseksi tehtäväksi tuli teknologiakylän markkinointi. KO laajensi 

vuonna 1992 aloittamaansa yrityshautomotoimintaa nelivuotisella projektilla 

vuonna 1996. Projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä kauppa- 

ja teollisuusministeriö (KTM), TEKES ja Lapin läänin työvoimapiiri. Projektin 

kustannukset olivat 2,6 Mmk. KO:lla oli projektissa teknologiakylän ulkopuolisia 

alueellisia yhteistyökumppaneita mm. Kemi-Tornion kehittämiskeskus, Meri-

Lapin Startti Oy, KEHY ja Oulutech.  

Yrityshautomotoiminta laajeni vuoden 1998 alusta Tornioon teknologiakylän 

kehittämisyhtiön, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Länsi-Lapin ammatti-

instituutin sekä TE-keskuksen yritysosaston yhteistyönä. Hallinnollisesti Tornion 

yrityshautomotoiminta oli suoraan KEHY:n alaista toimintaa. Kemin teknolo-

giakyläalueella toimiva Kemin Meri-Lapin yrityshautomo oli edelleen Kemi-

Tornion amk:n tekniikan koulutusyksikön alaisuudessa. Teknologiakylässä oli 

vuoden 1998 lopussa 22 organisaatiota, jotka keskittyivät pääasiassa elektroniik-

kaan, tietotekniikkaan ja ympäristöteknologiaan sekä yritys- ja koulutuspalvelui-

hin.  
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3.4.1.5 Teknologiakylässä vuonna 1998 olevat organisaatiot 

Seuraavaksi esittelen tähän tutkimukseen valitsemani organisaatiot, jotka tulivat 

teknologiakylään vuosien 1996–1998 aikana. Kuviossa 6 on tutkimukseen valittu-

jen organisaatioiden verkostorakenne vuonna 1998 teknologiakylässä. Violetti 

väri kuvaa koulutusorganisaatiota, turkoosi tutkimusyksikköjä ja keltainen yrityk-

siä. Tutkimuksessa mukana olevista yrityksistä elektroniikkayritys 3 (EY3) perus-

tettiin METL:n spinn-off -yrityksenä ja se aloitti vuoden 1996 alkupuolella RA-

KE:n vuokralaisena. EY3:n tuotteet olivat piianturitekniikkaan perustuvia mitta-

laitteita. Tietotekniikkayritys perusti tuotekehitysyksikön (TTY) teknologiakylään 

vuonna 1998. Tietoliikennetuotteita suunnitteleva yksikkö oli osa toisella paikka-

kunnalla sijaitsevaa tutkimus- ja tuotekehitysosastoa. Emoyritys ulkoisti tuoteke-

hitystoimintansa ja TTY siirtyi henkilökuntineen kesällä 2001 toisen tietotekniik-

ka-alan yrityksen omistukseen. Tämä yritys perusti oman yksikkönsä teknolo-

giakylään. 

Ohjelmistosuunnittelu- ja henkilöstövuokrausyrityksen (OHY:n) perusti TE-

KU:n kehittämisjohtaja vuonna 1998. TEKU:n kehittämisosastolla toteutettiin 

atk-palvelukeskusprojekti, jossa kartoitettiin yritysten atk-palvelujen ulkoistamis-

tarpeita. Kehittämisjohtaja sai projektin tuloksena idean yrityksen perustamisesta. 

OHY vuokrasi tilat vuonna 1999 teknologiakylästä. Se keskittyi Lotus Notes -

ohjelmistopalvelujen tuottamiseen. OHY:n osakekanta myytiin vuonna 2001 tie-

tojärjestelmiä suunnittelevalle ja kehittävälle konsernille, ja sen toiminta jatkui 

teknologiakylässä konsernin toimipisteenä. 
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Kuvio 6. Organisaatioiden verkostorakenne vuonna 1998 teknologiakylässä. 

Taulukko 9 sisältää kaikki organisaatiot, jotka olivat teknologiakylässä vuonna 

1998, siis myös ne organisaatiot, jotka rajasin tutkimuksen ulkopuolelle. Olen 

merkinnyt tähdellä tähän tutkimukseen valitut organisaatiot. Taulukko 9 sisältää 

organisaatioiden taustatietoja kuten toimialan, tuotteet ja palvelut sekä organisaa-

tion teknologiakylään tulovuoden (ks. myös liitteet 6 ja 7). 

KO

EY2

EY1

VPY

RAKE

KEHY

EY3

OHY

METL

YTTK

TTY

M-LI

YY

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio

KO

EY2

EY1

VPY

RAKE

KEHY

EY3

OHY

METL

YTTK

TTY

M-LI

YY

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio
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Taulukko 9. Organisaatiot, jotka tulivat teknologiakylään vuosina 1996–1998.  

Yritys/yksikkö 

organisaatio/ osasto 

Toimiala Tuotteet/ 

palvelut 

Kylään 

tulovuosi 

*Ympäristöteknologian 

tutkimuskeskus (YTTK) 

ympäristöalan tutkimus, 

kehitys ja 

mittausteknologia 

ympäristöalan tuotekehitys- ja 

tutkimuspalvelut 

 

1996, osa Meri-Lappi 

Instituuttia vuonna 

1998 

*Mikroelektroniikan 

tutkimuslaboratorio 

(METL) 

tutkimus, kehitys ja 

mikropiirien (anturien 

testaus) 

piisäteilyantureiden 

tuotekehitys- ja 

tutkimuspalvelut 

1996, osa Meri-Lappi 

Instituuttia vuonna 

1998 

*Elektroniikkayritys 3 

(EY3) 

piianturitekniikkaan 

perustuva mittaus  

 

CCD- ja CMOs Asic 

(Application Specific 

Integrated Circuits) palvelut 

1996  

 

Amk:n tekniikan 

koulutusyksikön 

teknologiapalveluosasto  

tutkimus ja tuotekehitys 

 

projektitoiminta, 

suunnittelupalvelut (kone- ja 

sähköautomaatio), analyysit, 

simulointi- ja mittauspalvelut 

1998 

Kiinteistöhuoltoyritys  kiinteistönhuolto kiinteistön huoltopalvelut 1997 

Mekaaninen puun- 

jalostusyritys 

mekaaninen puun- 

jalostus 

konsultointi (suunnittelu & 

markkinointi) 

1997 

*Tietoteknikkayrityksen 

tuotekehitysyksikkö (TTY) 

osa toisella paikkakunnalla 

olevaa yksikköä 

 

tietoliikenne tuotekehitys 1998, konserni 

ulkoisti tuote-

kehityksen, Kemin 

yksikkö siirtyi toisen 

yrityksen 

omistukseen v. 2001 

* Ohjelmistosuunnittelu- ja 

henkilöstövuokrausyritys 

(OHY) 

ATK-palvelutalo 

 

tietotekniikka Lotus Notes Domino 

-asiantuntijapalvelut ja 

koulutus, tietojärjestelmä-

suunnittelu, konsultointi, 

raportointi- 

seuranta, 

työryhmäohjelmistot 

1998, Haaparannalla 

yksikkö, yritys vaihtoi 

omistajaa v. 2001 

Tähti (*) kuvaa tutkimukseen valittuja organisaatioita 

3.4.1.6 Teknologiakylä vuosina 1999–2001 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kivikankaan teknologia-alueelle Kivikangas-

työryhmän esittämän nimiehdotuksen Kemin teknologiakylä, josta englanninkie-

linen nimitys on Digipolis, Kemi. Digipoliksesta tuli osa Pohjois-Suomen polis-

verkkoa. Uusi EU-ohjelmakausi vaikutti Digipoliksen tulevaisuuden suunnitte-

luun. Keskeisinä toimijoina alueen yritysten ohella Digipolis-ohjelmassa olivat 
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KEHY, Meri-Lappi Instituuttiin kuuluvat tutkimusyksiköt sekä KO, jotka laativat 

investointisuunnitelmia yrityksille vuokrattavien tilojen rakentamiseen, laborato-

rioiden kehittämiseen sekä koulutus- ja tutkimusprojektien rahoitukseen.  

Vuonna 2000 valmistui teknologiakylän päärakennuksen laajennuksen II-

vaihe. Laajennuksen jälkeen rakennuksella on pinta-alaa yli 2600 m2. Laajennus-

hanke oli osa käynnissä olevaa Digipolis-ohjelmaa. Toimitiloja teknologiakylässä 

oli n. 19000 m2 ja niiden käyttöaste vuonna 2000 oli 98 %. Kylässä toimi 22 or-

ganisaatiota, jotka työllistivät 280 henkilöä. KEHY:n kehittämisraha vuodeksi 

2000 oli 2,3 Mmk. Teknologiakylässä toteutetut projektit tukivat Digipoliksen 

toimijoiden yhdessä tekemien linjausten mukaista kehittämistyötä sen osaamis-

kärkien (elektroniikan tuotantotekniikan ja digitaalitekniikan) kehittämisessä 

osana Pohjois-Suomen Multipolis-verkostoa. Meri-Lappi Instituutin molempien 

tutkimusyksikköjen perusinvestoinnit jatkuivat vielä vuosina 2000−2002.  

Studiotalon laajennuksen III-vaihe valmistui vuonna 2001, ja rakennus laaje-

ni alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 3504 m2:iin. Yritysten käyttöön varat-

tuja tiloja on 2194 m2. Vuonna 2001 kaupungin kehittämisraha KEHY:lle oli 3 

Mmk. Kehittämissopimuksen mukaan toiminnan painopistealueina teknologiaky-

lässä olivat ympäristöteknologia, elektroniikka ja tietotekniikka. KEHY:n tehtä-

vänä olivat Digipoliksen markkinointi, elektroniikan tuotantotekniikan, informaa-

tioteknologian ja ympäristöteknologian kehittämishankkeet sekä ympäristöpalve-

lu- ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen ja yritysten pääomasijoitusten tukemi-

nen. Tornio jäi vuonna 2001 pois teknologiakylän kehittämisyhtiöstä.  

Vuonna 2001 Digipoliksen alueella, joka käsittää keskushallintorakennukses-

sa olevat organisaatiot, EY1:n, EY2:n ja TEKU:n kiinteistöt sekä Kapiteeli Oy:n 

omistamasta kiinteistöstä RAKE:n yrityksille vuokraamat tilat, oli toimitiloja n. 

21 000 m2 ja niiden käyttöaste syksyllä 2001 oli 98 %. Teknologiakylässä toimi 

25 organisaatiota, jotka työllistivät runsaat 300 henkilöä marraskuussa 2001. Tek-

nologiakylän yritysten päätoimialat olivat elektroniikka, tietotekniikka, ympäris-

töteknologia sekä yritys- ja koulutuspalvelut. Uusia toimitiloja oli suunnitteilla 15 

000 m2 ja rakennusoikeutta on 45 000 m2.  

Tutkimukseen valitut organisaatiot olivat teknologiakylässä jo vuonna 1998, 

mutta niiden verkostorakenne muuttui vuonna 2001. Kuvio 7 kuvaa organisaati-

oiden verkostorakennetta vuonna 2001. Violetti väri kuvaa koulutusorganisaatio-

ta, turkoosi tutkimusyksikköjä ja keltainen yrityksiä. 
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Kuvio 7. Organisaatioiden verkostorakenne vuonna 2001. 

Taulukko 10 sisältää organisaatiot, jotka tulivat teknologiakylään vuosien 1999–

2001 aikana, ja myös ne organisaatiot, jotka rajasin tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tähdellä merkityt ovat tähän tutkimukseen valittuja organisaatioita. Taulukko 10 

sisältää organisaatioiden taustatietoja, kuten toimialan, tuotteet ja palvelut sekä 

organisaation teknologiakylään tulovuoden (ks. myös liitteet 6 ja 7). 

KO

EY2

EY1

VPY

RAKE

KEHY

EY3

OHY

METL

YTTK

TTY

M-LI

YY

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio

KO

EY2

EY1

VPY

RAKE

KEHY

EY3

OHY

METL

YTTK

TTY

M-LI

YY

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio
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Taulukko 10. Organisaatiot, jotka tulivat teknologiakylään vuosina 1999−2001. 

Yritys/yksikkö 

 

Toimiala Tuotteet/palvelut Kylään tulovuosi 

Tietoteniikkayrityksen 

yksikkö 2 

 

tietoliikenne sähköiset tietojärjestelmät, 

ohjelmistot ja ylläpito 

2000, osa konsernia 

Tornioon avattiin 

yksikkö 

Tietotekniikkayrityksen 

yksikkö 3 

 

tietojärjestelmien 

suunnittelu, 

tuotekehitys  

palveluja ja sovelluksia 

informaation hallintaan 

2000, omistajan 

vaihdos v.2001 

Tili- ja toimisto-

palveluyritys  

 

kirjanpito, 

palkanlaskenta, 

taloushallinto 

tilitoimistopalvelut 2000 

Suunnitteluyritys  

 

perinteinen suunnittelu, 

kolmityösuunnittelu  

  

suunnittelupalvelut (kone-, 

laite- ja sähkösuunnittelu), 

etäkunnonvalvonta 

2001 Kemi, toimipiste 

Pellossa 

Meri-Lapin yritys- 

hautomo 

hautomotoiminta  aloittavat yritykset, tutkimus-, 

tuote- ja yritysideat M-L I:n 

tutkimusyksiköt, amk:n 

yksiköt ja yritykset 

2001 

Tähti (*) kuvaa tutkimukseen valittuja organisaatioita 

3.4.2 Liikesuhteiden kuvaus 

Kuvaan liikesuhteet niiden sisältämän keskeisen tehtävän mukaan (vrt. Håkans-

son 1987). Koulutuspalvelusuhteet sisältävät kuvaukset koulutusorganisaation ja 

yritysten välisistä suhteista alaluvussa 3.4.2.1. Tutkimussuhteet sisältävät ympä-

ristöteknologian tutkimuskeskuksen ja mikroelektroniikan tutkimuslaboratorion 

suhteiden kuvaukset yritysten ja koulutusorganisaation kanssa alaluvussa 3.4.2.2. 

Alihankintasuhteet sisältävät kuvaukset yritysten välisistä suhteista alaluvussa 

3.4.2.3. Kunkin suhdetyypin kuvauksessa yhdistän molempien organisaatioiden 

näkemyksiä suhteesta. 

3.4.2.1 Koulutuspalvelusuhteet 

Koulutuspalvelusuhteita on viisi ja kuvaan suhteet seuraavassa järjestyksessä: 

– koulutusorganisaation (KO) ja elektroniikkayritys 1:n (EY1) suhde 

– koulutusorganisaation ja vesisuihku- ja pakkausteknologiayrityksen (VPY) 

suhde 
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– koulutusorganisaation ja elektroniikkayritys 2:n (EY2) suhde 

– koulutusorganisaation ja ohjelmistosuunnittelu- ja henkilöstövuokrausyrityk-

sen (OHY) suhde 

– koulutusorganisaation ja tietoliikenneyrityksen tuotekehitysyksikön (TTY) 

suhde. 

 

Kuvio 8 havainnollistaa koulutusorganisaation ja yritysten väliset suhteet. Koulu-

tusorganisaatio on kuvattu violetilla ja yritykset keltaisella värillä.  

 

Kuvio 8. KO:n ja yritysten väliset koulutuspalvelusuhteet.  

KO & EY1 

Suhde koulutusorganisaation ja elektroniikkayritys 1:n välillä alkoi teknologiaky-

län perustamisvaiheessa vuonna 1990, koska molemmat organisaatiot olivat alu-

eella jo teknologiakylää perustettaessa. Suhde jatkui edelleen vuonna 2001, jol-

loin tämän tutkimuksen aineisto kerättiin. Tänä aikana organisaatioiden välinen 

suhde sisälsi erilaista yhteistyötä, jotka kuvaan kuviossa 9. 

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

KO VPY

EY1

EY2

TTYOHY
Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

KO VPY

EY1

EY2

TTYOHY

KO VPY

EY1

EY2

TTYOHY
Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio
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Kuvio 9. KO:n ja EY1:n suhteen sisältämä yhteistyö. 

Anturin kehittämisprojekti (1990–1991). Organisaatiot toteuttivat vuosina 1990–

1991 anturin kehittämisprojektin, jossa niiden tavoitteena oli yhdistää toistensa 

ympäristöalan mittaus- ja analyysiosaamista sekä kehittää anturi rikkiyhdisteiden 

detektointiin. Idea anturin kehittämisestä syntyi teknologiakylän suunnitteluvai-

heessa toteutetun ympäristömittausten kartoitusprojektin seurauksena. Yritys 

halusi kehittää anturisovelluksen myyntitarkoitukseen ja koulutusorganisaatio 

ympäristöalan opetustaan. 

Anturiprojektia rahoittivat Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) ja teolli-

suuskylän rakentamisesta ja kehittämisestä kylän alkuaikoina vastannut yhtiö 

(RAKE), jonka tavoitteena oli edistää ympäristöteknologiaan liittyvää toimintaa 

ja ympäristöalan mittaus- ja analyysiosaamista teknologiakylässä. Anturit mitat-

tiin KO:n ympäristölaboratoriossa ja mittauksiin sovellettiin elektroniikkayritys 

1:n (EY1) mittaustekniikkaa. Organisaatioiden tekniset osaamisresurssit eivät 

riittäneet anturin kehittämiseen ja EY1:n johto huomasi, että antureiden kehittä-

minen ei ollut oikea ala ja päätti luopua siitä. 

DSP-teknologian kehittämisprojekti (1992–1993). Organisaatiot toteuttivat 

DSP:n (Digital Signal Processing) eli digitaalisen signaalinkäsittely- teknologian 

kehittämisprojektin vuosina 1992–1993. Tämänkin projektin idea syntyi teknolo-

giakylän suunnitteluvaiheessa RAKE:n toteuttaman DSP-teknologia- ja puolijoh-

detekniikkahankkeen seurauksena. Koulutusorganisaatiolla ja elektroniikkayritys 

1:llä oli halu kehittää digitaaliteknologiaa. Lama-aika ja vaikeus saada yrityksiä 

pysymään teknologiakylässä horjutti kunnallisten päättäjien uskoa uuteen tekno-

logiaan ja RAKE ei halunnut rahoittaa elektroniikkaprojektin omarahoitusosuutta. 

KO ja EY1 hankkivat Tekes:lta rahoituksen DSP-teknologian kehittämisprojektiin 

ja toteuttivat sen.  

KO EY1

Anturin kehittämis-
projekti 1990-1991

DSP-koulutushanke
1995

Mikroelektroniikka-
koulutus
1998-1999

DSP-ELE-projekti
2000-2002

DSP-teknologiakoulutus
DSP-teknologiakurssi
1993-1994

DSP-teknologian
Kehittämisprojekti 
1992-1993
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DSP-teknologian kehittämisprojektin aikana EY1:llä ja KO:lla oli käytössä 

Tampereen teknillisen korkeakoulun (TKKK) professorin DSP-teknologia-

asiantuntijaresursseja. EY1:llä oli tarve hyödyntää professorin osaamista, koska 

yritys halusi kehittää DSP-teknologiaa, joka oli yrityksen suunnittelun painopiste-

alue. KO puolestaan halusi kehittää DSP-teknologian koulutusohjelman. EY1 

hyödynsi DSP-projektista hankkimiaan teknologiaresursseja kehittämällä DSP-

teknologiaan liittyviä tuotteita ja myymällä niihin liittyviä patentteja. Projektin 

päätyttyä professori siirtyi Ruotsissa olevaan tekniseen korkeakouluun, minkä 

seurauksena alkoi EY1:n yhteistyösuhde sen kanssa. KO ei voinut ottaa käyttöön 

uutta DSP-koulutusohjelmaa, koska ammattikorkeakoulujen opetusohjelmat mää-

riteltiin vielä tähän aikaan opetusministeriön taholta eivätkä ammattikorkeakoulut 

siis voineet päättää niistä itse. KO hyödynsi DSP-teknologiaa muissa koulutusoh-

jelmissaan.  

DSP-teknologiakoulutus (1993–1994 ja 1995). EY1 tarvitsi ammattitaitoista 

työvoimaa, mutta sillä oli hankaluuksia saada elektroniikka-alan ihmisiä töihin, 

koska alan ammattilaisista oli puutetta koko maassa. Ison kansainvälisen tietotek-

niikkayrityksen kasvuvauhti loi uskottavuutta laman jälkeiseen aikaan ja lisäsi 

myös elektroniikka-alan työvoiman tarvetta. EY1:n johto teki KO:n johdolle 

aloitteen DSP-teknologian koulutuskurssin järjestämisestä voidakseen palkata sen 

käyneistä ammattitaitoista työvoimaa. KO ja EY1 toteuttivat DSP-

teknologiakoulutuskurssin vuosina 1993−1994. Laman vaikutuksesta insinöörejä 

ja teknikoita oli runsaasti työttöminä ja kurssi toteutettiin työvoimapoliittisena 

työllisyyskoulutuksena. 

EY1:n henkilöstö osallistui DSP-teknologiakoulutuskurssin suunnitteluun ja 

työharjoittelun ohjaukseen ja KO:n henkilöstö toteutti teoriaopetuksen. Koulutuk-

sen suunnittelu ja toteuttaminen vaati osapuolilta aikaa ja järjestelyjä, koska kurs-

sin järjestäminen oli molemmille osapuolille uusia asia ja vaati neuvotteluja työ-

voimahallinnon kanssa. EY1 rekrytoi uutta työvoimaa kurssilta, ja KO hyödynsi 

yrityksen suunnitteluresursseja ja koulutukseen hankittuja opetusvälineitä myös 

muussa koulutuksessaan.  

Koulutusyhteistyö KO:n ja EY1:n välillä jatkui vuonna 1995, kun koulutus-

organisaatio kehitti vuonna 1995 digitaalitekniikan ja elektroniikan osaamistaan 

n. 16 kk:n DSP-koulutushankkeessa, joka kuului Lapin Liiton koordinoimaan 

EU:n tavoite 6 -ohjelmaan vuosiksi 1995–1999. Hankkeen tavoitteena oli koulu-

tuksen avulla edistää digitaalitekniikan ja elektroniikkatuotannon osaamista ja 

elektroniikkateollisuuden alihankintatoimintaa. Koulutushankkeen avulla KO 
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kehitti digitaalisen signaalin käsittelyn koulutusta ja otti käyttöön kaksi uutta 

koulutusohjelmaa, jotka sisälsivät DSP-teknologiaa. 

Mikroelektroniikkakoulutus (1998–1999). EY1 investoi kehittääkseen omaa 

testaustoimintaansa ja tarvitsi ammattitaitoisia työntekijöitä. EY1 teki KO:lle 

esityksen mikroelektroniikan suunnittelijoiden ja testioperaattorien koulutuksen 

järjestämisestä. Kurssi toteutettiin vuosina 1998–1999. Työvoimatoimisto rahoitti 

koulutuksen. EY1 osallistui kurssin suunnitteluun ja kurssilaisten työharjoittelun 

ohjaukseen. Mikroelektroniikan koulutuskurssin toteuttamiseen osallistui lisäksi 

elektroniikkayritys 2 (EY2), joka tarvitsi myös lisää ammattitaitoista työvoimaa. 

KO toteutti teoriaopetuksen. Osapuolten yhteistyötä vaikeutti ajan puute, kun 

yritykset ohjasivat kurssilaisten työharjoittelua yrityksissä. Yhteistyötä vaikeutti-

vat myös yritysten ”valtataistelut” työharjoittelijoiden valinnasta. Molemmat 

yritykset olisivat halunneet valita parhaat henkilöt työharjoittelijoiksi, koska yri-

tysten tarkoituksena oli kurssin jälkeen palkata siltä työntekijöitä. KO hyödynsi 

DSP-teknologiaa omissa koulutusohjelmissaan ja sai hankittua kurssin kautta 

opetusvälineitä elektroniikan opetukseen.  

DSP-ELE-projekti (2000–2001). KO sai EY1:ltä teknistä asiantuntija-apua 

digitaalisen signaalinkäsittelyn ja elektroniikan osaamisen ja yritystoiminnan 

kehittäminen -projektiin (DSP-ELE), jonka KO toteutti vuosina 2000–2001. Pro-

jekti sisälsi digitaalisen signaalinkäsittely- ja elektroniikan tuotantotekniikkalabo-

ratorioiden laite- ja ohjelmistohankinnat, elektroniikkatuotannon koulutuksen 

kehittämisen ja t&k- toiminnan käynnistämisen. KO sai projektiin rahoituksen 

EU:lta. EY1:n toimitusjohtaja osallistui projektin johtoryhmätyöhön ja tuotekehi-

tyspäällikkö ohjausryhmätyöhön. Projektin ohjausryhmässä olivat mukana myös 

tietotekniikkayrityksen tuotekehitysyksikön (TTY) ja mikroelektroniikan tutki-

muslaboratorion (METL) johtajat. 

KO:n johtajan mukaan henkilösuhteet yritysten kanssa DSP-ELE projektin 

aikana toimivat erinomaisesti, vaikka aikataulu oli tiukka. Projektin rahoituspää-

töksen viivästymisen vuoksi sen kestoaika lyheni puoleen alkuperäisestä suunni-

telmasta. KO joutui myös tarkentamaan elektroniikan tuotantotekniikkalaborato-

rion investointisuunnitelmaa. KO sai yritysten asiantuntijaresursseja laboratorioi-

den varustamiseen ja elektroniikan koulutuksen kehittämiseen ja kehitti projektin 

avulla elektroniikan tuotantotekniikkakoulutusta. 
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KO & VPY 

Suhde KO:n ja vesisuihku- ja pakkausteknologiayrityksen (VPY) välillä alkoi 

vuonna 1992 ja jatkui edelleen vuonna 2001. Suhde sisälsi yrityshautomotoimin-

taa ja pakkausvaimentimen tuotekehitystä (ks. kuvio 10).  

 

Kuvio 10. KO:n ja VPY:n suhteen sisältämä yhteistyö. 

Yrityshautomotoiminta (1992–1999). KO aloitti yrityshautomotoimintansa vuon-

na 1992, ja samana vuonna tämän toiminnan avustamana perustettiin VPY. Yri-

tyksen johtaja oli aikaisemmin projektitehtävissä KO:ssa ja sai idean yrityksen 

perustamisesta, kun huomasi, että vesisuihkuleikkaustekniikalle, jota KO:ssa 

kehitettiin, oli syntymässä markkinoita. VPY:n ja KO:n johtajat olivat siis entisiä 

työkavereita ja tunsivat hyvin toisensa. 

VPY:n johtaja hyödynsi yrityshautomoyrityksenä KO:n asiantuntijaresursse-

ja, teknisiä ja taloudellisia resursseja sekä tila- ja laiteresursseja liiketoiminnan 

aloittamiseen. VPY:n johtaja kehitti yrityshautomossa vesisuihkuleikkausteknii-

kasta yrityksen palvelutuotteen.  

Pakkausvaimentimen kehitysprojekti (1999–2000). Vuonna 1999 VPY:n joh-

taja päätti muuttaa yrityksen liiketoimintaa vesisuihkuleikkauspalvelujen myyn-

nistä pakkausten sisällä tuotetta suojaavien vaimentimien valmistukseen, koska 

vesisuihku-leikkauspalvelujen myynti ei tuonut yritykselle sen odottamaa kasvua. 

VPY:n johtaja sai eräältä tietotekniikka-alan yritykseltä, johon oli tutustunut 

KO:n kautta, idean pakkausvaimentimien valmistuksesta. VPY sai rahoituksen 

tuotekehitysprojektiin Teknologian kehittämisyhtiöltä (Tekes). VPY ja KO toteut-

tivat pakkausvaimentimen kehitysprojektin. VPY:n johtaja palkkasi pakkaus-

vaimentimen kehitysprojektiin kaksi KO:n insinööriopiskelijaa, jotka erikoistui-

vat tuotekehitykseen ja opiskelivat henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 

VPY kehitti projektissa luontoystävällisen pakkausvaimentimen. 

KO VPY
Yrityshautomotoiminta 1992-1999

Pakkausvaimentimen 
kehitysprojekti 1999-2001

KO VPY
Yrityshautomotoiminta 1992-1999

Pakkausvaimentimen 
kehitysprojekti 1999-2001
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KO & EY2 

Suhde organisaatioiden välillä alkoi vuonna 1993, kun elektroniikkayritys 2 

(EY2) perustettiin koulutusorganisaation yrityshautomotoiminnan kautta. EY2:n 

omistaja vaihtui, kun yritys myytiin vuonna 2000. Suhde KO:n ja EY2:n välillä 

jatkui uuden omistajan kanssa. Suhde sisälsi yrityshautomotoiminnan lisäksi mik-

roelektroniikkakoulutusta, fotolitografiaprojektiin liittyvää yhteistyötä sekä yri-

tyksen henkilöstökoulutuksen ja uusien työntekijöiden elektroniikkatuotantokou-

luksen (ks. kuvio 11). 

Kuvio 11. KO:n ja EY2:n yhteistyö. 

Yrityshautomotoiminta (1993–1994). EY2:n johtaja hyödynsi yrityshautomoyri-

tyksenä KO:n asiantuntijaresursseja ja taloudellisia resursseja liiketoiminnan 

aloittamisessa. EY2:n perustamiseen vaikutti myös elektroniikkayritys 1, jolla oli 

tarve hankkia suunnittelemiinsa asiakaskohtaisiin piireihin sahausta ja kotelointia.  

Mikroelektroniikkakoulutus (1993–1994, 1998–1999). Koulutusorganisaatio 

ja EY2 toteuttivat vuosina 1993−1994 mikroelektroniikan työllisyyskurssin, kos-

ka EY2:lla oli tarve saada ammattitaitoista työvoimaa. EY2 osallistui myös vuo-

sina 1998−1999 KO:n ja EY1:n mikroelektroniikkakoulutuksen toteuttamiseen, 

koska EY2 tarvitsi lisää työvoimaa. EY2 osallistui mikroelektroniikkakoulutuk-

sen suunnitteluun ja kurssilaisten työharjoittelun ohjaukseen ja rekrytoi kursseilta 

työntekijöitä. KO organisoi koulutusta ja järjesti teoriaopetuksen. 

Fotolitografiaprojekti (2000–2003). KO sai rahoituksen fotolitografiaprojek-

tiin keväällä 2000. KO:n t&k-toiminnan näkökulmasta projektissa oli keskeistä 

keraamisten ja LTCC-komponenttien (Low Temperature Co-fired Ceramics) vii-

valeveyden kaventaminen ja fotolitografialaboratorion perustaminen. EY2:n johto 

osallistui KO:n fotolitografiaprojektin ohjausryhmätyöhön asiantuntijana. Projek-

tin rahoituspäätöksen viivästyminen aiheutti muutoksia laboratoriohankkeen al-

kuperäisiin suunnitelmiin, koska teknologia muuttui nopeasti. KO ja EY2 kehitti-

vät projektissa elektroniikan tuotantotekniikkaa ja LTCC-tekniikkaa sekä KO:n 

KO EY2
Yrityshautomotoiminta 
1993

Pakkausvaimentimen 
kehitysprojekti 1999

Mikroelektroniikkakoulutus
1993-1994 ja 1998-1999

Fotolitografiiaprojekti
2000

KO EY2
Yrityshautomotoiminta 
1993

Pakkausvaimentimen 
kehitysprojekti 1999

Mikroelektroniikkakoulutus
1993-1994 ja 1998-1999

Fotolitografiiaprojekti
2000
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fotolitografialaboratorion laitehankintoja. KO vuokrasi EY2:lta tilat fotolitogra-

fialaboratoriolle.  

Henkilöstökoulutus ja uusien työntekijöiden elektroniikkatuotantokoulutus 

(2001). EY2:lla oli tarve kouluttaa sekä olemassa olevaa henkilöstöä että uutta 

henkilöstöä. EY2 osti KO:lta jatkokoulutusta henkilöstölleen, koska se halusi 

kehittää työntekijöidensä elektroniikan tuotantotekniikkaosaamista. KO käynnisti 

vuonna 2001 mikroelektroniikan erikoistutumisopinnot, joihin EY2:n henkilöstö 

osallistui.  

KO ja EY2 toteuttivat työvoimahallinnon rahoituksella myös uusien työnteki-

jöiden ammatillisen koulutuksen elektroniikan tuotantoon, koska yrityksellä oli 

tarve palkata lisää henkilökuntaa. Yrityksen henkilökunta osallistui kurssisisältö-

jen suunnitteluun ja laitteiden käyttökoulutukseen. Koulutusyhteistyötä vaikeutti-

vat ajoittain EY2:n henkilöstön aikaresurssit. Koulutuksen osittainen toteuttami-

nen yrityksessä vaati henkilöstön aikaa koulutettavien ohjaukseen. Teknologia 

kehittyi nopeasti ja KO ja EY2 joutuivat sopeuttamaan koulutuksen sisältöä tek-

nologian muutokseen. Osapuolet joutuivat muuttamaan myös sopimuksia työ-

voimahallinnon kanssa koulutuksen aikana.  

KO:n johtajan mukaan EY2:n uuden omistajan kasvuhakuisuus vaikutti kou-

lutusyhteistyön laajenemiseen EY2:n ja KO:n välillä. Henkilökohtaiset suhteet 

sekä luottamus ja sitoutuminen organisaatioiden johdon välillä olivat kunnossa. 

Asioista sovittiin neuvottelemalla. EY2:n tehdaspäällikön mukaan KO:n läheinen 

sijainti helpotti yhteistyötä. KO:n johtajan mukaan asetelma julkinen organisaatio 

vs. yritys aiheutti joskus ongelmia, koska KO:n toiminta oli byrokraatista ja edel-

lytti enemmän toiminnan julkisuutta kuin toiminta yrityksessä. Myös seurantajär-

jestelmät toimivat julkisella puolella hitaammin. EY2 rekrytoi uutta työvoimaa 

koulutuksen kautta. EY2:n tehdaspäällikön mukaan entisten työntekijöiden am-

mattitaito parani elektroniikan tuotannossa, koska KO pystyi tarjoamaan moni-

puolisempaa koulutusta kuin yritys.  

KO & TTY 

Suhde KO:n ja tietotekniikkayrityksen tuotekehitysyksikön TTY:n välillä alkoi 

vuonna 1998, kun TTY perustettiin teknologiakylään. TTY oli osa toisella paik-

kakunnalla sijaitsevaa yrityksen tuotekehitysosastoa. TTY:n johtajan mukaan 

tuotekehitysyksikkö perustettiin teknologiakylään, koska KO:ssa oli digitaalisen 

signaalinkäsittelyn ja sulautettujen järjestelmien opetusta. Suhde jatkui vuoteen 

2001, jolloin TTY myytiin. Suhde sisälsi DSP-koulutuksen ostoa ja myyntiä. 
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TTY:n johtaja osallistui myös DSP-ELE-projektin ohjausryhmätyöhön (ks. kuvio 

12). 

 

Kuvio 12. KO:n ja TTY:n suhteen sisältämä yhteistyö 

KO & OHY  

KO:n ja OHY:n suhde alkoi vuonna 1998, kun OHY perustettiin KO:n yritys-

hautomoyrityksenä. Suhde jatkui vuonna 2001. Se sisälsi yrityshautomotoiminnan 

lisäksi Lotus-Notes-ohjelmistokoulutuksen ostoa ja myyntiä sekä sulautettujen 

järjestelmien koulutusta (ks. kuvio 13). 

 

Kuvio 13.  KO:n ja OHY:n suhteen sisältämä yhteistyö. 

Yrityshautomotoiminta (1998–1999). Ohjelmistosuunnittelu- ja henkilöstövuok-

rausyrityksen (OHY) johtaja hyödynsi yrityshautomoyrityksenä KO:n asiantunti-

jaresursseja ja taloudellisia resursseja liiketoiminnan aloittamisessa.  

Koulutuksen osto ja myynti (1998–2001). OHY:llä oli tarve kouluttaa ammat-

titaitoista henkilöstöä, jota se vuokrasi eteenpäin. OHY ja KO toteuttivat ensim-

mäisen Lotus Notes-ohjelmistokoulutuksen vuonna 1998 ja toisen kurssin vuonna 

2000. Sulautettujen järjestelmien koulutus toteutettiin vuonna 2001. Osan su-

lautettujen järjestelmien koulutuksesta OHY osti KO:lta ja osan koulutuksesta 

KO TTY
Koulutuksen osto  ja myynti
1998-2001

DSP-ELE-projekti
2000-2001

KO TTY
Koulutuksen osto  ja myynti
1998-2001

DSP-ELE-projekti
2000-2001

KO OHY
Yrityshautomotoiminta
1998-

Koulutuksen osto ja myynti
Sulautettujen järjestelmien koulutus

KO OHY
Yrityshautomotoiminta
1998-

Koulutuksen osto ja myynti
Sulautettujen järjestelmien koulutus
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rahoitti Ruotsin työvoimahallinto. KO koulutti OHY:n henkilökunnasta 80 %. 

KO:n ja OHY:n johtajat olivat entisiä työkavereita ja heillä oli hyvät henkilökoh-

taiset suhteet ja keskinäinen luottamus sekä sitoutuminen. Siksi esimerkiksi kou-

lutuksia koskevat neuvottelut sujuivat joustavasti. 

3.4.2.2 Tutkimussuhteet 

Kuvaan ensin ympäristöteknologian tutkimuskeskuksen (YTTK) suhteen ympä-

ristöyrityksen (YY) kanssa, ja sen jälkeen METL:n suhteet EY2:n ja EY3:n kans-

sa sekä YTTK:n ja METL:n suhteet koulutusorganisaation kanssa (ks. kuvio 14). 

Kuviossa tutkimusyksiköt on kuvattu turkoosilla, koulutusorganisaatio violetilla 

ja yritykset keltaisella.  

Kuvio 14. YTTK:n ja YY:n välinen suhde, METL:n ja EY2:n ja EY3:n väliset suhteet 

sekä YTTK:n ja METL:n suhteet KO:n kanssa. 

YTTK & YY 

Suhde YTTK:n ja YY:n välillä alkoi vuonna 1996, kun Oulun yliopiston alainen 

YTTK aloitti toimintansa teknologiakylässä. YY perustettiin KO:n yrityshauto-

motoiminnan kautta vuonna 1994. Suhde YTTK:n ja YY:n välillä jatkui vuonna 

2001. Se sisälsi ympäristömittauspalveluyhteistyötä, laitteiden vuokrausta sekä 

ympäristömittausmenetelmien ja -laitteiden kehittämistä (ks. kuvio 15). 

KO

EY2

EY3

YY

METL

YTTK

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatioKO

EY2

EY3

YY

METL

YTTK

Muu organisaatio

Liikesuhde

Muu suhde, ei tutkittu

Tutkimuksessa mukana 
oleva organisaatio
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Kuvio 15. YTTK:n ja YY:n suhteen sisältämät yhteistyöprojektit. 

Mittauspalvelujen osto ja myynti, laitteiden vuokraus sekä mittauspalvelujen ja -

menetelmien kehittäminen (1996–2001). YY osti YTTK:lta mittauspalveluja ja 

vuokrasi laitteita päästö- ja takuuarvomittauksiin. YTTK puolestaan käytti ympä-

ristöyrityksen mittauslaitteita ja siirsi omia esimerkiksi kaatopaikkojen kaasumit-

tauksia yritykselle. YY hyödynsi YTTK:n tekniikkaa kehittäessään jätevesi- ja 

kaatopaikkamittauksia, jotka olivat uusia alueita YY:n toiminnassa. Ympäristöön 

liittyvät EU-lainsäädäntömuutokset ja julkissektorin sekä isojen tuotantolaitosten 

ympäristöosastojen ulkoistamispäätökset lisäsivät sen palvelujen kysyntää ja mit-

tauspalvelujen ostotarvetta YTTK:lta. 

YTTK:n henkilöstö kehitti käytännön mittaustapahtumien avulla mittauslait-

teita ja -menetelmiä. Molempien organisaatioiden tarpeet ja halu tehdä yhteistyötä 

sekä organisaatioiden erilaiset resurssit kehittivät sekä YY:n että YTTK:n henki-

löstön ammatti- ja yhteistyötaitoja. YTTK:n ja YY:n suhteissa korostettiin luotta-

musta, sitoutumista ja hyviä henkilösuhteita. Yliopiston alaisen YTTK:n ja ympä-

ristöyrityksen henkilöstön välillä oli joskus havaittavissa näkemyseroja teoreetti-

sen ja käytännön tiedon yhdistämisessä. YTTK:n tutkijan mukaan myös tutki-

muskeskuksen työvoimapula haittasi joskus yhteistyötä. Yleisen taloudellisen 

tilanteen heikentyessä teollisuuslaitokset siirsivät ei-pakollisia ympäristösuojelu-

toimenpiteitä ja investointeja, mikä puolestaan vaikutti YY:n palvelujen menek-

kiin ja vähensi yrityksen mittauspalvelujen ostoja YTTK:lta. 

METL & EY2  

Suhde mikroelektroniikan tutkimuslaboratorion ja elektroniikkayrityksen 2 välillä 

alkoi, kun METL aloitti toimintansa teknologiakylässä vuonna 1996. Suhde jatkui 

vuoteen 2000, jolloin yrityksen omistaja vaihtui. Suhde sisälsi pii-

YTTK YY
Mittauspalvelujen osto ja myynti, laitteiden vuokraus
1996-2001

Mittausmenetelmien ja -laitteiden kehittäminen
1996-2001
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ilmaisinmoduulien kokoonpanotekniikkaan liittyvää yhteistyötä sekä kotelointi- ja 

pakkaustekniikan tutkimusprojektiyhteistyötä (ks. kuvio 16). 

Kuvio 16. METL:n ja EY2:n suhteen sisältämä yhteistyö. 

Pii-ilmaisinmoduulien kokoonpano (1996–2000). METL:n johtaja sopi vuonna 

1996 yhteistyöstä NASA:n Anti Magnetic Spectrometer -kokeen (AMS) johtajan 

kanssa pii-ilmaisinmoduulien kehittämisestä Alpha–avaruusasemaa varten. Hanke 

liittyi Euroopan hiukkastutkimuslaitoksen CERN:n kokeeseen, jossa rakennettiin 

CMS-detektori (Compact Muon Solenoid). Osa laitteistossa tarvittavista pii-

ilmaisinmoduuleista valmistettiin METL:n johtajan suosituksesta EY2:ssa. 

METL:n henkilöstö osallistui yrityksen ilmaisinmoduulien testaukseen, kehitti 

moduulien kokoonpanoon liittyvää tekniikkaa ja antoi EY2:lle tukea moduulien 

kokoonpanossa.  

Kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojekti (1997–1998). EY2 tuli mu-

kaan myös METL:n tutkimuskehityshankkeeseen, jossa tutkittiin säteilyilmaisin-

teknologiaan liittyvää pakkaus- ja liitostekniikkaa ja selvitettiin mahdollisuuksia 

valmistaa edullista sarjatuotantoon sopivaa kotelointi- ja pakkaustekniikkaa. Pro-

jekti oli kaksiosainen ja sen ensimmäinen osa toteutettiin vuosina 1997–1998 ja 

jatko-osa, johon yritys EY2 ei enää osallistunut, koska sen omistaja oli vaihtunut 

vuonna 2001. Teknologian kehittämisyhtiö (KEHY) rahoitti hankeen omarahoi-

tusosuuden ja muu rahoitus tuli Tekes:ltä. Tutkimusprojektiin tuli mukaan myös 

VTT:n yksiköitä ja yrityksiä muualta paikkakunnalta.  

Tutkimusprojekti oli ensimmäinen METL:n toteuttama projekti. METL:n joh-

to hankki projektin kautta uutta laitteistoa ja tuotti uutta teknistä tietoa vakuumi-

koteloinnista. Yhteistyö EY2:n ja METL:n välillä sujui hyvin. EY2 jäi pois pro-

jektista vuonna 2000, kun EY2:n omistaja vaihtui. 

METL EY2
Pii-ilmaisinmoduulien kokoonpano
1996

Kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojekti
1997-1998
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METL & EY3 

Elektroniikkayritys 3 perustettiin vuonna 1996 METL:n johtajan spin-off -

yrityksenä. EY3 tuli mukaan METL:n kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimus-

projektin jatko-osaan vuonna 2001. EY3:n vuokrasi myös METL:n laitteita (ks. 

kuvio 17). 

 

Kuvio 17. METL:n ja EY3:n suhteen sisältämä yhteistyö. 

Kotelointi- ja pakkaustekniikkaprojektin jatko-osa (200–2001). Kotelointi- ja 

pakkaustekniikkaprojekti tuotti sekä EY3:lle että METL:lle uutta teknistä tietoa 

säteilyilmaisinten kotelointi- ja pakkaustekniikasta, vaikka projektin tekniset 

tavoitteet eivät täysin toteutuneet mikroelektroniikan laboratorion kannalta. Han-

keen tuloksena saatiin tietoa materiaalien sekä rakenne- ja valmistusteknisten 

vakuumisuljentaratkaisujen soveltuvuudesta ilmaisinten kotelointiin. EY3 hyö-

dynsi tutkimustuloksia myös muissa projekteissa. Projektin jatko-osan rahoitus-

päätös viivästyi, ja rahoittaja lyhensi projektin kestoaikaa, minkä vuoksi METL 

joutui muuttamaan projektin tavoitteita. Projektin kautta METL solmi uusia suh-

teita yliopistoihin ja valtion tekniseen tutkimuslaitokseen (VTT).  

EY3 käytti METL:n laitteita ja sai tutkimusyksikön kautta suhteita valtion 

teknilliseen tutkimuslaitokseen (VTT). EY3:n toimitusjohtajan mukaan yhteis-

työilmapiiri METL:n ja yrityksen henkilöstön välillä oli hyvä. Hänen mielestään 

METL:n ja yrityksen henkilöstön välillä oli kuitenkin eroja asennoitumisessa 

työaikoihin: METL:n henkilöstö ei joustanut riittävästi työajoissa. 

YTTK ja METL sekä KO 

Yhteistyö koulutusorganisaation sekä YTTK:n ja METL:n välillä oli vähäistä, 

koska KO:lla oli omaa t&k-toimintaa. Vuonna 1997 YTTK toteutti melutasojen 

METL EY3
Kotelointi- ja pakkaustekniikkaprojektin jatko-osa 2001

Laitteiden vuokraus 1996-2001METL EY3
Kotelointi- ja pakkaustekniikkaprojektin jatko-osa 2001

Laitteiden vuokraus 1996-2001



116 

selvittämisprojektin KO:n kanssa. Projektiin tuli mukaan myös teknologiakylän 

ulkopuolisia organisaatioita. KO ja YTTK saivat projektin tuloksena teknistä 

tietoa mittausmenetelmienkäytöstä laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. KO:lla ja 

YTTK:llä oli myös yhteisiä laiteinvestointeja, joita hyödynnettiin ympäristötek-

nologian tutkimuksessa ja opetuksessa. Organisaatiot olivat hankkineet yhteisiä 

laitteita, koska KO:lla oli 1990-luvulla ympäristöteknologian koulutusohjelma, 

jonka se kuitenkin lopetti 1990-luvun puolivälissä. METL:n johtaja osallistui 

KO:n DSP-ELE-projektin johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöhön asiantuntijana vuo-

sina 2000–2001. 

3.4.2.3 Alihankintasuhteet 

Kuvaan yritysten välisistä suhteista ensin EY1:n ja EY2:n suhteen, sen jälkeen 

TTY:n ja EY1:n suhteen, EY3:n ja EY2:n suhteen ja viimeisenä TTY:n OHY:n 

välisen suhteen (ks. kuvio 18). 

 

Kuvio 18. Yritysten väliset suhteet. 

EY1 & EY2 

Suhde EY1:n ja EY2:n välillä alkoi, kun EY2 perustettiin vuonna 1993. Suhde 

jatkui vuonna 2001. Suhde sisälsi sahaus- ja kapselointipalvelun ostoa ja myyntiä 

(ks. kuvio 19). 

EY1

EY2

TTY

EY3

OHY

EY1

EY2

TTY

EY3

OHY
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Kuvio 19. EY1:n ja EY2:n välinen yhteistyö. 

Tuotantopalvelujen osto ja myynti (1993–2001). EY1 osti piirien sahausta ja kap-

selointia sopimuksen mukaan EY2:lta. Elektroniikkayritys 1:n johtajan mukaan 

EY2:n tekninen osaaminen ja hyvä palvelu sekä yritysten läheinen sijainti helpot-

tivat yhteistyötä. Kauppapolitiikka ja valuuttakurssit vaikuttivat myös siihen, että 

EY1:n kannatti ostaa palvelu EY2:lta, koska muut piirien sahaus- ja kotelointi-

palvelujen toimittajat sijaitsivat Aasiassa. 

TTY & EY1 

Suhde TTY:n ja EY1:n välillä alkoi vuonna 2000 ja päättyi, kun TTY myytiin 

vuonna 2001. TTY osti DSP- ja ASIC-suunnittelua (digitaalisen signaalin käsitte-

lyn ja asiakaskohtaisten piirien suunnittelu) EY1:ltä kirjallisten projektisopimus-

ten perusteella (ks. kuvio 20).  

 

Kuvio 20. TTY:n ja EY1:n välinen yhteistyö. 

Suunnittelupalvelun osto ja myynti (2000–2001). Teollisuuden hyvä taloudellinen 

tilanne lisäsi TTY:n tuotesuunnittelun tarvetta ja vaikutti TTY:n suunnittelupalve-

luiden ostoon EY1:ltä. Koska TTY halusi keskittää omia henkilöstöresurssejaan 

EY1 EY2
Tuotantopalveluiden (sahaus- ja kotelointipalvelu)
osto ja myynti 1993-2001EY1 EY2
Tuotantopalveluiden (sahaus- ja kotelointipalvelu)
osto ja myynti 1993-2001

TTY EY1
Suunnittelupalvelun osto ja myynti
2001-2001TTY EY1

Suunnittelupalvelun osto ja myynti
2001-2001
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uusien innovaatioiden keksimiseen, se halusi ostaa suunnittelupalvelua lähellä 

olevasta EY1:stä, joka oli aikaisemmin myynyt suunnittelupalvelua TTY:n emo-

yhtiön toisella paikkakunnalla sijaitsevalle tuotekehitysyksikölle. EY1:n ja TTY:n 

johtajat tunsivat toistensa toiminnan. Myös henkilökohtaiset suhteet vaikuttivat 

yhteistyön aloittamiseen. EY1 ei ollut myyntitulojen suhteen riippuvainen 

TTY:stä, koska tuotekehitysyksikkö ei ostanut komponentteja, jotka olivat EY1:n 

varsinaista liiketoiminta-aluetta. EY1:n tuotekehityspäällikön mukaan suunnitte-

lupalvelun myynti TTY:lle oli ammatillisesti haastavaa ja TTY:n suunnittelu-

palvelutilaukset tasasivat EY1:n suunnittelukapasiteeetin kausivaihteluja henkilö-

resurssien käytössä. 

EY1:n tuotekehityspäällikön mukaan tiedon saanti ja ajankäyttö aiheuttivat 

ongelmia projektin alussa. Sopimusneuvottelut ja toimintatapojen hiominen vaa-

tivat aikaa. Tuotekehityspäällikön mukaan TTY:ssä yritettiin soveltaa tavaran 

ostosopimuksia, jotka eivät soveltuneet asiakaskohtaisten piirien suunnitteluun. 

Tiedonsaanti parani projektin edetessä, ja myös organisaatioiden läheinen sijainti 

edisti tiedon kulkua. Vuorovaikutus helpottui, kun osapuolet oppivat tuntemaan 

toistensa toimintatapoja. TTY:n johtajan mukaan EY1 oli luotettava ja sitoutunut 

yhteistyökumppani, vaikka hiukan jäykkä toimintatavoiltaan. EY1:n henkilöstön 

osaaminen oli hyvää ja henkilösuhteet yritysten välillä toimivat hyvin. Molempi-

en organisaatioiden johtajien mukaan tutut ihmiset helpottivat yhteistyötä. 

EY3 & EY2 

Yhteistyö EY3:n ja EY2:n välillä alkoi, kun EY3 perustettiin vuonna 1996, ja se 

jatkui vuoteen 2001. EY3:lla oli tarve ostaa kotelointipalvelua EY2:lta (ks. kuvio 

21).  

 

Kuvio 21. EY3:n ja EY2:n välinen yhteistyö. 

EY3 EY2
Kotelointipalvelun osto ja myynti 
1996-2001EY3 EY2
Kotelointipalvelun osto ja myynti 
1996-2001
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Kotelointipalvelun osto ja myynti (1996–2001). Elektroniikkayritysten läheinen 

sijainti ja tutut ihmiset vaikuttivat siihen, että EY3 halusi ostaa kotelointipalvelun 

EY2:lta. EY3 osti sitä tarvittaessa ilman erillistä sopimusta. EY3:n toimitusjohta-

jan mukaan osaaminen EY2:ssa oli hyvää ja yhteistyö yritysten välillä toimi hy-

vin ennen EY2:n omistajan vaihdosta. EY3:n toimitusjohtajan mukaan liikkeen-

johdon tavoitteet ja yrityspolitiikka muuttuivat EY2:n uuden omistajan aikana. 

Hinnat nousivat ja tiedon kulussa oli ongelmia. EY3:n tarjouspyyntöjen käsittely 

oli hidasta ja toimitukset viivästyivät. EY2:n tehdaspäällikön mukaan läheisyys 

joskus haittasi yhteistyötä, koska asiakas oletti, että se tuo etuoikeusaseman tila-

usten toimituksiin.  

TTY & OHY 

TTY:n ja OHY:n välinen suhde alkoi vuonna 2000 ja jatkui vuoteen 2001, jolloin 

TTY myytiin. Suhde sisälsi henkilöstön vuokrausta (ks. kuvio 22). 

 

Kuvio 22. TTY:n ja OHY:n välinen yhteistyö. 

Henkilöstön vuokraustoiminta (2000–2001). TTY:llä oli tarve saada ohjelmisto-

testaajia, mutta sen johto ei halunnut rekrytoida vakinaista henkilökuntaa vaan se 

päätti vuokrata testaustoimintaan henkilöstöä OHY:ltä. TTY halusi, että OHY 

hankkii Ruotsin puolelta tietotekniikka-alan henkilöstöä, jota TTY voisi vuokrata 

OHY:ltä. Ruotsalaisten viranomaisten ja TTY:n johtajan neuvottelut ruotsalaisten 

tietotekniikka-alan työntekijöiden lisäkoulutuksesta vaikuttivat siihen, että OHY 

laajensi liiketoimintaansa Ruotsin puolelle ja perusti tytäryhtiön Haaparantaan.  

OHY järjesti vuosina 2000–2001 yhdessä KO:n kanssa ruotsalaisille teknii-

kan ammattilaisille räätälöidyn koulutuksen, jossa perehdyttiin sulautettuihin 

järjestelmiin. Ruotsin työvoimaviranomaiset osallistuivat koulutuksen rahoittami-

seen. TTY vuokrasi OHY:n koulutusorganisaation kanssa kouluttamaa henkilös-

töä testaamaan ohjelmistoja ja keskitti oman henkilöstönsä resursseja tuotekehi-

TTY OHY
Henkilöstön vuokraustoiminta
2000-2001TTY OHY
Henkilöstön vuokraustoiminta
2000-2001
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tystyöhön. TTY saattoi reagoida nopeasti muuttuvaan kysyntätilanteeseen vuok-

raamalla testaushenkilöstöä OHY:ltä.  

OHY:llä oli haasteena saada TTY vakuutettua omasta osaamisestaan ja syn-

nyttää luottamusta siihen. TTY oli ison tietotekniikkayrityksen tuotekehitysyksik-

kö ja OHY oli vasta perustettu pieni yritys. TTY:n johtajan mukaan pienellä paik-

kakunnalla yhteistyö perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin ja luottamukseen, min-

kä jälkeen vasta solmitaan viralliset alihankintasopimukset. TTY:n henkilöstö-

vuokrauksien määrä riippui myös TTY:n emoyrityksen taloudellisesta tilanteesta 

ja tuotekehityksen tarpeista, jotka vaikuttivat tuotekehitysyksikön tilauksiin ja 

sitoutumiseen. TTY:n virallisten sopimusten viivästyminen aiheutti epävarmuutta 

OHY:ssä. 

Aika oli joskus ongelma yhteistyön toteuttamisessa, koska OHY:n henkilöstö 

teki töitä TTY:n tiloissa eri projekteissa ja tiimeissä. Uusien työmenetelmien oh-

jaus vaati TTY:n johdolta aikaa. Työntekijät oppivat projekti- ja tiimityötaitoja 

sekä uusia työmenetelmiä. Organisaatioiden läheinen sijainti helpotti yhteistyötä. 

Henkilökohtaiset suhteet ja informaation kulku yritysten johtajien välillä toimivat 

hyvin ja molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä yhteistyöhön. OHY:n siirtyminen 

uudelle omistajalle vuonna 2000 heikensi yhteistyötä. 

3.5 Aineiston analyysimenetelmän kuvaus 

Teknologiakyläkontekstia koskevan aineiston analyysin aloitin jo tutkimuksen 

alussa, kun keräsin dokumenttiaineistoa kylästä ja haastattelin henkilöitä teknolo-

giakylän ulkopuolelta (ks. liite 1). Näiden aineistojen pohjalta kirjoitin teknolo-

giakylän alustavan kuvauksen, jota täydensin teknologiakylän yrityshaastattelujen 

jälkeen. Tämän teknologiakyläkontekstin kuvasin luvussa 3.4.1. Miles ja Huber-

man (1994) kehottavat tekemään aineistosta kronologisen listan siitä, mitä on 

tapahtunut menneisyydessä (Van de Ven 1998).  

Tein dokumenttiaineistosta kronologista sisältöanalyysiä hahmottaakseni, 

milloin ja miten yritykset olivat kylään tulleet ja mitä teknologiakylässä milloin-

kin oli tapahtunut. Muodostin näiden aineistojen perusteella käsitykseni teknolo-

giakylän toiminnasta. Gadamerin (1972) mukaan lukija käyttää omaa ymmärrys-

tään saadakseen selvää dokumenttien tarkoituksesta. Tämä vaihe toimi tavallaan 

ns. primääritutkimuksena varsinaiselle tutkimukselle. Muodostamani kuva auttoi 

minua ymmärtämään teknologiakylän toimintaa ja linkittämään yritysten sekä 

muiden organisaatioiden tapahtumat ja kertomukset kontekstiin. Käytin teknolo-



121 

giakylästä kirjoittamaani kuvausta ja keräämäni aineistoa apuna myös ana-

lysoidessani sen toimijoita.  

Perehdyin teoriakirjallisuuteen jo tutkimuksen alussa, koska laadin puoli-

strukturoidun haastattelulomakkeen vuorovaikutus- ja verkostokirjallisuudesta 

hankkimani tiedon avulla. Teoreettista viitekehystä muodostaessani käytin vuoro-

vaikutus- ja verkostokoulukunnan sekä strategisen johtamisen ja dynaamisten 

kyvykkyyksien koulukuntien kirjallisuutta, sekä käytin suhteita sekä verkostoja 

koskevaa kirjallisuutta. Layderin (1993:122) mukaan useiden teoreettisten käsit-

teiden avulla tutkija voi nähdä empiirisen todellisuuden eri näkökulmista.  

Vuorovaikutus- ja verkostokirjallisuuteen perustuvan puolistrukturoidun 

haastattelulomakkeen avulla haastattelin yritysten ja muiden organisaatioiden 

edustajia. Haastattelut tein itse. Näin saatoin käydä vuoropuhelua haastateltavien 

kanssa. Tein tarkentavia kysymyksiä, ja myös haastateltavat saattoivat kysyä mi-

nulta, mitä tarkoitin. Haastateltavien valinnasta ja haastattelujen kestosta kerroin 

luvussa 3.3. 

Nauhoitin haastattelut ja litteroin 38 varsinaista primäärihaastattelua sanatar-

kasti. Organisaatioiden liiketoimintaan liittyvät epäsuorat teknologiakyläsuhteet 

rajasin tutkimuksen ulkopuolelle. Tiivistin litteroituja haastatteluja ja jätin tiivis-

telmistä pois sellaista puhetta, joka ei liittynyt tutkittavaan ilmiöön tai kontekstiin. 

Sen jälkeen valitsin tähän tutkimukseen ne organisaatiot, joilla oli liikesuhteita 

toistensa kanssa (ks. 3.3). Liikesuhteita oli 15 kymmenen eri organisaation välillä. 

Luin tiivistettyjä haastatteluja useita kertoja ja ryhmittelin organisaatioiden 

väliset liikesuhteet kuvausta varten ensin niiden pääasiallisen tehtävän mukaan 

koulutuspalvelusuhteiksi, tutkimussuhteiksi ja alihankintasuhteiksi. Alasuutarin 

(1994) mukaan luokittelu nousee aineistosta. Koulutuspalvelusuhteet sisälsivät 

julkisella rahoituksella toteutettua koulutusyhteistyötä, tutkimus- ja kehittämis-

projekteja sekä koulutuksen ostoa ja myyntiä. Tutkimussuhteet sisälsivät tutki-

mus- ja kehittämisprojekteja sekä osto- ja myyntitoimintoja sekä laitteiden vuok-

rausta. Alihankintasuhteet sisälsivät tuotanto- ja suunnittelupalvelujen ostoa ja 

myyntiä sekä laitteiden vuokrausta. Suhteet sisälsivät samanlaisia, mutta myös 

erilaisia toimintoja.  

Sen jälkeen yhdistin kahden organisaation kuvaukset yhdeksi kertomukseksi 

niiden liikesuhteesta. Olen myös aineistokuvauksia kirjoittaessani verrannut suh-

teen molempien osapuolten (haastateltavien) kertomuksia ja verrannut haastatel-

tavien kertomuksia dokumenttiaineistoon. Edellisen vaiheen jälkeen luokittelin 

suhteet niiden sisältämien toimintojen mukaan kolmeen ryhmään: koulutusyhteis-

työksi, t&k-yhteistyöksi sekä osto- ja myyntitoiminnoiksi. Yhdistin sen jälkeen 
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tiivistämiäni yritysten välisiä suhdekuvauksia ja tarkistin tietoja dokumenttiai-

neistostani. Eri tietolähteiden ristikkäistarkastus on oleellisen tärkeä. Alasuutarin 

(1994) mukaan tutkija voi saada selville asioita myös rivien välistä eli tulkita sitä, 

mitä vastausten takana on ja miten vastaaja on asian järkeillyt. 

Kirjoitin liikesuhteiden aineistokuvauksen, joka on luvussa 3.4.2. Menettely-

tapa on sopiva realistiselle luotettavuusnäkemykselle, joka pyrkii kuvaamaan 

tutkimuskohteita sellaisina, kun ne ovat (Grönfors 1982: 174). Tapahtumat ja 

kokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa ja tutkijan tavoitteena on löytää havaitut 

tai ei-havaittavissa olevat rakenteet ja mekanismit, jotka ovat tapahtumien ja ko-

kemusten takana (Tsoukas 1989).  

Seuraavaksi tein markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan sekä 

strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien kyvykkyys-

käsitteisiin ja omaan ajatteluun perustuvan kyvykkyyskäsiteanalyysin. Muodostin 

ensin organisaation kyvykkyyskäsitteen Näsin (1980:12) ehdottamalla tavalla. 

Käsiteanalyysin tuloksena syntyi tutkimuksessa käytetty organisaation kyvyk-

kyyskäsite, jonka jaoin strategiseen ja operatiiviseen kyvykkyyteen. Yhdistin 

käsiteanalyysin tuloksena syntyneet organisaation kyvykkyyskäsitteet viitekehyk-

sen suhteen toimintaa kuvaaviin käsitteisiin. Seuraavassa vaiheessa analysoin 

viitekehyksen käsitteiden avulla organisaatioiden väliset liikesuhteet niiden sisäl-

tämän koulutus- ja t&k-yhteistyön sekä osto- ja myyntitoimintojen mukaan.  

Analysoin suhteiden sisältöä laadulliselle tutkimukselle tyypillisen analyysi-

spiraalin mukaan (Dey 1993:53). Deyn esittämä ”kiipeäminen vuorelle” etenee 

seuraavasti: aineisto kerätään, kuvataan, luokitellaan, yhdistellään ja lopuksi saa-

daan selitys tai merkitys tutkittavalle ilmiölle. Tässä tutkimuksessa aloin analy-

soida empiiristä aineistoa viitekehyksessä muodostamillani vuorovaikutus- ja 

verkostoteorian suhteen sisältöä ja toimintaa kuvaavilla käsitteillä: toimintolinkit, 

resurssisiteet ja toimijasidokset. Niihin yhdistin viitekehyksen mukaisesti määrit-

telemäni organisaation kyvykkyyskäsitteen. Toisin sanoen tarvitsin käsitteellisen 

kehikon, jonka läpi ilmiötä tarkastelin.  

Tämän tutkimuksen määritelmän mukaan kyvykkyys kehittyy, kun toimijat 

yhdistävät toistensa toimintoja ja resursseja. Vuorovaikutusprosessin sisältämä 

toiminta muuttaa organisaatioiden omia toimintoja tai molempien toimintoja suh-

teessa ja verkostossa (vrt. Ford ym. 2010). Vertasin empiirisen analyysin tulokse-

na syntyneitä kyvykkyysmäärityksiä teoreettisesti määrittelemiini käsitteisiin. 

Empiirinen analyysi muutti teoreettisesti määriteltyjä käsitteitä. 

Viimeiseksi analysoin kyvykkyyksien kehittymistä edistävät ja haittaavat te-

kijät. Teemahaastattelulomakkeeseen laadin kysymyksiä sekä edistävistä että 
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haittaavista tekijöistä. Strategisia ja operatiivisia kyvykkyyksiä edistävät ja hait-

taavat tekijät luokittelin tutkimuksen viitekehyksen mukaan neljään ryhmään 

seuraavasti: 1. Organisaatioiden sisäiset tekijät 2. Vuorovaikutustekijät 3. Tekno-

logiakylän sisäiset verkostotekijät ja 4. Teknologiakylän ulkopuoliset verkostote-

kijät. 3. ja 4. ryhmän tekijät nimesin tämän tutkimuksen kontekstin mukaan. 

Haastatteluvaiheessa en ryhmitellyt tekijöitä vielä neljään ryhmään. Analysoin 

suhdekuvauksia etsimällä niistä ensiksi eri ryhmiin teoreettisesti luokittelemiani 

strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä tekijöitä, jotka 

nousivat aineistosta. Lopuksi vertasin luvussa 4.5 empiria-analyysin tuloksena 

syntyneitä tekijöitä teoreettisessa viitekehyksessä kuvaamiini tekijöihin ja määrit-

telin tämän tutkimuksen edistävät tekijäkäsitteet ja -luokitukset. 

Edistävien tekijöiden analyysin jälkeen selvitin vastaavasti haittaavat tekijät. 

Samalla tavalla analysoin strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymis-

tä haittaavat tekijät. Vertasin luvussa 4.8 empiria-analyysin tuloksen syntyneitä 

tekijöitä teoreettisessa viitekehyksessä kuvaamiini tekijöihin 

Analyysin avulla ja käyttämällä keräämääni taustamateriaalia lisäsin tietoa ja 

ymmärrystäni kyvykkyyksien kehittymistä edistävistä ja haittaavista tekijöistä. 

Sain näin muodostettua tämän tutkimuksen organisaation kyvykkyyksiä edistävät 

ja haittaavat tekijäkäsitteet ja niiden luokitukset. Yhdistin sekä teoreettista että 

empiiristä tietoa, kun määrittelin tämän tutkimuksen tuloksena syntyneet käsitteet. 

Näin muodostuneet käsitteet ovat tutkimukseni tuloksia. Tämän tutkimuksen 

tuloksena syntyvät organisaation kyvykkyyskäsitteet ja luokitukset sekä kyvyk-

kyyksien kehittymistä edistävät tai haittaavat tekijäkäsitteet ja niiden luokituksen 

esitän luvussa 5. Vertailen tutkimustuloksia muiden tutkimustuloksiin luvussa 6, 

kuten Denzin ja Lincoln (1994) sekä Eisenhardt (1989) ovat kehottaneet.  
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4 Analyysin tulokset 

Tässä luvussa analysoin empiria-aineistoa luvussa 2.3 muodostamieni teoreettis-

ten käsitteitä avulla. Ensimmäinen alaluku sisältää tämän tutkimuksen strategiset 

kyvykkyyskäsitteet ja -luokitukset, jotka ovat syntyneet, kun olen analysoinut 

aineistoa teoreettisesti muotoilemien käsitteiden avulla. Toinen alaluku sisältää 

vastaavasti analyysin operatiivisista kyvykkyyskäsitteistä ja niiden luokituksesta. 

Kolmannessa alaluvussa analysoin strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edis-

tävät tekijät ja neljännessä alaluvussa vastaavasti operatiivisten kyvykkyyksien 

kehittymistä edistävät tekijät. Viidennessä alaluvussa vertailen teoreettisia ja ana-

lyysin tuloksena syntyneitä käsitteitä ja muodostan tämän tutkimuksen tekijäkäsit-

teet. Viimeisenä osiona tässä luvussa on strategisten ja operatiivisten kyvykkyyk-

sien kehittymistä haittaavien tekijöiden analyysi sekä teoreettisten ja analyysin 

tuloksena syntyneiden käsitteiden vertailu.  

4.1 Strategiset kyvykkyydet liikesuhteissa 

Esittelen ensin teoreettiset käsitteet, joilla analysoin empiiristä aineistoa ja kerron, 

mitä uutta empiria-analyysi toi niihin. Sen jälkeen esitän strategisten kyvykkyyk-

sien analyysin liikesuhteisiin sisältyvässä koulutus- ja t&k-yhteistyössä sekä osto- 

ja myyntitoiminnoissa. Luvun viimeisessä osiossa teen yhteenvedon liikesuhteis-

sa kehittyneistä strategisista kyvykkyyksistä ja esittelen niiden luokituksen.  

Määrittelin teoreettisesti organisaation kyvykkyyden tietoon ja taitoon nojaa-

vaksi kehittyneeksi toiminnaksi, joka muuttaa organisaation toimintorakennetta, 

resurssikokoelmaa tai organisaatiorakennetta (ml. suhteet). Organisaation kyvyk-

kyys kehittyy, kun organisaatiot siirtävät tai kehittävät liikesuhteissa syntyneitä 

toimintolinkkejä, resurssisiteitä ja toimijasidoksia organisaation toimintoraken-

teessa, resurssikokoelmassa ja organisaatiorakenteessa (ml. suhteet).  

Strategisen kyvykkyyden määrittelin toiminnaksi, joka uudistaa tai laajentaa 

organisaation toimintorakennetta, resurssikokoelmaa tai organisaatiorakennetta 

(ml. suhteet). Empiria-analyysin tulokset muuttivat teoreettisesti muotoilemiani 

käsitteitä. Strategiset kyvykkyydet eivät aina kehittyneet tavoitteiden mukaisesti, 

ja organisaatio joutui fokusoimaan toimintaa ja muuttamaan alkuperäistä tavoitet-

taan. Analyysivaihe osoitti tarpeelliseksi myös sisäisen ja ulkoisen organisaa-

tiorakenteen erottamisen.  

Tämän tutkimuksen uusi strategisen kyvykkyyden määritelmä perustuu empi-

ria-analyysin tuloksiin ja on seuraava: Strateginen kyvykkyys uudistaa tai laajen-
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taa (tai ei laajenna) toimintorakennetta, resurssikokoelmaa tai sisäistä tai ulkois-

ta organisaatiorakennetta, kun organisaatiot siirtävät tai kehittävät liikesuhteissa 

syntyneitä toimintolinkkejä, resurssisiteitä ja toimijasidoksia. 

4.1.1 Koulutusyhteistyössä kehittyneet strategiset kyvykkyydet 

Taulukko 11 sisältää strategisten kyvykkyyksien käsitteet, jotka analyysistä syn-

tyivät, ja niiden käsitemäärittelyn. Taulukossa on mainittu myös esimerkit strate-

gisten kyvykkyyksien analyysikuvauksista, jotka esitän tekstissä ja muut suhteet, 

joissa strategisia kyvykkyyksiä kehittyi. 

Taulukko 11. Strategiset kyvykkyydet, jotka kehittyivät koulutusyhteistyössä. 

Strateginen kyvykkyys Määritelmä Esimerkkikuvaus  

tekstissä 

Muut suhteet, joissa 

tätä kyvykkyyttä 

kehittyi 

Uuden tuotteen kehittämis- 

ja käyttöönottokyvykkyys 

Laajentaa tai uudistaa 

organisaation 

tuoteresurssikokoelmaa.

KO & EY1 KO & EY2 

 

Rekrytointikyvykkyys Laajentaa organisaation 

henkilöstöresurssi-

kokoelmaa. 

KO & EY1 KO & EY2 

 

Uuden yritystoiminnan 

aloittamiskyvykkyys 

Laajentaa organisaation 

yritystoiminnan 

aloituksessa tarvittavaa 

resurssikokoelmaa. 

KO & VPY KO & EY2, 

KO & YY, 

KO & OHY 

Verkottumiskyvykkyys Laajentaa tai uudistaa 

ulkoista 

organisaatiorakennetta. 

KO & EY1 * 

KO & EY2 

 

* KO, EY1 ja EY2 muodostivat koulutusverkon 

Uuden tuotteen kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys laajentaa tai uudistaa organi-

saation tuotteiden resurssikokoelmaa. Tätä kyvykkyyttä kehittyi koulutusorgani-

saatiolle (KO) koulutusyhteistyössä. Koulutusorganisaation ja elektroniikkayritys 

1:n (EY1) toteuttama DSP-teknologiakoulutus on toimintolinkki, joka yhdisti 

organisaatioiden resurssisiteitä ja toimijasidoksia koulutuksen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. DSP-teknologiakoulutus sisälsi DSP-teknologiakoulutuskurssin 

ja DSP-koulutushankkeeseen liittyvää suunnittelua ja toteutusta. Koulutusyhteis-

työ yhdisti EY1:n henkilöstön käytännön DSP-teknologiaosaamisresursseja ja 

koulutusorganisaation henkilöstön teoreettisia DSP-teknologia- ja koulutusosaa-
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misresursseja. Koulutusorganisaatio siirsi DSP-teknologiakoulutuksen kautta 

syntyneitä osaamisresurssisiteitä uusien koulutusohjelmien kehittämisprosessiin 

ja kehitti ja otti käyttöön kaksi uutta koulutusohjelmaa, jotka laajensivat KO:n 

koulutustuotteiden resurssikokoelmaa. 

”Otettiin sisään porukkaa työvoimakoulutuksen kautta, rakennettiin opetus-

suunnitelmat eksperttien kanssa ja sitä kautta DSP tuli tekuun (…). Hankkee-

seen liittyen vuonna 1995 käynnistyi 2 uutta koulutusohjelmaa: tietotekniikan 

insinöörikoulutus ja CBE eli englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulu-

tus. Molemmat koulutusohjelmat painottuivat digitaaliseen signaalinkäsitte-

lyyn ja digitaalitekniikkaan.” (KO:n johtaja.)  

Rekrytointikyvykkyys laajentaa organisaation henkilöstöresurssikokoelmaa. Tätä 

kyvykkyyttä kehittyi EY1:lle koulutusyhteistyössä. DSP-teknologiakoulutukseen 

sisältyvä DSP-teknologiakoulutuskurssi on toimintolinkki, joka yhdisti KO:n ja 

EY1:n toimijasidokset ja resurssisiteet uusien työntekijöiden koulutuksen suunnit-

telussa ja toteuttamisessa. EY1:n johto palkkasi työntekijöitä ja laajensi organi-

saation henkilöstöresurssikokoelmaa. 

”Oli tarve saada elektroniikan suunnittelijoita. Valmiita insinöörejä ja tekni-

koita täydennyskoulutettiin. (…) osaamista elektroniikan suunnitteluun. (…) 

Palkattiin henkilöitä töihin.” (Elektroniikkayritys 1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys laajentaa organisaation yritystoimin-

nan aloituksessa tarvittavaa resurssikokoelmaa. Tätä kyvykkyyttä kehittyi ve-

sisuihku- ja pakkausteknologiayritykselle (VPY) koulutusorganisaation aloitta-

man yrityshautomotoiminnan kautta. Yrityshautomotoiminta on toimintolinkki, 

joka yhdisti KO:n ja VPY:n toimijasidokset ja yritystoiminnan aloittamisessa 

tarvittavia resurssisiteitä. VPY:n johto kehitti omaa liiketoimintaosaamistaan, sai 

myös taloudellisia resursseja yrityshautomotoiminnan kautta ja laajensi yritystoi-

minnan aloituksessa tarvittavaa resurssikokoelmaa. 

”Yrityksen toimintojen järjestämistä (tietoa hallita materiaalin osto, myynti ja 

jalostaminen) eli bisneksen pyörittämistä (…) sekä asiantuntija-apua (…) 

omaa kouluttaumista (…). Sain tukea työntekijöiden palkkaukseen (…) Lii-

ketoimintaosaaminen on kehittynyt.” (VPY:n toimitusjohtaja.) 

Verkottumiskyvykkyys uudistaa tai laajentaa organisaation ulkoista organisaatiora-

kennetta. Tätä kyvykkyyttä kehittyi KO:lle, EY1:lle ja EY2:lle koulutusyhteis-

työssä. Mikroelektroniikkakoulutus on toimintolinkki, joka yhdisti KO:n ja 
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EY1:n resurssisiteet ja toimijasidokset EY2:n kanssa, jolla oli jo aikaisemmin 

suhde EY1:n ja KO:n kanssa. KO:n, EY1:n ja EY2:n johdon päätös kehittää yh-

dessä resursseja mikroelektroniikan koulutuskurssin suunnittelussa ja toteutukses-

sa uudisti organisaatioiden ulkoista organisaatiorakennetta, kun organisaatiot 

muodostivat mikroelektroniikan koulutusverkon kouluttaakseen ammattitaitoisia 

työntekijöitä, joita yritykset tarvitsivat. 

”Meillä haluttiin testausta laajentaa ja siihen tarvittiin ihmisiä. (…) Me tehtiin 

sellainen yhteinen paketti, jotta saadaan perusasioita kaikille ja jokainen huo-

lehtii loppukoulutuksesta itse (…). Tässä oli iso panos elektroniikkayrityksel-

lä 2, jonka toimitusjohtaja oli aktiivisesti mukana kurssin suunnittelussa ja to-

teutuksessa (…). Meillä haluttiin testausta laajentaa ja siihen tarvittiin ihmi-

siä. (…) Ehkä ei ole niin hyvin vastannut meidän tarpeita kuin DSP-

koulutuksessa. Tämä koulutus on laajempi ja lyhyempi – paljon perusteita. 

(…).” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Strategiset kyvykkyydet, jotka kehittyivät koulutusyhteistyössä, ovat uuden tuot-

teen kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys, rekrytointikyvykkyys, uuden yritys-

toiminnan aloittamiskyvykkyys ja verkottumiskyvykkyys.  

4.1.2 T&k-yhteistyössä kehittyneet strategiset kyvykkyydet 

Taulukko 12 sisältää strategisten kyvykkyyksien käsitteet, jotka analyysistä syn-

tyivät, ja niiden käsitemäärittelyn sekä esimerkit strategisten kyvykkyyksien ana-

lyysikuvauksista, jotka esitän tekstissä, ja muut suhteet, joissa strategisia kyvyk-

kyyksiä kehittyi. 
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Taulukko 12. Strategiset kyvykkyydet, jotka kehittyivät t&k-yhteistyössä. 

Strateginen kyvykkyys Määritelmä Esimerkkikuvaus tekstissä Muut suhteet 

Toiminnan 

fokusointikyvykkyys 

Uudistaa organisaation 

strategiasuunnittelun 

toimintorakennetta. 

KO & EY1  

Uuden tuotteen kehittämis- 

ja käyttöönottokyvykkyys 

Laajentaa tai uudistaa 

organisaation 

tuoteresurssikokoelmaa.

KO & VPY KO & EY1 

Uusien suhteiden 

luontikyvykkyys 

Laajentaa ulkoista 

organisaatiorakennetta. 

METL & EY3 METL & EY2, 

KO & EY1 

Verkottumiskyvykkyys Laajentaa tai uudistaa 

organisaatiorakennetta. 

 KO & EY1 * 

 KO & TTY  

 KO & METL 

 

Uuden tekniikan 

kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Laajentaa tai uudistaa 

organisaation 

teknologista 

resurssikokoelmaa. 

METL & EY3 METL & EY2 

KO & EY2 

Investointien 

luontikyvykkyys 

Laajentaa organisaation 

investointi-

resurssikokoelmaa. 

KO & EY1 

KO & TTY 

KO & METL 

KO & EY2, 

METL & EY2, 

METL & EY3 

* KO, EY1, TTY ja METL muodostivat DSP-ELE projektiverkon 

Toiminnan fokusointikyvykkyys uudistaa organisaation strategiasuunnittelun toi-

mintorakennetta. Tämä kyvykkyys kehittyi elektroniikkayritys 1:lle t&k-

yhteistyössä, kun elektroniikkayritys 1 ja koulutusorganisaatio toteuttivat anturin 

kehittämisprojektin. Anturin kehittäminen on toimintolinkki, joka yhdisti koulu-

tusorganisaation ja elektroniikkayritys 1:n toimijasidokset ja resurssisiteet. Elekt-

roniikkayritys 1 kehitti antureihin sopivaa mittaustekniikkaa, ja koulutusorgani-

saatio kehitti mittausmenetelmiä, joilla antureita mitattiin. Organisaatioiden tieto 

ja taito eli osaamisresurssit eivät kuitenkaan riittäneet anturin kehittämiseen, jol-

loin EY1:n johto arvioi tilannetta uudelleen ja muutti strategiasuunnitelmaansa. 

EY1:n johto päätti, että organisaation resurssikokoelmaa ei laajenneta antureihin. 

”Tarkoitus oli, että saatais kehitettyä anturi, jota voitais käyttää sitten laa-

jemminkin mittauksiin. (…) tää oli ilman kaasupitoisuuteen liittyvää, mitat-

tiin ilman kaasupitoisuutta. (…) Mietittiin, että voitais kehittää omia standar-

tituotteita, joita voidaan markkinoida laajasti. Haluttiin katsoa voisiko tästä 

saada bisnestä. Olisi voinut kuvitella, että jos anturista tulisi hyvä, niin siihen 

tarvitaan joku mittauspiiri, jonka voisi kehittää ja myydä. Oli olemassa joku 

japanilainen vertailukohta, mutta se oli kallis ja huono. Oli pyrkimys parem-
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paan ja luotettavampaan ratkaisuun. (…) Antureita tehtiin ja testattiin, mutta 

kehitystyötä ei kannattanut jatkaa (…). Olisi vaatinut pitkäjänteistä työtä ja 

huomattiin, että resurssit ei riitä ja että ei ollut meidän ala (…) ei kannata läh-

teä anturinkehitysalalle – strateginen päätös.” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Uuden tuotteen kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys laajentaa tai uudistaa organi-

saation tuote- resurssikokoelmaa. Tämä kyvykkyys kehittyi vesisuihku- ja pak-

kausteknologiayritykselle (VPY) t&k-yhteistyössä, kun sen johtaja päätti muuttaa 

yrityksen tuotestrategiaa vesisuihkuleikkauksesta pakkausvaimentien valmistuk-

seen. Pakkausvaimentimen kehitysprojekti on toimintolinkki, joka yhdisti KO:n 

ja VPY:n toimijasidokset ja resurssisiteet. VPY:n johtaja yhdisti KO:n tuotekehi-

tysopiskelijoiden teoriaresursseja ja KO:n asiantuntijaresursseja pakkausvaimen-

timen kehittämisprosessissa. Projektin aikana VPY:n tieto ja taito eli osaaminen 

kehittyi ja yritys kehitti uuden tuotteen sekä uudisti tuoteresurssikokoelmaansa. 

”Vuonna 1998 aiottiin luopua yrityshommasta. Liikevaihto junnasi paikal-

laan. kilpailu kiristyi vesisuihkuleikkauksessa ja metallin leikkaus osoittautui 

vaikeaksi ja piti hakea vaihtoehtoja, mitä leikata ja nyt on sitten tämä pak-

kaushomma eli pakkausvaimentimet (…). Luontoystävällisen pakkaus-

vaimentimen kehityksessä oli mukana kaksi insinööriopiskelijaa, jotka olivat 

erikoistumassa tuotekehitykseen. Opiskelijat ovat työskentelyn ohessa opis-

kelleet henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Näin he ovat voineet 

soveltaa teoriaa suoraan käytäntöön meille. Yhteisyö tämän projektin tiimoil-

ta ulottuu myös tilojen ja laitteiden joustavaan käyttöön. (…) Nyt ollaan saatu 

asiantuntija-apua ja uusi tuote: pakkausvaimennin ja uuden osaamisen kautta 

kilpailuetua yritykselle. (…) Uusi tuote: kuituvaimennin ilmentää teknologis-

ta innovaatiota, jolla yrityksen kilpailukyky tulevaisuudessa turvataan – 

markkinapotentiaalin kasvu. (…) Antaa mahdollisuuksia kehittää olemassa 

olevia asiakassuhteita.” (VPY:n toimitusjohtaja.) 

Verkottumiskyvykkyys laajentaa tai uudistaa ulkoista organisaatiorakennetta. Tämä 

kyvykkyys kehittyi t&k-yhteistyössä koulutusorganisaatiolle, elektroniikkayritys 

1:lle, tietotekniikkayrityksen tuotekehitysyksikölle (TTY) ja mikroelektroniikan 

tutkimuslaboratoriolle DSP-ELE- (digitaalisen signaalinkäsittelyn ja elektroniikan 

osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen) projektissa. KO:n organisoima pro-

jekti on toimintolinkki, joka yhdisti EY1:n, TTY:n sekä METL:n ja KO:n toimi-

jasidokset ja resurssisiteet, kun organisaatiot muodostivat projektiverkon. EY1:n 

tuotekehityspäällikkö ja TTY:n ja METL:n johtajat toimivat projektin ohjausryh-
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mässa ja kehittivät projektin avulla KO:n elektroniikan tuotantotekniikan ja digi-

taalitekniikan laboratoriohankkeita ja alan koulutusta vastaamaan yritysten tarpei-

ta. Yritysten asiantuntijaresurssien yhdistäminen KO:n resursseihin lisäsi osapuol-

ten tietoa kehittämiskohteista, kehitti organisaatioiden yhteistyötaitoja ja laajensi 

organisaatioiden ulkoista organisaatiorakennetta, kun kaikilla organisaatioilla ei 

ollut aikaisempia suhteita toistensa kanssa. 

”Olen ollut mukana ohjausryhmässä DSP-ELE:ssä, jossa teku kehittää omaa 

DSP-osaamistaan. Voin esittää kehittämiskohteita. Se on hyödyllistä (…) py-

syy tieto siitä, mitä kehitetään ja ajatellaan. (…) Ohjausryhmässä voi vaikut-

taa esittämällä kehittämiskohteita (…).” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

”Yritysten edustajat toimivat asiantuntijoina (…). Yritysten toiveiden huomi-

oon ottaminen on viitoittanut tietä alan koulutuksen ja yritysyhteistyön kehit-

tämiseen. Projektilla on ollu yksi toteuttajataho, joten vastuukysymykset eivät 

tuottaneet ongelmia. Yhteistyö toimi erinomaisesti hankkeiden suunnittelun 

osalta DSP-ELE-projektinkin aikana. Projektin luonteesta johtuen varsinaista 

työnjakoa ei ollut (…).” (KO:n johtaja.) 

Uuden tekniikan kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys laajentaa tai uudistaa orga-

nisaation teknistä resurssikokoelmaa. Tätä kyvykkyyttä kehittyi erityisesti 

METL:lle t&k-yhteistyössä. Kotelointi- ja pakkaustekniikkaan liittyvä tutkimus-

projekti on toimintolinkki, joka yhdisti METL:n ja EY3:n toimijasidokset ja re-

surssisiteet. Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia valmistaa 

edullista sarjatuotantoon sopivaa kotelointi- ja pakkaustekniikkaa. METL kehitti 

projektin avulla tekniikkaa ja osaamista ja sai uutta teknistä tietoa, vaikka tekniset 

tavoitteet eivät METL:n kannalta toteutuneet. EY3 puolestaan kehitti kotelointi-

tietoaan. Tutkimusprojektin toteuttaminen kehitti METL:n kotelointi- ja pakkaus-

tekniikkaan liittyvää tietoa ja osaamista ja laajensi METL:n teknistä resurssiko-

koelmaa. 

”(…) Uutta teknistä tietoa – osaamista. (…) Tekniset tavoitteet eivät toteutu-

neet labran kannalta, mutta käytössä olevat laitteet esim. valuutekniikan kote-

lointi toimi.” (METL:n projektipäällikkö.) 

”Jonkin verran tietoa koteloinnista. (…)”(EY3:n toimitusjohtaja). 

Uusien suhteiden luontikyvykkyys laajentaa ulkoista organisaatiorakennetta. Tätä 

kyvykkyyttä kehittyi mikroelektroniikan tutkimuslaboratoriolle (METL) ja elekt-

roniikkayritys 3:lle (EY3) kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojektissa, 
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jossa organisaatiot kehittivät kotelointi- ja pakkaustekniikkaa. Tutkimusprojekti 

on toimintolinkki, jonka kautta sekä METL että EY3 loivat uusia suhteita yliopis-

toihin ja VTT:een. Uudet suhteet laajensivat sekä METL:n että EY3:n ulkoista 

organisaatiorakennetta.  

”Projektin kautta luotiin arvostettuja kontakteja yliopistoihin ja etenkin 

VTT:n suhde on tärkeä” (METL:n johtaja ja tutkimusprofessori).  

”VTT-yhteistyöstä saa lisäarvoa, tiedon leviäminen ja voi tulla muita asiak-

kaita samoin yliopiston kautta. (…)” (EY3:n toimitusjohtaja). 

Investointien luontikyvykkyys laajentaa organisaation investointiresurssikokoel-

maa. Tätä kyvykkyyttä kehittyi KO:lle DSP-ELE-projektissa, kun KO yhdisti 

EY1:n, TTY:n ja METL:n teknologia-asiantuntijaresurssiteitä digitaalitekniikan 

laboratorion laitehankinnoissa ja elektroniikan tuotantotekniikan laboratorion 

perustamisessa. EY1:n, TTY:n ja METL:n asiantuntijaresurssisiteet kehittivät 

KO:n osaamista eli tietoa ja taitoa laboratorioiden laite- ja ohjelmistohankinnois-

sa. Investointien toteuttaminen laajensi KO:n investointiresurssikokoelmaa.  

”(…) Signaalinkäsittelyn ja elektroniikan tuotantoteknii-

kan/tuotantoautomaation laboratorioiden laite- ja ohjelmistohankinnat, jotka 

mahdollistavat DSP-teknologian ja elektroniikkateollisuuden ja sen alihan-

kinnan tuotantotekniikan koulutuksen kehittämisen. Laboratoriot mahdollis-

tavat opetuksen kehittämisen vastaamaan yritysten tarpeita (…). DSP-ELE 

sisältää myös digitaalitekniikan laboratorion kehittämisen sekä alojen tutki-

mus- ja kehitystyön edistämisen. Laiteinvestointien osuus on ollut 2,5 Mmk, 

josta n. 1 Mmk on investoitu digitaalitekniikkaan.” (KO:n johtaja.) 

Strategiset kyvykkyydet, jotka kehittyivät t&k-yhteistyössä, ovat toiminnan fo-

kusointikyvykkyys, uuden tuotteen tai palvelun kehittämis- ja käyttöönottoky-

vykkyys, verkottumiskyvykkyys, uuden tekniikan kehittämiskyvykkyys, uusien 

suhteiden luontikyvykkyys ja investointikyvykkyys. 

4.1.3 Osto- ja myyntitoiminnoissa kehittyneet strategiset 
kyvykkyydet 

Taulukko 13 sisältää strategisten kyvykkyyksien käsitteet, jotka analyysistä syn-

tyivät ja niiden käsitemäärittelyn sekä esimerkit strategisten kyvykkyyksien ana-
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lyysikuvauksista, jotka esitän tekstissä, ja muut suhteet, joissa strategisia kyvyk-

kyyksiä kehittyi. 

Taulukko 13. Strategiset kyvykkyydet, jotka kehittyivät osto- ja myyntitoiminnoissa. 

Kyvykkyys Määritelmä Esimerkkikuvaus Muut suhteet 

Uuden palvelun kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Laajentaa tai uudistaa 

organisaation 

resurssikokoelmaa. 

YTTK & YY - 

Etabloitumiskyvykkyys Laajentaa sisäistä 

organisaatiorakennetta. 

TTY & OHY - 

Uuden palvelun kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys laajentaa organisaation 

resurssikokoelmaa. Tätä kyvykkyyttä kehittyi ympäristöalan yritykselle (YY), 

kun se ja ympäristöteknologian tutkimuskeskus (YTTK) ostivat ja myivät toisil-

leen ympäristömittauspalveluja. Ympäristömittauspalvelujen osto- ja myyntitoi-

minnot ovat toimintolinkkejä, jotka yhdistivät YY:n ja YTTK:n toimijasidokset 

sekä mittausmenetelmä- ja mittausteknologiaresurssisiteitä. Organisaatiot toteut-

tivat mittauspalveluja myös yhteisesti ja oppivat yhdistämään YTTK:n teoriatie-

toa ja YY:n käytännön tietoa kenttämittaustapahtumissa. YTTK kehitti esimerkik-

si kaatopaikkamittaustekniikkaa ja siirsi vähitellen kaatopaikkakaasumittauksia 

YY:lle. Kaatopaikkamittaukset laajensivat YY:n palveluresurssikokoelmaa. 

”Tässä ympäristöteknologian kehitysvaiheessa tehtävämme on kyetä tarjoa-

maan myös vesi- ja kaatopaikkaselvityksiä varten sopivaa mittauspalvelua ja 

konsultointia (…)” (YY:n hallituksen jäsen). 

”Yhteistyö ympäristölabran kanssa on tärkeää. (…) Perinteistä laajempi ote 

tutkimukseen tähtää uusien, entistä tarkempien tekniikoiden ja mittausjärjes-

telmien kehittämiseen. (…).” (YY:n edustaja.) 

Etabloitumiskyvykkyys laajentaa sisäistä organisaatiorakennetta. Tätä kyvykkyyttä 

kehittyi ohjelmisto- ja henkilöstövuokrausyritykselle (OHY), kun yritys koulutti 

ja vuokrasi henkilöstöä TTY:lle. Vuokraustoiminta on toimintolinkki, jonka kautta 

OHY:n johto loi toimijasidoksia Ruotsin puolen viranomaisiin ja laajensi OHY:n 

sisäistä organisaatiorakennetta perustamalla tytäryhtiön Ruotsiin.  

”Tuotekehitysyksiköllä oli tarve saada ohjelmatestaajia (…) Lähdettiin kou-

luttamaan ja jossain vaiheessa tuli Haaparannan viranomaiset mukaan. Ja he-

räsi kiinnostus, että jos yritys tulisi Ruotsin puolelle niin Ruotsin viranomai-

set olis valmiit lähtemään mukaan. Ja silloin lähdettiin tällä konseptilla liik-
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keelle, että yritys Ab nousee Ruotsin puolelle ja aletaan Ruotsin työvoimavi-

ranomaisten kanssa tekemään yhteistyötä (…).” (OHY:n toimitusjohtaja.) 

Strategiset kyvykkyydet, jotka kehittyivät osto- ja myyntitoiminnoissa, ovat uu-

den palvelun kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys sekä etabloitumiskyvykkyys.  

4.1.4 Yhteenveto liikesuhteissa kehittyneistä strategisista 

kyvykkyyksistä  

Liikesuhteiden sisältämissä eri toiminnoissa kehittyi sekä samanlaisia että erilai-

sia strategisia kyvykkyyksiä. Tässä yhteydessä olen yhdistänyt empiria-analyysin 

tuloksena syntyneitä kyvykkyyksiä, jotta ne erottuisivat selkeästi omiksi luokik-

seen. Uuden tuotteen, palvelun tai tekniikan kehittämis- ja käyttöönottokyvyk-

kyyden olen luokitellut tulevaa markkina-arvoa luovaksi kyvykkyydeksi. Uuden 

tuotteen, palvelun tai tekniikan kehittämiskyvykkyys voi laajentaa tai uudistaa 

oganisaation resurssikokoelmaa. Esimerkiksi jos organisaatio kehittää uuden 

tuotteen ja korvaa sillä aikaisemman tuotteen, kuten VPY teki, toiminta uudistaa 

organisaation resurssikokoelmaa. Vastaavasti resurssikokoelma laajenee, kun 

organisaatio lisää tuotevalikoimaa kehittämällä uusia tuotteita, niin kuin KO teki.  

Verkottumiskyvykkyyden ja uusien suhteiden luontikyvykkyyden olen luoki-

tellut verkostoitumiskyvykkyydeksi. Verkottumiskyvykkyys myös joko laajensi 

tai uudisti organisaatiorakennetta. Verkottumiskyvykkyys uudisti KO:n, EY1:n ja 

EY2:n ulkoista organisaatiorakennetta, kun organisaatioilla oli jo aikaisemmin 

suhteita toistensa kanssa. Esimerkiksi DSP-ELE-projektissa kaikilla organisaati-

oilla ei ollut aikaisemmin suhteita toistensa kanssa ja verkottumiskyvykkyys laa-

jensi ulkoista organisaatiorakennetta. Taulukko 14 sisältää strategiset kyvykkyy-

det, jotka kehittyivät liikesuhteissa. 
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Taulukko 14. Liikesuhteissa kehittyneet strategiset kyvykkyydet. 

Strategiset kyvykkyydet Liikesuhteiden sisältämät toiminnot 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys   

Uuden tuotteen, palvelun tai  

tekniikan kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys 

Koulutusyhteistyö, T&k-yhteistyö sekä 

Osto- ja myyntitoiminnot 

Verkostoitumiskyvykkyys  

Verkottumiskyvykkyys 

Uusien suhteiden luontikyvykkyys 

Koulutusyhteistyö, T&k-yhteistyö 

T&k-yhteistyö 

Rekrytointikyvykkyys 

Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys 

Koulutusyhteistyö 

Koulutusyhteistyö 

Toiminnan fokusointikyvykkyys 

Investointien luontikyvykkyys 

T&k-yhteistyö 

T&k-yhteistyö 

Etabloitumiskyvykkyys Osto- ja myyntitoiminnot 

Taulukossa 14 tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys kehittyi koulutus- ja 

t&k-yhteistyössä sekä osto- ja myyntitoiminnassa. Osto- ja myyntitoiminnoissa 

uuden mittauspalvelun kehittäminen tapahtui ympäristömittaustapahtumista saa-

dun kokemuksen kautta, kun ympäristöteknologian tutkimuskeskus ja ympäristö-

alan yritys ostivat toistensa palveluja yhteisesti toteutettuihin kenttämittauksiin. 

Tässä tapauksessa uuden palvelun kehittäminen syntyi yhdessä asiakkaan kanssa. 

Verkostoitumiskyvykkyys kehittyi koulutus- ja t&k-yhteistyössä. Verkottu-

miskyvykkyyttä kehittyi koulutusyhteistyössä, kun koulutusorganisaatio ja yrityk-

set muodostivat koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista varten ns. strategisen 

yhteistyömuodon eli koulutusverkon. T&k-yhteistyössä koulutusorganisaatio, 

mikroelektroniikan tutkimuslaboratorio ja yritykset muodostivat tutkimus- ja 

kehittämisprojektien toteuttamista varten projektiverkon. Uusien suhteiden luon-

tikyvykkyys kehittyi tutkimus- ja kehittämisprojektien kautta.  

Toiminnan fokusointikyvykkyys ja investointien luontikyvykkyys kehittyivät 

t&k-yhteistyössä. Rekrytointikyvykkyys ja uuden yritystoiminnan aloittamisky-

vykkyys kehittyivät vain koulutusyhteistyössä. Etabloitumiskyvykkyys kehittyi 

osto- ja myyntitoiminnoissa, kun OHY:n johto päätti perustaa uuden tytäryhtiön 

asiakkaan ehdotuksen perusteella.  

4.2 Operatiiviset kyvykkyydet liikesuhteissa 

Esitän ensin teoreettiset käsitteet, joilla analysoin empiiristä aineistoa, ja kerron, 

mitä uutta empiria-analyysi toi niihin. Sen jälkeen esitän operatiivisten kyvyk-

kyyksien analyysin liikesuhteisiin sisältyvässä koulutus- ja t&k-yhteistyössä sekä 
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osto- ja myyntitoiminnoissa. Luvun lopussa teen yhteenvedon liikesuhteissa ke-

hittyneistä operatiivisista kyvykkyyksistä ja esittelen niiden luokituksen. 

Määrittelin teoreettisessa viitekehyksessä operatiivisen kyvykkyyden toimin-

tana, joka tehostaa tai kehittää organisaation toimintarakennetta, resurssikokoel-

maa tai organisaatiorakennetta (ml. suhteet). Empiria-analyysi toi muutoksen 

teoreettisesti määrittelemääni operatiivisen kyvykkyyden käsitteeseen. Analyysis-

tä ilmeni, että operatiivinen kyvykkyys tehosti tai kehitti toimintorakennetta tai 

resurssikokoelmaa. Uusi operatiivisen kyvykkyyden määritelmä perustuu empi-

ria–analyysin tulokseen. Operatiivinen kyvykkyys on toimintaa, joka tehostaa tai 

kehittää organisaation toimintorakennetta tai resurssikokoelmaa.  

4.2.1 Koulutusyhteistyössä kehittyneet operatiiviset kyvykkyydet 

Luvun alussa oleva taulukko 15 sisältää operatiivisten kyvykkyyksien käsitteet, 

jotka analyysistä syntyivät ja niiden käsitemäärittelyn. Taulukossa on mainittu 

myös esimerkit strategisten kyvykkyyksien analyysikuvauksista, jotka esitän 

tekstissä ja muut suhteet, joissa operatiivisia kyvykkyyksiä kehittyi.  

Taulukko 15. Operatiiviset kyvykkyydet, jotka kehittyivät koulutusyhteistyössä. 

Operatiivinen kyvykkyys Määritelmä Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Koulutuksen 

organisointikyvykkyys 

Henkilöstön 

kehittämiskyvykkyys 

Suhdeportfolion 

johtamiskyvykkyys 

Tehostaa organisaation koulutus-

toimintojen rakennetta. 

Kehittää organisaation 

henkilöstöresursseja. 

Tehostaa johtamistoimintojen 

rakennetta. 

KO & EY1 

 

KO & EY2 

 

KO & EY1 

KO & EY2, 

KO & OHY 

KO & TTY, 

KO & OHY 

KO & TTY, 

KO & EY2 

Koulutuksen organisointikyvykkyys tehostaa organisaation koulutustoimintojen 

rakennetta. Tätä kyvykkyyttä kehittyi KO:lle ja EY1:lle koulutusyhteistyössä. 

DSP-teknologiakoulutus on toimintolinkki, joka yhdisti KO:n ja EY1:n toimi-

jasidokset ja DSP-työllisyyskurssin suunnittelu- ja toteuttamisresurssit. Organi-

saatioiden johdon päätös yhdistää toistensa resurssisiteitä koulutuksen suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa kehitti organisaatioiden tietoa ja taitoa koulutuksen orga-

nisoinnissa ja tehosti organisaatioiden koulutustoimintojen rakennetta. 

”Valmiita insinöörejä ja teknikoita täydennyskoulutettiin. Teku-opetus – 

osaamista elektroniikan suunnitteluun. Me oltiin mukana suunnittelemassa ja 
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järjestämässä työharjoittelupaikkoja. (…) Luotiin kurssin sisältö ja luotiin 

ympäristö opetukselle eli kurssin suunnittelua ja organisointia. (…). Saatiin 

kokemusta koulutuksen suunnittelusta ja uskoa, että asioihin voitiin vaikut-

taa.” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys kehittää organisaation henkilöstöresurssiko-

koelmaa. Tätä kyvykkyyttä kehittyi esimerkiksi EY2:lle, kun se toteutti yhdessä 

KO:n kanssa olemassa olevan ja uuden henkilöstön koulutuksen. EY2:n henkilös-

tökoulutus on toimintolinkki, joka yhdisti KO:n ja EY2:n henkilöstökoulutuksen 

resurssisiteitä. Tämä koulutus lisäsi EY2:n henkilöstön ammatillista osaamista ja 

kehitti EY2:n henkilöstöresurssikokoelmaa. 

”(…) Uusien ja entisten työntekijöiden ammattitaito on parantunut elektronii-

kan tuotannossa (…)” (EY2:n tehtaanjohtaja). 

”Työvoimatoimiston ihmisten kanssa sovittiin uuden henkilöstön kouluttami-

sesta tuotantoon. Sovittiin, että käynnistämme ammatilliset erikoistumisopin-

not aiheena mikroelektroniikan kehittäminen, joka tarkoittaa, että siihen voi-

vat hakeutua heidän olemassa oleva henkilöstö (…).”(KO:n johtaja.) 

Suhdeportfolion johtamiskyvykkyys tehostaa organisaation johtamistoimintojen 

toimintorakennetta. Tätä kyvykkyyttä kehittyi KO:lle, kun se siirsi EY1:n kanssa 

toteutetusta DSP-teknologiakoulutuksesta hankkimiaan DSP-

teknologiaresurssisiteitä myös TTY:n ja EY2:n henkilöstökoulutukseen.  

4.2.2 T&k-yhteistyössä kehittyneet operatiiviset kyvykkyydet 

Luvun alussa oleva taulukko 16 sisältää operatiivisten kyvykkyyksien käsitteet, 

jotka analyysistä syntyivät, ja niiden käsitemäärittelyn sekä esimerkit operatiivis-

ten kyvykkyyksien analyysikuvauksista, jotka esitän tekstissä, ja muut suhteet, 

joissa operatiivisia kyvykkyyksiä kehittyi. 
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Taulukko 16. Operatiiviset kyvykkyydet, jotka kehittyivät t&k-yhteistyössä. 

Operatiivinen kyvykkyys Määritelmä Esimerkkikuvaus Muut suhteet 

Teknologiakyvykkyys Tehostaa organisaation 

tuotekehitysprosessin 

toimintorakennetta. 

KO & EY1 KO & YTTK 

Valmistuskyvykkyys Tehostaa organisaation 

valmistusprosessin 

toimintorakennetta. 

METL & EY2  

Tutkimusprojektin 

organisointikyvykkyys 

Tehostaa organisaation projekti-

toimintojen rakennetta. 

METL & EY3 METL & EY2 

Suhdeportfolion 

johtamiskyvykkyys 

Tehostaa johtamistoimintojen 

rakennetta. 

METL & EY3  

Teknologiakyvykkyys tehostaa organisaation tuotekehitysprosessin toimintoraken-

netta. Tätä kyvykkyyttä kehittyi EY1:lle koulutusorganisaation kanssa toteutetus-

sa t&k-yhteistyössä. DSP-teknologian kehittämisprojekti on toimintolinkki, jonka 

kautta KO ja EY1 hankkivat DSP-teknologiaan erikoistuneen professorin asian-

tuntijaresurssisiteitä. EY1 siirsi projektista hankkimiaan DSP-

osaamisresurssisiteitä tuotekehitysprosessiinsa ja kehitti DSP-teknologiaan sisäl-

täviä tuotteitaan. EY1:n lisääntynyt DSP-teknologiaosaaminen tehosti tuotekehi-

tysprosessin toimintorakennetta. KO sai projektin avulla DSP-teknologiatietoa, 

mutta ei vielä hyödyntänyt sitä koulutusohjelmien tuotekehityksessä. 

”DSP on yksi meidän suunnittelun osaamisalue – erikoisalue. Me voitais 

hyödyntää professorin osaamista projekteissa ja suunnittelussa. (…) Meillä 

oli välitöntä ja todellista käyttöä sille tutkimusprofessuurin osaamiselle. (…) 

Tutkimusprofessorin avulla saatiin siirrettyä osaamista. (…) Saatiin otettua 

haltuumme DSP-osaaminen ja pystyttiin jatkamaan, kun asiantuntija lähti 

pois. (…). Kehitettiin omia tuotteita ja niihin liittyviä patentteja.” (EY1:n tuo-

tepäällikkö.)  

Valmistuskyvykkyys tehostaa organisaation valmistusprosessin toimintorakennetta. 

Tätä kyvykkyyttä kehittyi EY2:lle, kun yritys sai pii-moduulien testaus- ja ko-

koonpanoapua mikroelektroniikan tutkimuslaboratoriolta (METL). Pii-

ilmaisinmoduulien testaus ja kehittäminen on siis toimintolinkki, joka yhdisti 

METL:n ja EY2:n toimijasidokset ja resurssisiteet. EY2:n pii-ilmaisinmoduulien 

valmistusosaaminen kehittyi, kun se siirsi METL:n avulla kehittämiään resurs-

sisiteitä moduulien valmistusprosessiin. 
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”Labra on osallistunut ilmaisinmoduulien testaukseen. Labra ollut tukiorgani-

saatio EY2:lle, jonka valmistamia pii-ilmaisinmoduuleja on tilattu AMS:iin 

(antimaterian mittaussysteemi). Labran toiminta liittyi AMS-hankkeeseen, 

joka on monikansallinen kollaboraatiokoe, jossa rakennetaan avaruuteen si-

joitettava antimaterian mittaussysteemi.” (METL:n professori.) 

Tutkimusprojektin organisointikyvykkyys tehostaa organisaation projektitoiminto-

jen rakennetta. Kyvykkyys kehittyi mikroelektroniikan tutkimuslaboratoriolle 

kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojektin toteutuksessa. Projekti on toi-

mintolinkki, joka yhdisti METL:n ja EY3:n toimijasidokset ja resurssisiteet. Pro-

jektin koordinointi kehitti METL:n tutkimusprojektin toteuttamisessa tarvittavaa 

tietoa ja taitoa eli osaamista. 

”Tutkimusprojekti oli ensimmäinen projekti labran puolella ja tavallaan si-

sään ajoa – hyppy labran osaamisessa. Opittiin yhteistyötaitoa sekä projektin 

toteuttamista.” (METL:n projektipäällikkö.) 

Suhdeportfolion johtamiskyvykkyys tehostaa organisaation johtamistoimintojen 

toimintorakennetta. Kyvykkyys kehittyi EY3:lle, kun yritys siirsi kotelointi- ja 

pakkaustekniikan tutkimusprojektissa hankkimaansa tekniikkaosaamista myös 

muihin suhteisiin. 

”Tutkimustuloksia voidaan joiltain osin käyttää toisissa projekteissa” (EY3:n 

toimitusjohtaja).  

4.2.3 Osto- ja myyntitoiminnoissa kehittyneet operatiiviset 
kyvykkyydet  

Taulukko 17 sisältää operatiivisten kyvykkyyksien käsitteet, jotka analyysistä 

syntyivät, ja niiden käsitemäärittelyn sekä esimerkit operatiivisten kyvykkyyksien 

analyysikuvauksista, jotka esitän tekstissä, ja muut suhteet, joissa strategiset ky-

vykkyydet kehittyivät. 
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Taulukko 17. Operatiiviset kyvykkyydet, jotka kehittyivät osto- ja myyntitoiminnoissa. 

Operatiivinen kyvykkyys Määritelmä Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Tuotannon 

ulkoistamiskyvykkyys 

Tehostaa organisaation 

tuotantotoimintojen rakennetta. 

EY1 & EY2 

 

EY3 & EY2 

 

Suunnittelun ulkoistamismis- 

kyvykkyys 

Tehostaa suunnittelutoimintojen 

rakennetta. 

TTY & EY1  

Ympäristömittauspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Tehostaa 

ympäristömittaustoimintojen 

rakennetta. 

YTTK & YY  

Koulutuspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Tehostaa koulutuksen 

toimintorakennetta. 

KO & OHY KO & TTY 

Henkilöstön 

ulkoistamiskyvykkyys 

Tehostaa organisaation 

henkilöstöresurssikokoelmaa. 

TTY & OHY YYTK& YY 

Tuotantopalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Tehostaa organisaation 

tuotantopalvelujen 

toimintorakennetta. 

EY1 & EY2 

 

EY3 & EY2 

 

Suunnittelupalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Tehostaa suunnittelutoimintojen 

rakennetta. 

TTY & EY1 

 

 

Henkilöstöpalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Tehostaa henkilöstön 

vuokraustoimintojen rakennetta. 

TTY & OHY YTTK & YY 

Ympäristömittauspalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Tehostaa 

ympäristömittauspalvelujen 

toimintorakennetta. 

YTTK & YY  

Koulutuspalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Tehostaa koulutuspalvelujen 

myyntitoimintojen rakennetta. 

KO & OHY KO & TTY 

 

Teknologiakyvykkyys Tehostaa organisaation 

tuotekehitysprosessin 

toimintorakennetta. 

YTTK & YY KO & EY1 

Investointien 

ulkoistamiskyvykkyys 

Tehostaa organisaation 

investointiresurssikokoelmaa. 

YTTK & YY METL & EY3, 

KO & EY2 

Henkilöstön 

kehittämiskyvykkyys 

Kehittää organisaation 

henkilöstöresurssikokoelmaa. 

YTTK & YY 

TTY & OHY 

TTY & EY1 

Kysynnän muutoksiin 

reagointikyvykkyys 

Tehostaa organisaation tuotanto-

toimintojen rakennetta. 

TTY & EY1 TTY & OHY 

Innovaatiotoimintojen 

organisointikyvykkyys 

Tehostaa organisaation 

innovaatiotoimintojen rakennetta. 

TTY & EY1  

Tuotanto-, suunnittelu-, ympäristömittaus- ja koulutuspalvelujen ulkoistamisky-

vykkyys tehostaa organisaation toimintorakennetta. Tuotantopalveluiden ulkoista-

miskyvykkyys kehittyi esimerkiksi EY1:lle, kun yritys osti sahaus- ja kotelointi-
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palvelua EY2:lta. Tämän palvelun osto ja myynti on toimintolinkki, joka yhdisti 

EY1:n ja EY2:n resurssisiteet ja toimijasidokset. EY1 siirsi EY2:lta hankkimiaan 

sahaus- ja kotelointiresurssisiteitä asiakaskohtaisten piirien suunnitteluprosessiin-

sa. Nämä siteet tehostivat EY1:n tuontantoprosessin toimintorakennetta. 

”Tarjotaan palvelua yritykselle (…) Jalostetaan niiden tuotteita eteenpäin, 

(…) EY1 suunnittelee ja testaa. (...) He käyttävät meitä jatkojalostuksessa. 

(...).” (EY2:n tehdaspäälikkö.) 

Suunnittelupalveluiden ulkoistamiskyvykkyys kehittyi, kun TTY osti suunnittelua 

EY1:ltä. Suunnittelupalveluiden osto ja myynti on toimintolinkki, joka yhdisti 

TTY:n ja EY1:n resurssisiteet ja toimijasidokset. TTY siirsi EY1:ltä hankkimiaan 

resurssisiteitä tuotesuunnitteluprosessiinsa. Nämä resurssit tehostivat TTY:n tuo-

tesuunnitteluprosessin toimintorakennetta. 

”Oma väki ei riitä tekemään, tarvitaan muitakin. Se on ihan järkevää, että 

ryhmässä toimitaan, koska osaaminen kehittyy. Ei haluta kasvattaa omaa yk-

sikköä ja siksi on järkevää ostaa osa alihankintana ja etenkin sellaista, mitä ei 

itse osata. Tarve tulee aina meidän tuotekehitysprojekteista.” (TTY:n johtaja.) 

Ympäristömittauspalvelun osto ja myynti on toimintolinkki, joka yhdisti ympäris-

töalan yrityksen (YY) ja ympäristöteknologian tutkimuskeskuksen (YTTK) toimi-

jasidokset ja resurssisiteet. YY:n ja YTTK:n ulkoistamiskyvykkyys kehittyi, kun 

organisaatiot hyödynsivät resurssisiteitä omissa ympäristömittauspalveluissa. 

Resurssiteet tehostivat sekä YY:n että YTTK:n mittauspalvelutoimintojen raken-

netta.  

”Ostetaan alihankintaa mittaustapahtumaan YTTK:lta. Työtilaukset menee 

meidän kautta ja me tehdään sellainen könttähomma. Osan työstä tekee yli-

opiston ympäristölabra ja osa tehdään me.” (YY:n edustaja.)  

”He ostavat meiltä palvelua ja me ostamme kenttämittausta ympäristöyrityk-

seltä. Meillähän on tämä työvoima hyvin rajattua (…) kun on kaksi siin sano-

tusti vakinaista tutkijaa, jotka on jatkuvasti määräaikaisella, ja sitten yksi 

henkilö on aina lähinnä työvoimatoimiston rahoituksella tarpeen mukaan. 

Meillä ei aina riitä tämmöisiin, jos on isompia kenttämittauksia tai ei isom-

piakaan tartte olla, vaikka pienempikin kenttämittaus, mutta meiltä ei aina lii-

kene sitä ihmistä sinne. Ja tällöin kenttätyöpuoli ostetaan YY.ltä koska heillä 

on vankka kokemus siihen.” (YTTK:n tutkija- ja projektipäällikkö.) 
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Koulutuksen osto ja myynti on toimintolinkki, joka yhdisti ohjelmisto- ja henki-

lösvuokrausyrityksen (OHY) ja KO:n toimijasidokset ja resurssisiteet. OHY osti 

henkilöstökoulutusta KO:lta. Koulutusresurssisiteet tehostivat OHY:n koulutus-

toimintojen rakennetta. 

”Ostopalveluna ostettu tekulta opetusta. Meillä on ollut koordinaattorin rooli, 

koska on koulutettu meidän tulevaa henkilökuntaa ja sitten kurssiasiat ja si-

sältö niin ne tulee yleensä toimeksiantajalta ja meidän pitää myös tietää, että 

mitä sisältö on. (…) Pääkouluttaja Teku, joka hankkii opettajat, harjoittelu 

yrityksessä.” (OHY:n toimitusjohtaja.) 

Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys tehostaa organisaation henkilöstöresurssiko-

koelmaa. Esimerkiksi henkilöstövuokraus on toimintolinkki, joka yhdisti TTY:n 

ja OHY:n toimijasidokset ja resurssisiteet, kun TTY vuokrasi OHY:ltä henkilöstöä 

ohjelmistojen testaukseen. OHY:n henkilöstöresurssisiteet tehostivat TYY:n hen-

kilöstöresurssikokoelmaa.  

”Kun katsottiin omaa kasvuvauhtia ja rekrytointia niin tultiin siihen tulok-

seen, että tällä menolla rekrytointi ei voi jatkua. (…) Me suhtaudutaan henki-

löstöön niin kuin meidän omiin työntekijöihin. Meillä on joustava tapa toi-

mia. Osaamisprofiili on heillä hiukan erilainen kuin meillä muilla täällä. (…) 

He tuo lisää sellaista osaamista, jota meillä ei ole.” (TTY:n johtaja.) 

Tuotanto-, suunnittelu-, ympäristönmittaus- ja koulutuspalvelujen sekä henkilös-

töpalvelujen myyntikyvykkyys tehostaa organisaation myyntitoimintojen rakennet-

ta. Esimerkiksi tuotantopalveluiden (sahaus ja kapselointi) osto ja myynti on toi-

mintolinkki, joka yhdisti EY1:n ja EY2:n toimijasidokset ja resurssisiteet. EY2 

myi sahaus- ja kotelointipalvelua ja siirsi sahaus- ja kapselointiresurssisiteitä 

EY1:lle. Tämä myynti tehosti EY2:n myyntitoimintojen rakennetta.  

”Jalostetaan EY1:n tuotteita eteenpäin eli he käyttävät meitä jatkojalostukses-

sa. EY1 suunnittelee ja testaa; EY2 erottelee hyvät ja huonot piirit. (…). Me 

myös rakennetaan siihen ympärille ja kontaktoidaan sitä piiriä niin se on sit-

ten helposti testattavissa ja mitattavissa. (…) Se laajentaa – se tarjoaa yhden 

lisämahdollisuuden. Se luo heidän kauttaan lisää tavallaan niin kuin, että me 

voidaan markkinoida osuutta niihin omana tuotteena tai osana heidän omaa 

palvelua. (…).” (EY2:n tehdaspäällikkö.) 

Suunnittelupalveluiden osto ja myynti on toimintolinkki, joka yhdisti TTY:n ja 

EY1:n toimijasidokset ja resurssisiteet. EY1:n myi suunnittelupalvelua ja siirsi 
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suunnitteluresurssisiteitä TTY:lle. Myynti tehosti EY1:n myyntitoimintojen ra-

kennetta. 

”5–10 % koko yrityksen bisneksestä. Ei synny komponenttikauppa, joka olis 

tärkeää meille” (EY1:n tuotekehityspäällikkö). 

Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys kehittyi vuokraustoiminnan kautta. Tämä on 

toimintolinkki, joka yhdisti OHY ja TTY:n resurssisiteet. OHY vuokrasi eli siirsi 

henkilöstöä TTY:lle, mikä tehosti OHY:n myyntitoimintojen rakennetta.  

”(…) Asiantuntijapalveluiden myynti on lisääntynyt” (OHY:n toimitusjohta-

ja). 

Ympäristöpalvelujen myyntikyvykkyys kehittyi sekä YTTK:llä että YY:llä, kun 

osapuolet myivät ympäristömittauspalveluja toisilleen. 

Koulutuspalvelujen myyntikyvykkyys kehittyi KO:lle henkilöstökoulutuksen 

myynnin kautta. Tämä on toimintolinkki, joka yhdisti KO:n ja OHY:n resurs-

sisiteet. KO myi henkilöstökoulutusta OHY:lle, ja myynti tehosti KO:n koulutuk-

sen myyntitoimintojen rakennetta. 

”Koulutettu 80 % OHY:n henkilökunnasta” (KO:n johtaja). 

Teknologiakyvykkyys tehostaa organisaation tuotekehityksen toimintorakennetta. 

Esimerkiksi ympäristömittausten osto- ja myyntitapahtumat eli kenttämittaukset 

ovat toimintolinkkejä, jotka yhdistivät YTTK:n ja YY:n toimijasidokset ja resurs-

sisiteet. Yhteisesti toteutetut kenttämittaukset yhdistivät YTTK:n mittausteknolo-

giaresursseja ja YY:n mittausresursseja. Se tuotti YTTK:lle tietoa mittauslaittei-

den toimivuudesta. YTTK siirsi kenttämittauksista hankkimaansa tietoa mittaus-

laitteiden ja mittausmenetelmien tuotekehitysprosessiin. Tieto tehosti YTTK:n 

mittauslaitteiden tuotekehityksen toimintorakennetta.  

”(…) Me hyödytään suuresti, koska voidaan tehdä laitteiden tuotekehitystä. 

Mittaukset on monesti hyviä testipaikkoja näille meidän kehittämille laitteilla 

(…).” (YTTK:n tutkija.) 

Investointien ulkoistamiskyvykkyys tehostaa organisaation investointiresurssiko-

koelmaa. Esimerkiksi ympäristömittauslaitteiden vuokraus on toimintolinkki, joka 

yhdisti YTTK:n ja YY:n resurssisiteitä, ja tehosti YY:n mittauslaiteresurssiko-

koelmaa.  

”(…) Yritys vuokraa meidän laitteita” (YTTK:n tutkija). 
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Henkilöstön kehittämiskyvykkyys kehittää organisaation henkilöstöresurssiko-

koelmaa. Esimerkiksi mittauspalvelutapahtumat ovat toimintolinkkejä, jotka yh-

distivät YY:n ja YTTK:n toimijasidoksia ja resurssiteitä. Organisaatioiden johdon 

päätös yhdistää henkilöstöresurssisiteitä mittauspalvelutapahtumissa kehitti mo-

lempien organisaatioiden henkilöstön ammattitaitoa ja yhteistyötaitoja sekä kehit-

ti organisaatioiden henkilöstöresurssikokoelmaa. 

”(…) Ammattitaidon kehittyminen ja ajan tasalla pysyminen (…)” (YY:n 

edustaja). 

”Tiedon vaihtoa ja ammattitaidon laajentamista ainakin meillä. Ollaan opittu 

käytäntöä ja vastapuoli teoriaa, yhteistyötaidot ovat hioutuneet. (…).” 

(YTTK:n tutkija.) 

Esimerkiksi henkilöstön vuokraus on toimintolinkki, joka yhdisti TTY:n ja 

OHY:n henkilöstöresurssisiteet. TTY:n ja OHY:n johdon päätös yhdistää näitä 

paransi molempien organisaatioiden henkilöstön projekti- ja tiimityötaitoja sekä 

kehitti organisaatioiden henkilöstöresurssikokoelmaa. 

”TTY:llä oli tarve ohjelmatestaajiin. (…) suunnittelutyö vaatii vähintään insi-

nööripohjaa, mutta softan testaus, että toimiiko joku ohjelma vai ei ja mitä 

vikaa siinä on ja korjaus niin sen pystyy kouluttamaan jonkun kurssin kautta 

(n. 1 v.), jos henkilöillä on taustat kunnossa (ei nyt ihan pystymettästä).” 

(OHY:n toimitusjohtaja.) 

”Toimin yhteyshenkilönä näihin projekteihin, meidän yksikkö koordinoi. Osa 

toisen yrityksen henkilöstöstä toimii osana meidän omaa tuotekehitystiimiä – 

muiden joukossa ja osa tekee sitten omana tiiminään tuotekehitysalihankin-

taa. Samat ihmiset alihankintayrityksestä yleensä, mutta tiimin kokoonpano 

vaihtelee.” (TTY:n johtaja.) 

Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys tehostaa organisaation tuotantotoiminto-

jen rakennetta. Esimerkiksi suunnittelupalvelujen osto ja myynti TTY:lle tasasi 

EY1:n suunnittelupalvelujen kysynnän vaihteluja ja tehosti EY1:n tuotantotoi-

mintojen rakennetta.   

”(…) Yritys voi reagoida nopeasti ja tarvittaessa saa nopeasti tiettyä osaamis-

ta” (TTY:n johtaja). 

”(…) Jos on sellainen tilanne, että meillä on vähän projekteja, niin voidaan 

ottaa vastaan kaikki mahdolliset projektit” (EY1:n tuotekehityspäällikkö). 
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Innovaatiotoimintojen organisointikyvykkyys tehostaa organisaation innovaatio-

toimintojen toimintorakennetta. Esimerkiksi henkilöstön vuokraustoiminta 

OHY:n kanssa on toimintolinkki, jonka avulla TTY:n johto siirsi OHY:n henkilös-

töresursseja ohjelmistojen testausprosessiin ja keskitti omia henkilöstöresursse-

jaan uusien innovaatioiden kehittämisprosessiin ja tehosti siten innovaatiotoimin-

tojen rakennetta. 

”(…) Voidaan keskittää omia voimavaroja esim. uusien innovaatioiden kek-

simiseen, kun voidaan hyödyntää näitä paikallisia yrityksiä – niiden osaamis-

ta (…) ”(TTY:n johtaja). 

4.2.4 Yhteenveto liikesuhteissa kehittyneistä operatiivisista 
kyvykkyyksistä  

Liikesuhteiden eri toiminnoissa kehittyi samanlaisia ja erilaisia operatiivisia ky-

vykkyyksiä. Olen yhdistänyt kyvykkyyksiä ja luokitellut niitä uudelleen seuraa-

vasti: Organisointikyvykkyys sisältää koulutuksen ja tutkimusprojektien organi-

sointikyvykkyyden sekä innovaatiotoimintojen organisointikyvykkyyden. Ulkois-

tamiskyvykkyys sisältää palvelujen, henkilöstön ja investointien ulkoistamisky-

vykkyydet. Palvelujen ulkoistamiskyvykkyys sisältää puolestaan tuotanto-, suun-

nittelu-, ympäristönmittaus- ja koulutuspalvelujen ulkoistamiskyvykkyydet. Pal-

velujen myyntikyvykkyys sisältää tuotanto-, suunnittelu, ympäristömittaus- ja 

koulutuspalvelujen sekä henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyydet.  

Taulukko 18 sisältää operatiiviset kyvykkyydet, jotka kehittyivät liikesuhteis-

sa ja niiden luokituksen. Organisointikyvykkyyttä kehittyi koulutus, t&k-

yhteistyössä sekä osto- ja myyntitoiminnoissa. Koulutuksen organisointikyvyk-

kyys kehittyi, kun koulutusorganisaatio ja elektroniikkayritykset suunnittelivat ja 

toteuttivat yhdessä uusien työntekijöiden koulutusta. Tutkimus- ja kehittämispro-

jektin organisointikyvykkyys kehittyi, kun mikroelektroniikan tutkimuslaborato-

rio ja koulutusorganisaatio toteuttivat yhdessä yritysten kanssa tuotekehitys- ja 

teknologiaprojekteja. Innovaatiotoimintojen organisointikyvykkyys kehittyi osto- 

ja myyntitoiminnoissa, kun tuotekehitysyksikkö käytti vuokrattua työvoimaa ns. 

rutiinitehtäviin ja keskitti omaa henkilöstöä innovaatioiden suunnitteluun 

Suhdeportfolion johtamiskyvykkyyttä kehittyi sekä koulutus- että t&k-

yhteistyössä, kun organisaatiot hyödynsivät yhdessä suhteessa kehitettyjä toimin-

toja tai resursseja myös muissa suhteissaan. Henkilöstön kehittämiskyvykkyys 

kehittyi koulutusyhteistyössä henkilöstökoulutuksen yhteydessä ja osto- ja myyn-
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titoiminnoissa, kun ympäristöyritys ja ympäristöteknologian tutkimusyksikkö 

tekivät yhdessä kenttämittauksia. Teknologiakyvykkyys kehittyi t&k- yhteistyössä 

sekä osto- ja myyntitoimintojen yhteydessä. Kyvykkyys kehittyi, kun koulutusor-

ganisaatio ja elektroniikkayritys 1 kehittivät DSP-teknologiaa t&k-yhteistyössä. 

Ympäristöteknologian tutkimuskeskus puolestaan kehitti mittauslaitteita ja -

menetelmiä ympäristöyrityksen kanssa toteuttamiensa kenttämittausten yhteydes-

sä.  

Valmistuskyvykkyys kehittyi ainoastaan t&k-suhteissa. Tuotanto-, suunnitte-

lu- ympäristönmittaus- ja koulutuspalvelujen ulkoistamiskyvykkyys sekä henki-

löstön ja investointien ulkoistamiskyvykkyys kehittyivät osto- ja myyntitoimin-

noissa. Vastaavasti tuotanto-, suunnittelu-, ympäristömittaus-, koulutus- ja henki-

löstöpalvelujen myyntikyvykkyys sekä kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys 

kehittyivät osto- ja myyntitoiminnoissa. 

Taulukko 18. Liikesuhteissa kehittyneet operatiiviset kyvykkyydet. 

Operatiiviset kyvykkyydet Liikesuhteiden sisältämät toiminnot 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys 

Tutkimusprojektin organisointikyvykkyys 

Innovaatiotoimintojen organisointikyvykkyys 

Koulutusyhteistyö 

T&k-yhteistyö 

Osto- ja myyntitoiminnot 

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys Koulutusyhteistyö 

Osto- ja myyntitoiminnot 

Suhdeportfolion johtamiskyvykkyys Koulutusyhteistyö 

T&k-yhteistyö 

Valmistuskyvykkyys T&k-yhteistyö 

Teknologiakyvykkyys T&k-yhteistyö 

Osto- ja myyntitoiminnot 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Tuotanto-, suunnittelu-, ympäristönmittaus- ja 

koulutuspalvelujen ulkoistamiskyvykkyys 

Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys 

Investointien ulkoistamiskyvykkyys 

Osto- ja myyntitoiminnot 

Myyntikyvykkyys  

Tuotanto-, suunnittelu-, ympäristönmittaus-, 

ohjelmistojen testaus- ja koulutuspalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Osto- ja myyntitoiminnot 

Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys Osto- ja myyntitoiminnot 
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4.3 Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät 
liikesuhteissa 

Tämä luku sisältää analyysin strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävistä 

tekijöistä liikesuhteissa. Teoreettisessa viitekehyksessä jaottelin kyvykkyyksien 

kehittymistä edistävät tekijät neljään ryhmään ja nimesin aineiston analyysikuva-

uksessa tekijät seuraavasti: 1. organisaatioiden sisäiset tekijät, 2. vuorovaikutus-

tekijät, 3. teknologiakylän sisäiset verkostotekijät ja 4. teknologiakylän ulkopuoli-

set verkostotekijät. Esitän analyysin tuloksena syntyneet strategisten kyvykkyyk-

sien kehittymistä edistävät tekijät näin ryhmiteltynä. Esittelen seuraavissa alalu-

vuissa strategiset kyvykkyydet ja niiden kehittymistä edistävät tekijät, jotka ana-

lyysistä syntyivät. Taulukot 19, 20, 21 ja 22 sisältävät strategiset kyvykkyydet, 

joita organisaatioiden sisäiset tekijät edistivät. Taulukoissa on mainittu esimerkki-

kuvaukset suhteista, joista esitän analyysikuvauksen tekstissä sekä muut suhteet, 

joissa tekijät edistivät kyvykkyyttä.  

Viimeinen alaluku sisältää yhteenvedon strategisten kyvykkyyksien kehitty-

mistä edistävistä tekijöistä liikesuhteissa. Luvussa 4.5 vertailen analyysin tulok-

sena syntyneitä strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistä-

viä tekijöitä viitekehyksessä esittämiini tekijäkäsitteisiin ja määrittelen tämän 

tutkimuksen organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät. 

4.3.1 Organisaatioiden sisäiset tekijät 

Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka empiria-analyysin tulosten mukaan edisti-

vät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat tavoitteet tai niiden muutos, 

yhteistyöhalu, resurssien muutos ja strategian muutos. Taulukko 19 sisältää orga-

nisaatioiden sisäiset tekijät, jotka edistivät strategisten kyvykkyyksien kehittymis-

tä. 
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Taulukko 19. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät organisaatioiden 

sisäiset tekijät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus tekstissä Muut suhteet 

Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys 

   

Uuden tuotteen tai tekniikan 

kehittämis- ja käyttöönotto-

kyvykkyys 

Tavoitteet 

Resurssien muutos 

Yhteistyöhalu 

KO & EYI  

 Tavoitteet 

Resurssien muutos 

Yhteistyöhalu, 

Strategian muutos 

KO & VPY  

Uuden palvelun tai tekniikan 

kehittämis- ja käyttöönotto-

kyvykkyys 

Resurssien muutos YTTK & YY  

Rekrytointikyvykkyys Resurssien muutos 

 

KO & EYI KO & EY2, 

KO & OHY 

Uuden yritystoiminnan 

aloittamiskyvykkyys 

Resurssien muutos 

 

KO & VPY KO & EY2, 

KO & YY, 

KO & OHY 

Verkostoitumiskyvykkyys    

Verkottumiskyvykkyys Yhteistyöhalu, 

Resurssien muutos 

KO & EYI * 

KO & TTY 

KO & METL 

KO & EYI ** 

KO & EY2 

Uusien suhteiden 

luontikyvykkyys 

Yhteistyöhalu 

Resurssien muutos 

METL & EY3 KO & EY1 

Toiminnan fokusointikyvykkyys Tavoitteiden muutos 

Strategian muutos 

KO & EYI  

Investointien luontikyvykkyys Yhteistyöhalu 

Resurssien muutos 

KO & EY2 KO & EYI, 

KO & TTY, 

KO & METL 

Etabloitumiskyvykkyys Strategian muutos 

Yrityksen kysyntä 

TTY & OHY  

* KO, EY1, TTY ja METL: muodostivat kehittämisverkon 

**KO, EY1, EY2 muodostivat koulutusverkon 

Taulukossa 19 ensimmäisenä olevista organisaation sisäisistä tekijöistä tavoitteet, 

resurssien muutos ja yhteistyöhalu edistivät KO:n uuden tuotteen kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyyttä, kun koulutusorganisaatio ja elektroniikkayritys 1 toteut-

tivat yhdessä DSP-koulutushankkeen, jossa KO:n tavoitteena oli kehittää DSP-

teknologiaan liittyviä koulutusohjelmia. EY1 halusi osallistua DSP-koulutuksen 
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kehittämiseen, koska yritys tarvitsi ammattitaitoisia työntekijöitä. KO:n tavoite ja 

resurssien puute edistivät DSP-koulutuksen aloittamista ja välillisesti uuden tuot-

teen kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyyttä. 

Resurssien muutos DSP-koulutushankkeen aikana kehitti suoraan KO:n DSP-

teknologiaosaamista, kun EY1:n käytännön DSP-osaamisresurssit yhdistyivät 

KO:n teoreettisiin koulutusresursseihin. KO:n resurssien muutos eli tässä tapauk-

sessa osaamisresurssien kehittyminen DSP-koulutushankkeen aikana edisti KO:n 

uuden tuotteen kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyyttä. 

”Haettiin osa-alueita elektroniikasta, joihin kannattais erikoistua. (…) Sitten 

(…) 90-luvun puolivälissä lähdettiin viemään eteenpäin tätä elektroniikka-

asiaa. Resurssien kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi. Aloitimme englannin-

kielisen tietotekniikan insinöörikoulutuksen samana vuonna. Siinä DSP:n 

osuus oli 10–20 opintoviikkoa.” (KO:n johtaja.)  

Seuraavassa esimerkissä tavoitteet, strategian muutos, yhteistyöhalu ja resurssien 

muutos lisäsivät vesisuihku- ja pakkausalan yrityksen (VPY) uuden tuotteen ke-

hittämis- ja käyttöönottokyvykkyyttä. VPY:n johtajan halu muuttaa yrityksen tuo-

testrategiaa edisti pakkausvaimentimen tuotekehitysprojektin aloittamista yhdessä 

KO:n kanssa. VPY:n tuotekehitysosaaminen kehittyi projektin aikana, kun se 

yhdisti KO:n tuotekehitysopiskelijoiden osaamisresursseja omiin resursseihin. 

Toisin sanoen VPY:n johtajan tuotekehitystietojen ja -taitojen soveltaminen kehit-

tyi pakkausvaimentimen kehittämisprojektin aikana ja edisti yrityksen uuden 

tuotteen kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyyttä. 

”(…). Vuonna 1998 aiottiin luopua yrityshommasta; liikevaihto junnasi pai-

kallaan; kilpailu kiristyi vesisuihkuleikkauksessa ja metallin leikkaus osoit-

tautui vaikeaksi ja piti hakea vaihtoehtoja. (…) Nyt on sitten tämä pakkaus-

homma eli pakkausvaimentimet. (…) Kuituvaimennin ilmentää teknologista 

innovaatiota, jolla yrityksen kilpailukyky tulevaisuudessa turvataan - markki-

napotentiaalin kasvu. (…) Meidän tietotaito kaiken kaikkiaan on kasvanut 

niin paljon, että tuota (…). Kyllä mä sillä puolella uskon, että tulisi kasva-

maan liikevaihtokin huomattavasti.” (VPY:n toimitusjohtaja.) 

Resurssien muutos eli resurssien kehittyminen edisti suoraan ympäristöyrityksen 

(YY) uuden palvelun kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyyttä. YY ja ympäristötek-

nologian tutkimuskeskus (YTTK) ostivat yhteisesti suorittamiinsa kenttämittaus-

palveluihin toistensa mittauspalveluja ja YY:n mittausosaaminen kehittyi YTTK:n 

mittaustekniikkaresurssien avulla, kun se oppi soveltamaan niitä. YY mittaustek-
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niikkaresurssien kehittymisen edisti YY:n palvelujen laajentamista kaatopaikko-

jen mittauksiin. 

”Meidän kannalta yhteistyö ympäristölabran kanssa on oleellista. (…) Perin-

teistä laajempi ote tutkimukseen tähtää uusien entistä tarkempien tekniikoi-

den ja mittausjärjestelmien kehittämiseen. (…) Tässä ympäristöteknologian 

kehitysvaiheessa tehtävämme on kyetä tarjoamaan myös vesi- ja kaatopaik-

kaselvityksiä varten sopivaa mittauspalvelua ja konsultointia.” (YY:n edusta-

ja.) 

Seuraavassa esimerkissä resurssien muutos eli resurssien lisääminen kehitti yri-

tysten rekrytointikyvykkyyden kehittymistä, kun EY1 teki KO:lle aloitteen DSP-

teknologiaan liittyvän koulutuskurssin järjestämisestä, koska yrityksellä oli tarve 

saada lisää työntekijöitä. Elekroniikka-ala kasvoi ja ammattitaitoisista työnteki-

jöistä oli puutetta koko maassa. EY2 ja OHY halusivat myös lisätä työvoimaa ja 

kouluttivat sitä yhdessä KO:n kanssa. Halu edisti välillisesti koulutusyhteistyön 

aloittamista, ja ammattitaitoisten henkilöstöresurssien kehittyminen edisti suoraan 

yritysten rekrytointikyvykkyyden kehittymistä. 

”Meidän aloite saada DSP-alan osaajia” (EY1:n tuotekehityspäällikkö). 

”Työvoiman saatavuus on tärkeä asia (…)” (EY2:n tehdaspäällikkö). 

”Ammattitaitoista työvoimaa ja bisnestä tätä kautta” (OHY:n toimitusjohtaja). 

Resurssien muutos edisti uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehitty-

mistä, kun VPY:n siihen tarvitsemat resurssit kehittyivät KO:n yrityshautomotoi-

minnan kautta.  

”Yrityksen perustaminen ja bisneksen pyörittäminen. Siinä sai semmoisen tu-

en palkkaukseen ja investointeihin jonkin verran. Tietenkin se, että me ollaan 

oltu siinä jo kohta kymmenen vuotta. Se voi olla jo liikaa. Liiketoiminta-

osaaminen on kehittynyt.” (VPY:n johtaja.) 

Yhteistyöhalu ja resurssien muutos lisäsivät verkottumiskyvykkyyttä, kun KO, 

EY1, tuotekehitysyksikkö (TTY) ja mikroelektroniikan tutkimuslaboratorio 

(METL) halusivat yhdistää kehittämisresurssejaan KO:n DSP-ELE-projektissa ja 

muodostivat kehittämisverkon. 

”Yritysten edustajat osallistuivat DSP-ELE-projektin suunnitteluun ohjaus-

ryhmätyöskentelyn puitteissa” (KO:n johtaja). 
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”Ollaan oltu KO:n kanssa heidän projekteissa ohjausryhmässä ja valvomassa 

työntekoa. Ohjausryhmässä voi vaikuttaa esittämällä kehittämiskohteita ja si-

tä, mitä pitäisi hankkia. (…).” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Yhteistyöhalu ja resurssien muutos edistivät myös uusien suhteiden luontikyvyk-

kyyttä METL:n ja EY3:n kotelointi- ja pakkausteknologian tutkimusprojektissa. 

METL ja EY3 halusivat laajentaa suhteita VTT:lle ja yliopistoihin.  

”Projektin kautta luotiin arvostettuja kontakteja yliopistoihin ja etenkin 

VTT:n suhde on tärkeä” (METL:n johtaja ja tutkimusprofessori).  

”VTT:n yhteistyöstä saa lisäarvoa, tiedon leviäminen ja voi tulla muita asiak-

kaita samoin yliopiston kautta (…)” (EY3:n toimitusjohtaja). 

Seuraavassa esimerkissä tavoitteiden ja strategian muutos edistivät suoraan toi-

minnan fokusointikyvykkyyden kehittymistä EYI:n ja KO:n anturiprojektissa. EY1 

päätti luopua anturin kehittämisestä, koska KO:n ja EY1:n osaamisresurssit eivät 

riittäneet kaupallisen anturin kehittämiseen. EY1 muutti strategiaansa eikä laajen-

tanut toimintaansa anturialalle. 

”Halu tehdä bisnestä ja kehittää antureita, vaikka tiedettiin, että oli hankala 

saada anturia aikaiseksi, joka olisi kaupallinen menestys. Vertailukohta oli ja-

panilainen anturi, joka oli kallis ja huono. Pyrittiin parempaan ja luotetta-

vampaan anturiratkaisuun. (…) Huomattiin, että paikalliset resurssit eivät riit-

täneet niin laajamuotoiseen kehitykseen ja että antureiden kehittäminen ei 

olut meidän ala. (…) Strateginen päätös, että ei kannata lähteä antureita kehit-

tämään.” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Resurssien muutos ja yhteistyöhalu edistivät KO:n investointien luontikyvykkyy-

den kehittymistä KO:n organisoimassa fotolitografiaprojektissa, jossa KO:n ta-

voitteena oli kehittää LTCC-teknologian (Low Temperature Co-Fired Ceramics) 

käyttöönottoa mikromoduulien valmistuksessa ja perustaa fotolitografialaborato-

rio. KO sai käyttöönsä EY2:n LTCC tekniikkaosaamista ja sovelsi uutta tekniik-

kaa fotolitografialaboratorion laitehankinnoissa. 

”Uusiin investointeihin siivitti tarve LTCC-teknologian käyttöönottoon mik-

romoduulien valmistuksessa. (…). Haluttiin, että olemassa oleva elektronii-

kan yritys laajentaa tuotantoaan teknologiakylään ja keskittää perustuvan 

LTCC-teknologiaan perustuvan kehitystyön ja tuotannon tänne.” (KO:n johta-

ja.) 
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Strategian muutos kehitti OHY:n etabloitumiskyvykkyyttä, kun ohjelmisto- ja 

henkilöstövuokrausyritys (OHY) päätti perustaa tytäryhtiön Ruotsiin. Strategista 

päätöstä edisti asiakkaan eli TTY:n halu vuokrata OHY:n kautta tietotekniikka-

alan henkilöitä Ruotsista. OHY:n päätökseen vaikutti myös Ruotsin työvoimahal-

linnon rahoitus, jota yritys sai henkilökuntansa kouluttamiseen (organisaation 

ulkopuolinen verkostotekijä). Asiakasyrityksen kysyntä edisti välillisesti yrityk-

sen strategista päätöstä perustaa tytäryhtiö. 

”TTY:llä oli tarve saada ohjelmantestaajia. Softan testaus, että toimiiko joku 

ohjelma vai ei. TTY:ltä tuli toive, että heillä olis tarvetta tämmöisiin asioihin. 

Lähdettiin kouluttamaan ja jossain vaiheessa tuli Haaparannan viranomaiset 

mukaan. Ja heräsi kiinnostus, että jos yritys tulisi Ruotsin puolelle, niin Ruot-

sin viranomaiset olis valmiita lähtemään mukaan. Ja silloin lähdettiin tällä 

konseptilla liikkeelle, että OHY nousee Ruotsin puolelle ja aletaan Ruotsin 

työvoimaviranomaisten kanssa tekemään tätä koulutusta.” (OHY:n toimitus-

johtaja.) 

4.3.2 Vuorovaikutustekijät 

Vuorovaikutustekijät, jotka edistivät analyysin tulosten mukaan strategisten ky-

vykkyyksien kehittymistä, ovat luottamus, sitoutuminen, sopeutusneuvottelut, 

henkilökohtaiset suhteet sekä kehittämis- ja tutkimusprojektit Taulukko 20 sisäl-

tää vuorovaikutustekijät, jotka edistivät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä. 

Taulukko 20. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät vuorovaikutustekijät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys 

 

 

 

 

 

Uuden tuotteen, palvelun tai 

tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Sopeutusneuvottelut 

YTTK & YY KO & VPY 

Uuden yritystoiminnan 

aloittamiskyvykkyys 

Henkilökohtaiset suhteet 

Luottamus 

Sitoutuminen 

KO & VPY KO & EY2, 

KO & YY, 

KO & OHY 

Verkostoitumiskyvykkyys    

Uusien suhteiden 

luontikyvykkyys 

Kehittämis- ja 

tutkimusprojektit 

METL & EY3 KO & EY1 
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Taulukossa 20 olevista vuorovaikutustekijöistä luottamus, sitoutuminen ja sopeu-

tusneuvottelut edistivät YY:n uuden palvelun kehittämistä ja käyttöönottoa. 

YTTK:n ja YY:n kenttämittausten yhteydessä. Organisaatioiden yhteistyö hioutui 

käytännön toiminnassa. Organisaatioiden edustajien neuvottelutaidot kehittyivät 

ajan kuluessa, kun organisaatiot sopeuttivat toimintamallejaan. Luottamus ja so-

peutusneuvottelujen sujuvuus edisti yhteistyötä. Mittaustapahtumat edellyttivät 

molempien organisaatioiden sitoutumista, koska YTTK:n ja YY:n yhteisesti to-

teuttamat kenttämittaukset olivat joko YTTK:n tai YY:n asiakkaiden toimeksian-

toja.  

”Helppoa. Siinä on ihan käytännön syistä hioutunut tämmöiset neuvottelut ja 

nämä tarjouskäytännöt ja muut. (…) Sitten tietysti tämä käytännön toiminta 

sehän hioutuu ihan pakosta, että on meillähän kuitenkin on meidän henkilö-

kunnalla ja ympäristöyrityksen henkilökunnalla on koulutustaustat sen verran 

erilaiset, että siinä saadaan sitten se, yhteen sovittamalla semmoinen hyvä yh-

teistyö. Ja se on parantunut nimenomaan vuosien varrella huomattavasti. (…) 

Mutta siinä on sitten kyllä monesti totuttu siihen, että kumpikin luottaa, oli 

sitten meistä kuka tahansa siellä tekemässä, että se vastapuolikin tietää, että 

mitä tekee.” (YTTK:n tutkija ja projektipäällikkö.) 

Seuraavassa esimerkissä johdon hyvät henkilösuhteet, luottamus ja sitoutuminen 

edistivät välillisesti VPY:n uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehitty-

mistä. Johtajat olivat entisiä työkavereita ja tunsivat toisensa hyvin jo ennen kuin 

VPY ja KO aloittivat yrityshautomotoiminnan. Henkilökohtaiset suhteet edistivät 

yhteistyön sujuvuutta myös yrityshautomotoiminnan aikana. VPY:n resurssien 

muutos eli VPY:n liiketoimintaosaamisen kehittyminen yrityshautomotoiminnan 

kautta paransi varsinaisesti VPY:n johtajan uuden yritystoiminnan aloittamisky-

vykkyyttä. 

”Tutut ihmiset, aikaisempi työkaveruus, vaikuttivat positiivisesti sekä yrityk-

sen perustamiseen että suhteen kehittymiseen. Sitoutuminen ja luottamus ovat 

ok.” (VPY:n toimitusjohtaja.) 

”Tutut ihmiset ja kontaktit ovat olemassa (…). Henkilökohtaiset suhteet toi-

mivat erinomaisesti sekä muodollisella että epämuodollisella tasolla.” (KO:n 

johtaja.) 

Kahdessa seuraavassa esimerkissä uusien suhteiden luontikyvykkyyden kehittymis-

tä edistivät t&k-yhteistyössä toteutetut tutkimus- ja kehittämisprojektit. Koteloin-
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ti- ja pakkaustekniikan tutkimusprojekti edisti METL:n ja EY3:n uusien suhteiden 

luontia yliopistoihin ja VTT:een. Elektroniikkayritys 1 loi puolestaan DSP-

teknologian kehittämisprojektissa mukana olleen professorin kautta uuden suh-

teen Ruotsissa olevaan korkeakouluun (ks. verkostoituminen). 

4.3.3 Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät 

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka edistivät empiria-analyysin tulos-

ten mukaan strategisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat organisaatioiden lähei-

nen sijainti ja teknologiakylän kehittämisyhtiön rahoitus. Taulukko 21 sisältää 

teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka edistivät strategisten kyvykkyyksi-

en kehittymistä. 

Taulukko 21. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän sisäi-

set verkostotekijät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys 

   

Uuden tuotteen, palvelun tai 

tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Läheinen sijainti  

 

KO & VPY YTTK & YY 

Uuden yritystoiminnan 

aloittamiskyvykkyys 

Läheinen sijainti  

 

KO & VPY KO & EY2, 

KO & YY, 

KO & OHY 

Taulukossa 21 mainittu organisaatioiden läheinen sijainti edisti VPY:n uuden 

tuotteen kehittämistä ja käyttöönottoa pakkausvaimentimen kehittämisprojektissa 

sekä uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehittymistä. VPY:n johtaja 

koki, että KO:n läheisyys ja lähellä oleva apu toi turvallisuutta yritystoiminnan 

aloitusvaiheessa. Läheisyys lisäsi myös uuden yritystoiminnan aloittamiskyvyk-

kyyttä pakkausvaimentimen tuotekehitysprojektin aikana. Organisaatioiden lähei-

nen sijainti helpotti projektin toteuttamista, kun KO:n opiskelijat suorittivat tuote-

kehitysopintoja kehittämällä uutta tuotetta sen tiloissa 

”Lähellä oleva KO:n tuki vaikuttivat positiivisesti sekä yrityksen perustami-

seen että suhteen kehittymiseen” (VPY:n toimitusjohtaja).  
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4.3.4 Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka empiria-analyysin tulosten 

mukaan edistivät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat elektroniikkateol-

lisuuden kysyntä, rahoitus ja teknologian kehitys. Taulukko 22 sisältää organisaa-

tioiden teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka edistivät strategisten 

kyvykkyyksien kehittymistä. 

Taulukko 22. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän ulko-

puoliset verkostotekijät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Rekrytointikyvykkyys Elektroniikkateollisuuden kasvu KO & EY1 KO & EY2, 

KO & OHY 

Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys 

   

Uuden tekniikan kehittämis- 

ja käyttöönottokyvykkyys 

Rahoitus 

Teknologian muutos 

KO & EY1 KO & EY2, 

METL & EY3, 

KO & METL 

Verkostoitumiskyvykkyys    

Verkottumiskyvykkyys Rahoitus KO & EY1 

 

METL & EY3, 

KO & EY2, 

KO & TTY 

Uuden yritystoiminnan 

aloittamiskyvykkyys 

Rahoitus KO & VPY KO & EY2, 

KO & YY, 

KO & OHY 

Investointien luontikyvykkyys Rahoitus KO & EY2 METL & EY3, 

KO & EY1, 

KO & METL, 

KO & TTY 

Etabloitumiskyvykkyys Rahoitus TTY & OHY  

Taulukossa 22 ensimmäisenä oleva elektroniikkateollisuuden kasvu edisti rekry-

tointikyvykkyyden kehittymistä välillisesti. Sen kysyntä lisäsi yritysten tarvetta 

palkata ammattitaitoista työvoimaa, jota ne kouluttivat yhdessä KO:n kanssa. 

Sekä kotimainen rahoitus että EU-rahoitus edistivät välillisesti uuden teknii-

kan kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyyttä ja investointien luontikyvykkyyttä. 

Esimerkiksi KO ja EY1 saivat DSP-teknologiaprojektiin Tekes-rahoitusta. 

METL:n ja EY3:n kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojektia rahoitti myös 
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Tekes. Koulutusorganisaatio sai myös DSP-koulutushankkeen DSP-ELE-

projektin ja fotolitografiaprojektin toteuttamiseen EU-rahoitusta.  

Verkottumiskyvykkyyden kehittymistä edisti välillisesti työvoimahallinnon ra-

hoitus, jota KO, EY1 ja EY2 saivat esimerkiksi mikroelektroniikan koulutuksen 

suunnittelua ja toteuttamista varten muodostamaansa koulutusverkkoon. KTM:n 

(kauppa- ja teollisuusministeriö) yrityshautomotuki kehitti uuden yritystoiminnan 

aloittamiskyvykkyyttä. Ruotsin työvoimahallinnon rahoitus edisti välillisesti 

OHY:n etabloitumiskyvykkyyttä, kun OHY sai Ruotsiin työvoimahallinnolta 

rahoitustukea kouluttaakseen OHY:n palvelukseen tulevia ruotsalaisia työntekijöi-

tä. 

4.3.5 Yhteenveto strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävistä 

tekijöistä  

Organisaatioiden sisäisistä tekijöistä tavoitteet ja yhteistyöhalu edistivät strate-

gisten kyvykkyyksien kehittymistä yleensä välillisesti ja vaikuttivat näin toimin-

nan aloittamiseen. Yhteistyöhalu ja tavoitteellinen toiminta tulivat esille kaikissa 

strategisten kyvykkyyksien tyypeissä. Resurssien muutos edisti strategisten ky-

vykkyyksien kehittymistä suoraan. Tavoitteiden ja strategian muutos toiminnan 

aikana vaikuttivat suoraan strategisten kyvykkyyksien kehittymiseen ja välillises-

ti, kun yritys luopui aiemmin suunnitelluista tavoitteestaan tai muutti tavoitettaan 

tai strategiaansa. Tavoitteiden muutos ja strategian muutos vaikuttivat suoraan 

toiminnan fokusointikyvykkyyden kehittymiseen. Tuotestrategian muutos edisti 

välillisesti VPY:n uuden tuotteen kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyyden kehit-

tymistä, kun yritys muutti tuotestrategiaansa ja luopui vesisuihkuleikkauspalve-

luista ja siirtyi pakkausvaimentimien valmistajaksi. Strategisten kyvykkyyksien 

kehittyminen liittyy näiden tulosten mukaan oleellisesti myös yrityksen strategia-

tason johtamiseen ja organisaation kokonaisstrategiaan. Tavoitteiden muutos ei 

välttämättä edellyttänyt kuitenkaan alkuperäisestä tavoitteesta luopumista koko-

naan. Rahoituspäätökset vaativat tavoitteiden sopeuttamista ennen projektin aloit-

tamista. Organisaatioiden teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, kuten 

rahoitus ja elektroniikkateollisuuden kasvu, liittyivät myös organisaatioiden sisäi-

siin tekijöihin. Taulukko 23 sisältää strategiset kyvykkyydet ja kyvykkyyksien 

kehittymistä edistävät organisaatioiden sisäiset tekijät. 
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Taulukko 23. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät organisaatioiden 

sisäiset tekijät. 

Strateginen kyvykkyys Organisaatioiden sisäiset edistävät tekijät 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tuotteen, palvelun tai tekniikan 

kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys 

*Tavoitteet ja yhteistyöhalu 

Resurssien muutos 

Strategian muutos  

Rekrytointikyvykkyys Resurssien muutos 

Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys Resurssien muutos 

Verkostoitumiskyvykkyys  

Verkottumiskyvykkyys 

Uusien suhteiden luontikyvykkyys 

Yhteistyöhalu, 

Resurssien muutos 

Toiminnan fokusointikyvykkyys  Tavoitteiden muutos  

Strategian muutos 

Investointien luontikyvykkyys Resurssien muutos 

Etabloitumiskyvykkyys Strategian muutos 

Yrityksen kysyntä 

*Yhteistyöhalu ja tavoitteellinen toiminta ja resurssien muutos kehittivät yleensä strategisia kyvykkyyksiä 

Vuorovaikutustekijöistä henkilösuhteet, luottamus ja sitoutuminen edistivät välil-

lisesti strategisten kyvykkyyksien kehittymistä ja vaikuttivat toimintaan suhtees-

sa. Henkilökohtaiset suhteet edistivät toiminnan aloittamista ja vaikuttivat osa-

puolten luottamuksen ja sitoutumisen muodostumiseen. Mainitut vuorovaikutus-

tekijät edistivät uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehittymistä ja 

markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä, jota myös sopeutusneuvottelut 

edistivät (ks. taulukko 24). 

Taulukko 24. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät vuorovaikutustekijät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät vuorovaikutustekijät 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tuotteen, palvelun tai tekniikan 

kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys 

*Luottamus 

Sitoutuminen 

Sopeutusneuvottelut 

Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys Henkilökohtaiset suhteet 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Uusien suhteiden luontikyvykkyys Kehittämis- ja tutkimusprojektit 

*Luottamus, sitoutuminen ja henkilökohtaiset suhteet vaikuttivat yleisesti strategisten kyvykkyyksien 

kehittymiseen 
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Teknologiakylän sisäisistä verkostotekijöistä läheinen sijainti edisti uuden yritys-

toiminnan aloittamiskyvykkyyden ja tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyy-

den kehittymistä. Esimerkiksi uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden 

yhteydessä tuli esille, että läheisyys helpotti yhteistyötä yrityshautomotoiminnas-

sa, koska yrittäjä sai konsulttiapua, laitteita ja tiloja käyttöönsä ja koki, että lähel-

lä oleva apu toi turvallisuutta yritystoimintaan. Organisaatioiden sijainti toistensa 

läheisyydessä edisti tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä, 

kuten uuden tekniikan kehittämisideoiden syntymistä, ja edisti myös tutkimus- ja 

kehittämisprojektien käytännön asioiden hoitoa mm. kokouksiin osallistumista. 

Teknologiakylän kehittämisyhtiön rahoitus helpotti tutkimus- ja kehittämisprojek-

tien aloittamista kylän alkuvaiheessa, kun kehittämisyhtiö koordinoi projektien 

rahoitusta ja rahoitti omarahoitusosuuksia (ks. taulukko 25). 

Taulukko 25. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän sisäi-

set tekijät. 

Strateginen kyvykkyys Teknologiakylän sisäiset edistävät verkostotekijät 

Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys Läheinen sijainti 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tuotteen tai palvelun kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Läheinen sijainti 

Teknologiakylän ulkopuolisista verkostotekijöistä rahoitus mahdollisti tutkimus- 

ja kehittämisprojektien sekä -hankkeiden toteuttamisen ja edisti tulevaa markkina-

arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä. Projektien rahoitus mahdollisti myös 

investointien luontikyvykkyyden kehittymisen, kun projektien kautta hankittiin 

laitteita ja välineitä tutkimus- ja kehittämistyöhön. Tutkimus- ja kehittämisprojek-

tien rahoitus on tärkeä tekijä tulevan markkina-arvon kehittymisessä ja investoin-

tien luontikyvykkyyden kehittymisessä. Teknologian nopea muutos vaikutti sii-

hen, että yritysten oli kehitettävä uutta teknologiaa. KTM-yrityshautomotuki, joka 

oli hautomotoiminnan rahoitusmuoto 1990-luvun alussa, edisti uuden yritystoi-

minnan aloittamiskyvykkyyttä. Etabloitumiskyvykkyyttä edisti puolestaan Ruot-

sin työvoimahallinnon rahoitus, jonka avulla ohjelmisto- ja henkilövuokrausyritys 

koulutti ruotsalaista työvoimaa. Yritysten rekrytointikyvykkyyttä edisti korkean 

teknologian teollisuuden kasvu, joka lisäsi elektroniikkayritysten kysyntää ja 

vaikutti yritysten työvoiman lisäämistarpeisiin. Työvoimahallinnon rahoitus taas 

edisti koulutusorganisaation ja elektroniikkayritysten koulutuksen organisointiky-
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vykkyyttä. Teknologian kehitys, elektroniikkateollisuuden kasvu ja rahoitus liitty-

vät myös organisaatioiden sisäisiin tekijöihin (ks. taulukko 26). 

Taulukko 26. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän ulko-

puoliset verkostotekijät. 

Strateginen kyvykkyys Teknologiakylän ulkopuoliset edistävät verkostotekijät 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Rahoitus 

Teknologian muutos 

Verkostoitumiskyvykkyys  

Verkottumiskyvykkyys 

Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys 

Investointien luontikyvykkyys 

Etabloitumiskyvykkyys 

Rahoitus 

Rahoitus 

Rahoitus 

Rahoitus 
Rekrytointikyvykkyys Korkean teknologian teollisuuden kasvu 

Elektroniikkateollisuuden kasvu ja kysyntä  

4.4 Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät 
liikesuhteissa 

Tämä luku sisältää analyysin operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävis-

tä tekijöistä liikesuhteissa. Teoreettisessa viitekehyksessä ryhmittelin kyvykkyyk-

sien kehittymistä edistävät tekijät seuraavasti: 1. organisaatioiden sisäiset tekijät 

2. vuorovaikutustekijät 3. teknologiakylän sisäiset verkostotekijät ja 4. teknolo-

giakylän ulkopuoliset verkostotekijät. Esitän analyysin tuloksena muodostuneet 

operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät edellä mainitulla ta-

valla ryhmiteltynä. Kuvaan neljässä seuraavassa alaluvussa operatiiviset kyvyk-

kyydet, ja niiden kehittymistä edistävät tekijät, jotka analyysistä syntyivät. Viides 

alaluku sisältää yhteenvedon operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävis-

tä tekijöistä liikesuhteissa. Luvussa 4.5 vertailen analyysin tuloksena syntyneitä 

strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä tekijöitä viite-

kehyksessä esittämiini kyvykkyyksien kehittymistä edistäviin tekijöihin. 

4.4.1 Organisaatioiden sisäiset tekijät 

Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka empiria-analyysin tuloksena edistivät ope-

ratiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat yhteistyöhalu, resurssien muutos, 

yrityksen strategian muutos, tieto toisesta osapuolesta, kuten sen teknisestä osaa-
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misesta, yrityksen kysyntä ja kapasiteettitilanne sekä yrityksen maine ja muut 

suhteet. Taulukko 27 sisältää operatiiviset kyvykkyydet, joiden kehittymistä orga-

nisaatioiden sisäiset tekijät edistivät. 

Taulukko 27. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät organisaation sisäi-

set tekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Organisointikyvykkyys    

Koulutuksen organisointikyvykkyys Yhteistyöhalu 

Resurssien muutos 

KO & EY1 KO & EY2 

Tutkimus- ja kehittämisprojektien 

organisointikyvykkyys 

Yhteistyöhalu 

Resurssien muutos 

METL & EY3 KO & EY1 

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys Strategian muutos 

Resurssien muutos  

KO & EY2  

Teknologiakyvykkyys Resurssien muutos  KO & EY1 YTTK & YY 

Valmistuskyvykkyys Resurssien muutos METL & EY2  

Ulkoistamiskyvykkyys    

Suunnittelupalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Tieto toisen 

osaamisesta 

Muut suhteet  

Resurssien muutos 

Taloudellinen tilanne 

(kysyntä) 

TTY & EY1  

Tuotanto- ja ympäristömittaus-

palvelujen ulkoistamiskyvykkyys 

Tieto toisen 

osaamisesta 

Resurssien muutos 

EY1 & EY2 EY3 & EY2, 

YTTK & YY 

Henkilöstöpalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Resurssien muutos TTY & OHY  

Myyntikyvykkyys    

Suunnittelupalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Ympäristömittaus- ja 

koulutuspalvelujen myyntikyvykkyys 

Maine  

Kapasiteettitilanne 

Resurssien muutos  

TTY & EY1 YTTK & YY, 

KO & OHY, 

KO & TTY 

Henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyys Resurssien muutos TTY & OHY  

Investointien ulkoistamiskyvykkyys Resurssien muutos KO & VPY METL & EY3 

Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys Resurssien muutos TTY & EY1   

Taulukossa 27 ensimmäisenä olevat yhteistyöhalu ja resurssien muutos edistivät 

koulutuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä. Esimerkiksi KO ja EY1 halu-

sivat järjestää DSP-teknologiakoulutuksen, joka sisälsi DSP-koulutushankkeen ja 
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-työllisyyskurssin. Resurssien muutos edisti suoraan koulutuksen organisointiky-

vykkyyden kehittymistä, kun KO ja EY1 suunnittelivat koulutuksen yhdessä. 

EY1 ohjasi myös opiskelijoiden työharjoittelua.  

”Meillä oli tarve saada elektroniikan suunnittelijoita. (…) tekun koulutusoh-

jelma ei tuottanut ja elektroniikan opetus oli vähäistä.” (EY1:n tuotekehitys-

päällikkö.) 

”Markkinarako, tavoitteena vastata olemassa olevien yritysten tarpeisiin. (…) 

DSP oli aikaisemmin täällä ensimmäinen tutkimuskohde – DSP- ja digitaali-

tekniikka. (…).” (KO:n johtaja.) 

Resurssien muutos edisti tutkimusprojektin organisointikyvykkyyttä. Esimerkiksi 

METL:n ja EY3:n toteuttama kotelointi- ja pakkausteknologian tutkimusprojekti 

oli METL:n ensimmäinen projekti. METL oppi projektin kautta tutkimusprojektin 

hallintaa ja yhteistyötaitoa. 

Yrityksen strategian muutos ja resurssien muutos edistivät EY2:n henkilöstön 

kehittämiskyvykkyyden kehittymistä. EY2:n uusi omistaja korosti kasvustrategiaa 

ja halusi näin laajentaa yritystä. Valittu strategia vaikutti siihen, että EY2:lla oli 

tarve lisätä henkilöstön ammatillista osaamista yhteistyössä KO:n kanssa.  

”(…) Elektroniikan valmistustekniikan koulutus on ollut täällä aikaisemmin-

kin, mutta nyt meidän tarpeista on viety pidemmälle (…).” (EY2:n tehdas-

päällikkö). 

”(…) Yrityksen kasvuhakuisuus ja aggressiivinen kehittäminen, kouluttami-

nen (…)” (KO:n johtaja).  

Resurssien muutos edisti teknologiakyvykkyyden kehittymistä, kun KO ja EY1 

kehittivät omia DSP-teknologiaresursseja ja DSP-teknologiaosaamistaan TKKK:n 

professorin avulla DSP-teknologian kehittämisprojektissa. 

”Tampereelta saatiin siirrettyä osaamista meille. (…) DSP-suunnittelu yksi 

osaamisalue – erikoisalue. Kehitettiin omia tuotteita, joissa TTKK:lla ja pro-

fessuurilla oli oma rooli.” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Resurssien muutos edisti myös valmistuskyvykkyyden kehittymistä, kun EY2 sai 

METL:ltä resursseja ilmaisinmoduulien testaukseen ja asiantuntijaresursseja nii-

den valmistukseen. EY2:n pii-ilmaisinmoduulien valmistusosaaminen kehittyi, 

kun se hyödynsi METL:n resursseja.  
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Muut suhteet, myyjäyrityksen hyvä tekninen osaaminen ja ostajayrityksen ta-

loudellinen tilanne ja resurssien muutos edistivät TTY:n suunnittelupalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. EY1, jolta TTY osti suunnittelupalvelua, oli 

myynyt suunnittelua aikaisemmin TTY:n toisella paikkakunnalla olevalle yksiköl-

le. Resurssien muutos ja ostavan yrityksen taloudellinen tilanne ja kysyntä edisti-

vät suoraan suunnittelupalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä, ja muut 

suhteet edistivät sitä välillisesti, koska ne vaikuttivat yhteistyön aloittamiseen. 

Tieto toisen osaamisesta eli tekninen osaaminen, muut suhteet ja resurssien 

muutos edistivät tuotantopalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Nämä 

tekijät helpottivat osto- ja myyntitoimintojen aloittamista. Esimerkiksi EY1:n ja 

EY3:n tuotantopalveluiden ulkoistamiskyvykkyyttä edisti EY2:n tekninen osaa-

minen. 

”(…) yrityksen (EY2) osaaminen on ollut hyvää (…)” (EY3:n toimitusjohta-

ja). 

”(…) Osaaminen yrityksessä on hyvää tasoa. (…) Alihankintayrityksellä oli 

aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä meidän muiden yksiköiden kanssa. (…) 

Tarve tulee aina meidän tuotekehitysprojekteista.” (TTY:n johtaja.)  

Resurssien muutos ja halu lisätä henkilöstöresursseja kehittivät henkilöstön ul-

koistamiskyvykkyyttä, kun TTY vuokrasi henkilöstöä OHY:ltä. 

”Tuotekehitysyksiköllä TTY oli tarve saada ohjelmatestaajia (…)” (OHY:n 

johtaja). 

Ostajayrityksen maine ja myyjäyrityksen kapasiteettitilanne edistivät palvelujen 

myyntikyvykkyyden kehittymistä. Esimerkiksi EY1:n oma kapasiteettitilanne ja 

tutkimusyksikön TTY:n maine suunnittelupalveluissa vaikuttivat EY1:n haluun 

myydä suunnittelupalvelua TTY:lle ja kehittivät sen myyntikyvykkyyttä. 

”TTY:n maineella on merkitystä yritykselle.” (EY1:n tuotepäällikkö). 

Resurssien muutos eli tässä tapauksessa resurssien vuokraus edisti investointien 

ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Organisaatiot vuokrasivat ja käyttivät yhtei-

sesti toistensa laite- ja tilaresursseja.  

Resurssien muutos edisti kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyyden kehitty-

mistä, kun TTY osti projektiluonteisesti suunnittelupalvelua EY1:ltä. Resurssien 

hankinta paransi TTY:n reagointia sen omaan suunnittelupalvelujen kysyntään.  
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4.4.2 Vuorovaikutustekijät 

Vuorovaikutustekijät, jotka empiria-analyysin tulosten mukaan edistivät operatii-

visten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat henkilökohtaiset suhteet, luottamus, 

johtaminen, sitoutuminen, avoimuus, sopimus- ja sopeutusneuvottelut, informaa-

tio ja tiimityö. Taulukko 28 sisältää nämä operatiiviset kyvykkyydet. 

Taulukko 28. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät vuorovaikutusteki-

jät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Organisointikyvykkyys    

Koulutuksen 

organisointikyvykkyys 

Henkilökohtaiset suhteet 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Sopeutusneuvottelut 

KO & EY2 KO & EY1 

Valmistuskyvykkyys Henkilökohtaiset suhteet 

Luottamus 

Sitoutuminen 

METL & EY2  

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys Tiimityö TTY & OHY  

Ulkoistamiskyvykkyys    

Suunnittelupalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Johdon luottamus 

Johdon sitoutuminen 

TTY & EY1  

Ympäristömittauspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Henkilökohtaiset suhteet 

Luottamus 

Sitoutuminen 

YTTK & YY  

Koulutuspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Sopeutusneuvottelut 

Henkilökohtaiset suhteet 

KO & OHY KO & EY2 

Henkilöstön 

ulkoistamiskyvykkyys 

Johdon henkilösuhteet 

Luottamus 

Johtaminen: informaatio, 

sopimusneuvottelut 

TTY & OHY  

Teknologiakyvykkyys Sitoutumien  

Sopimus- ja 

sopeutusneuvottelut 

Informaatio: avoimuus 

KO & EY2 YTT & YY, 

KO & EY1 

Taulukon 28 vuorovaikutustekijöistä henkilösuhteet, luottamus ja sitoutuminen 

edistivät koulutuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä KO:n ja EY2:n välillä. 

Koulutuskurssin organisointi vaati myös osapuolten välisiä sopeutusneuvotteluja. 

KO:n ja EY1:n toteuttama DSP-työllisyyskurssi vaati neuvotteluja, koska kurssin 
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suunnittelu ja toteuttaminen oli uutta molemmille organisaatioille. DSP-

työllisyyskurssia rahoitti työvoimahallinto. Sopeutusneuvottelut edistivät koulu-

tuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä.  

”Neuvottelut sujuvat hienosti.(..). Ilmapiiri on luottamuksellinen, sitoutunut 

ja avoin” (KO:n johtaja). 

”Tarvittiin keskusteluja ja neuvotteluja alussa, koska oli tällaiselle alueelle 

uusi, ensimmäinen kurssi eikä ollut itsestään selvää tällaisen järjestäminen.(..) 

Luotiin kurssin sisältö ja ympäristö opetukselle eli kurssin suunnittelua ja or-

ganisointia.” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Henkilökohtaiset suhteet, luottamus ja sitoutuminen edistivät myös EY2:n valmis-

tuskyvykkyyden kehittymistä, kun EY2 sai METL:n testausapua ja asiantuntija-

resursseja pii-ilmaisinmoduulien valmistukseen. 

”Yhteistyö paikallisen yrityksen kanssa sujui hyvin (…)” (METL:n projekti-

päällikkö).  

Tiimityö edisti henkilöstön kehittämiskyvykkyyden kehittymistä. Henkilöt, joita 

TTY vuokrasi OHY:ltä, tekivät töitä TTY:n henkilöstön kanssa yhteisissä tiimeis-

sä ja oppivat toisiltaan ns. hiljaista tietoa. 

Johtajien henkilökohtaiset suhteet, keskinäinen luottamus, informaatio ja so-

pimusneuvottelut edistivät henkilöstön ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä, kun 

TTY vuokrasi henkilöstöä OHY:ltä. 

”Pienellä paikkakunnalla yhteistyö perustuu henkilökohtaiseen luottamuk-

seen, henkilökohtaisiin suhteisiin. Silloin ei tarvita paljoa mitään sopimuksia 

eli käynnistysvaiheessa se perustuu luottamukseen, että tästä kehkeytyy jota-

kin. Sitten, kun raha on mukana (…) on luotu viralliset alihankintasopimukset 

(…) informaatio ok.” (TTY:n johtaja.) 

Esimerkiksi teknologiakyvykkyyttä edisti KO:n ja EY2:n avoimet, luottamuksel-

liset ja molemminpuolinen sitoutuneet suhteet fotolitografiaprojektissa, jossa 

organisaatiot kehittivät LTCC-tekniikkaa. Asioista sovittiin neuvottelemalla. 

”Olemme kihloissa” (EY1:n johtaja). 
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4.4.3 Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät 

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka analyysin tulosten mukaan edisti-

vät operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat organisaatioiden läheinen 

sijainti ja teknologiakylän perustamisvaiheessa toteutetut projektit (ks. taulukko 

29). 

Taulukko 29. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän 

sisäiset verkostotekijät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Organisointikyvykkyys    

Koulutuksen 

organisointikyvykkyys 

Läheinen sijainti 

 

KO & EY2 KO & OHY, 

KO & EY1 

Ulkoistamiskyvykkyys    

Suunnittelupalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys 

Läheinen sijainti 

 

Läheinen sijainti 

TTY & EY1 

 

TTY & OHY 

 

 

YTTK & YY 

Teknologiakyvykkyys Projektit KO & EY1  

Taulukossa 29 oleva organisaatioiden läheinen sijainti edisti koulutuksen organi-

sointikyvykkyyden kehittymistä. KO suunnitteli ja järjesti mikroelektroniikan ja 

tuotantotekniikan työllisyyskoulutusta yhdessä elektroniikkayritys EY2:n kanssa. 

Läheisyys helpotti tiedon kulkua ja koulutusjärjestelyjä, kun EY2:n henkilöstö 

osallistui koulutukseen ja ohjasi mikroelektroniikkakurssilaisten työharjoittelua.  

”(…) Meille on etua, että alan kouluttajataho sijaitsee tässä lähellä” (EY2:n 

tehdaspäällikkö).  

Organisaatioiden läheinen sijainti tuki suunnittelupalveluiden ja henkilöstön ul-

koistamiskyvykkyyden kehittymistä. Organisaatiot kokivat, että läheisyys helpottaa 

käytännön asioiden hoitoa. OHY:n henkilöstö ja EY1:n henkilöstö työskentelivät 

sekä TTY:n tiloissa että omassa organisaatiossaan tehdessään toimeksiantoja 

TTY:lle. 

”(…) Läheisyys on helpottanut tiedon kulkua, koska tehdään kummankin yri-

tyksen tiloissa (…)” (TTY:n johtaja).  

Teknologiakylän perustamisvaiheessa toteutetut projektit edistivät teknologiaky-

vykkyyttä. Esimerkiksi teknologiakylän perustamisvaiheessa toteutettu DSP-
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teknologia- ja puolijohdehanke vaikutti KO:n ja EY1:n haluun kehittää DSP-

tekniikkaan liittyviä tuotteita.  

4.4.4 Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka analyysin tulosten mukaan 

edistivät operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat rahoitus, elektroniikka-

teollisuuden kasvu ja kysyntä, ympäristölainsäädäntö sekä julkisyhteisöjen ja 

teollisuuden kysyntä (ks. taulukko 30). 

Taulukko 30. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät. 

Strateginen kyvykkyys Edistävät tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Organisointikyvykkyys    

Koulutuksen 

organisointikyvykkyys 

Rahoitus  

Elektroniikkateollisuuden 

kasvu ja kysyntä 

KO & OHY KO & EY1, 

KO & EY2 

Ulkoistamiskyvykkyys    

Ympäristömittauspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

 

Kotimainen ja EU:n 

ympäristölainsäädäntö 

Julkisyhteisöjen ja 

teollisuuden kysyntä  

YTTK & YY 

 

 

 

 

Teknologiakyvykkyys Kotimainen ja EU:n 

ympäristölainsäädäntö 

YTTK & YY  

Suunnittelupalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Tietotekniikkateollisuuden 

kasvu ja kysyntä 

TTY & EY1 

 

 

Myyntikyvykkyys     

Ympäristönmittauspalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Julkissektorin ja 

teollisuuden kysyntä 

YTTK & YY  

Tuotantopalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Kauppa- ja 

valuuttakurssipolitiikka  

EY1 & EY2  

Taulukossa 30 ensimmäisenä oleva rahoitus eli työvoimahallinnon rahoitus edisti 

koulutuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä samoin kuin elektroniikkateol-

lisuuden kasvu ja kysyntä. KO ja yritykset suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä 

koulutuskursseja, joita työvoimahallinto rahoitti. Elektroniikkateollisuuden kasvu 

lisäsi elektroniikkayritysten työvoiman tarvetta. 
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”(…) Työvoimaviranomaisten rahoitus ja elektroniikkateollisuuden kasvu ja 

kysyntä ovat edistäneet koulutuksen järjestämistä (…)” (OHY:n johtaja). 

Kotimainen ja EU:n ympäristölainsäädäntö sekä julkisyhteisöjen ja teollisuuden 

lisääntynyt kysyntä edistivät ympäristömittauspalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden 

ja myyntikyvykkyyden kehittymistä. Tiukentunut ympäristölainsäädäntö lisäsi 

YY:n ympäristömittausten kysyntää ja YY:n mittauspalvelujen ostoa YTTK:lta. 

Ympäristölainsäädäntö edisti myös YTTK:n teknologiakyvykkyyden kehittymis-

tä, kun tutkimuskeskus kehitti mittauslaitteita ja -tekniikkaa. YY:n ympäristömit-

tauspalvelujen kysyntä lisäsi myös YTTK:n mittauspalvelujen myyntikyvykkyy-

den kehittymistä. 

”Julkisyhteisöjen ja teollisuuden ulkoistaminen lisää ympäristöpäästöjen mit-

tauspalvelujen tarvetta. Viranomaismääräykset teollisuuden ympäristöpääs-

töihin vaikuttavat. EU on tiukentanut esim. hiilipitoisuusmääräyksiä ja hiili-

vetyjä on mitattu enemmän.”(YY:n edustaja.)  

”(…) Muun muassa päästörajoitusten tiukentuminen lisää haasteita toimin-

tamme kehittämiseksi” (YTTK:n professori).  

Tietotekniikkateollisuuden kasvu ja kysyntä edisti suunnittelupalvelujen ulkoista-

miskyvykkyyden kehittymistä. Kysyntä vaikutti TTY:n tuotesuunnittelutarpeisiin ja 

lisäsi TTY:n suunnittelupalvelujen hankintaa EY1:ltä. 

Kauppa- ja valuuttakurssipolitiikka edisti EY2:n tuotantopalvelujen myynti-

kyvykkyyden kehittymistä, koska Aasia olisi ollut toinen paikka, josta EY1 olisi 

voinut hankkia sahaus- ja kapselointipalvelua. 

4.4.5 Yhteenveto operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 

edistävistä tekijöistä  

Organisaatioiden sisäisistä tekijöistä resurssien muutos vaikutti suoraan operatii-

visten kyvykkyyksien kehittymiseen. Se edisti operatiivisten kyvykkyyksien ke-

hittymistä, kun organisaatiot hankkivat toistensa resursseja tai kehittivät niitä 

yhdessä ja yhdistivät niitä omiin resursseihinsa tai siirsivät niitä omiin toiminta- 

ja kehittämisprosesseihinsa. Resurssien muutos voi sisältää myös resurssien käy-

tön vähentämistä, kun organisaatiot kehittävät tehokkaampia toimintaprosesseja. 

Strategian muutos edisti henkilöstön kehittämiskyvykkyyden lisääntymistä, kun 

elektroniikkayritys 2:lla oli laajentumisen vuoksi tarvetta kehittää henkilöstöään. 

Yhteistyöhalu edisti operatiivistenkin kyvykkyyksien kehittymistä välillisesti eli 
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vaikutti yhteistyön aloittamiseen. Haluun aloittaa yhteistyö liittyivät myös tieto 

toisesta osapuolesta eli toisen osapuolen osaamisesta, yrityksen maine ja muut 

suhteet. Yrityksen kysyntä- ja kapasiteettitilanne tukivat ulkoistamis- ja myynti-

kyvykkyyksien kehittymistä. Taulukko 31 sisältää operatiiviset kyvykkyydet ja 

kyvykkyyksien kehittymistä edistävät organisaatioiden sisäiset tekijät. 

Taulukko 31. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät organisaatioiden 

sisäiset tekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Organisaatioiden sisäiset edistävät tekijät 

Organisointikyvykkyys  

Tutkimus- ja kehittämisprojektien 

organisointikyvykkyys 

Koulutuksen organisointikyvykkyys 

Yhteistyöhalu * 

Resurssien muutos ** 

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys Strategian muutos 

Resurssien muutos 

Teknologiakyvykkyys Resurssien muutos 

Valmistuskyvykkyys Resurssien muutos 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Tuotanto-, suunnittelu ympäristönmittaus- ja 

koulutuspalvelujen ulkoistamiskyvykkyys sekä  

henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys 

Muut suhteet  

Tieto toisesta osapuolesta (tieto toisen 

osaamisesta)  

Taloudellinen tilanne (kysyntä) 

Resurssien muutos  

Myyntikyvykkyys  

Tuotanto-, suunnittelu-, ympäristönmittaus- ja 

koulutuspalvelujen sekä henkilöstöpalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Maine  

Yrityksen kapasiteettitilanne 

Yrityksen kysyntä 

Muut suhteet 

Resurssien muutos 

Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys Resurssien muutos 

*yhteistyöhalu ja **resurssien muutos edistävät kaikkien operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 

Vuorovaikutustekijöistä luottamus, sitoutuminen ja henkilösuhteet edistivät suh-

teessa toimimista. Sopimus- ja sopeutusneuvottelut, informaatio eli tiedon saanti 

ja tiimityö liittyivät johtamiseen. Avoimuus puolestaan liittyi informaation laa-

tuun, ja tiimityö edisti henkilöstön uuden tiedon ja toimintamallien oppimista. 

Vuorovaikutustekijät, kuten luottamus ja sitoutuminen, edistivät siis toimintaa 

suhteissa ja tulivat esille kaikissa kyvykkyystyypeissä, mutta erityisesti ne koros-

tuivat palvelujen ja henkilöstön ulkoistamiskyvykkyyden ja palvelujen myyntiky-
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vykkyyden ja henkilöstön kehittämiskyvykkyyden kehittymisessä. Taulukko 32 

sisältää operatiiviset kyvykkyydet ja kyvykkyyksien kehittymistä edistävät vuo-

rovaikutustekijät. 

Taulukko 32. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät vuorovaikutusteki-

jät. 

Operatiivinen kyvykkyys Edistävät vuorovaikutustekijät 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys Henkilökohtaiset suhteet 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Sopeutusneuvottelut 

Valmistuskyvykkyys Henkilökohtaiset suhteet  

Luottamus 

Sitoutuminen 

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys Tiimityö 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Tuotanto, suunnittelu-, ympäristönmittaus ja 

koulutuspalvelujen ulkoistamiskyvykkyys 

sekä henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys 

Johdon luottamus 

Johdon sitoutuminen 

Henkilöstön luottamus 

Henkilöstön sitoutuminen 

Henkilökohtaiset suhteet  

Sopeutusneuvottelut 

Johtajien henkilökohtaiset suhteet  

Johtaminen: informaatio, sopimusneuvottelut 

Teknologiakyvykkyys Sitoutumien: johto & henkilöstö 

Sopimus- ja sopeutusneuvottelut 

Informaatio: avoimuus 

Teknologiakylän sisäisistä verkostotekijöistä koulutuksen organisointikyvykkyy-

den ja ulkoistamiskyvykkyyksien kehittymistä edisti organisaatioiden läheinen 

sijainti, joka helpotti yhteistyötä. Teknologiakylän perustamisvaiheessa toteutetut 

projektit edistivät teknologiakyvykkyyden kehittymistä, kun organisaatiot halusi-

vat jatkaa teknologiakylän kehittämisyhtiön aloittamia projekteja. Taulukko 33 

sisältää operatiiviset kyvykkyydet ja kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekno-

logiakylän sisäiset verkostotekijät.  
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Taulukko 33. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän 

sisäiset verkostotekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Teknologiakylän sisäiset edistävät verkostotekijät 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys Läheinen sijainti 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys Läheinen sijainti 

Suunnittelupalvelujen ulkoistamiskyvykkyys Läheinen sijainti 

Teknologiakyvykkyys Projektit 

Teknologiakylän ulkopuolisista verkostotekijöistä kotimainen rahoitus (työvoima-

hallinnon rahoitus) ja elektroniikkateollisuuden kasvu edistivät koulutuksen orga-

nisointikyvykkyyden kehittymistä, kun organisaatioilla oli tarve lisätä henkilös-

töä. EU- ja kansallinen ympäristölainsäädäntö sekä teollisuuden lisääntynyt ky-

syntä kehittivät välillisesti ympäristöpalvelujen ulkoistamiskyvykkyyttä. Elektro-

niikka- ja tietotekniikkateollisuuden kasvu edisti suunnittelupalvelujen ulkoista-

miskyvykkyyden kehittymistä, ja kauppa- ja valuuttakurssipolitiikka vaikutti 

tuotantopalveluiden myyntikyvykkyyden kehittymiseen. Teknologiakylän ulko-

puoliset verkostotekijät edistivät välillisesti organisaatioiden operatiivisten ky-

vykkyyksien kehittymistä. Taulukko 34 sisältää operatiiviset kyvykkyydet ja ky-

vykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät.  
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Taulukko 34. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Teknologiakylän ulkopuoliset edistävät 

verkostotekijät 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys Rahoitus  

Elektroniikkateollisuuden kasvu ja kysyntä 

Teknologiakyvykkyys Rahoitus 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Ympäristömittauspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Kotimainen ja EU:n ympäristölainsäädäntö 

Julkisyhteisöjen ja teollisuuden kysyntä  

Suunnittelupalvelujen ulkoistamiskyvykkyys Tietotekniikkateollisuuden kasvu ja kysyntä 

Myyntikyvykkyys  

Tuotantopalvelujen myyntikyvykkyys Elektroniikkateollisuuden kasvu 

Kauppa- ja valuuttakurssipolitiikka  

Yrityksen kysyntä 

Ympäristömittauspalvelujen myyntikyvykkyys EU- ja kansallinen ympäristölainsäädäntö 

teollisuuden kysyntä 

4.5 Teoreettisesta ja empiirisestä aineistosta löytyneiden 
organisaation kyvykkyyksien kehittymistä edistävien tekijöiden 

erot  

Tässä luvussa vertailen tutkimukseni teoreettisesta ja empiirisestä aineistosta 

löytyneitä strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä 

tekijöitä. Tarkastelen teoreettisten ja empiiristen tekijöiden eroja edellä käyttämä-

ni tekijäryhmittelyn mukaisessa järjestyksessä seuraavasti: organisaatioiden sisäi-

set tekijät, vuorovaikutustekijät, teknologiakylän sisäiset verkostotekijät ja lopuk-

si teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät. 

4.5.1 Organisaatioiden sisäiset tekijät 

Teoreettisessa viitekehyksessä määrittelemäni organisaatioiden kyvykkyyden 

kehittymistä edistävät sisäiset tekijät ovat tavoitteet ja tavoitteiden muutos, orga-

nisaation strategia ja strategian muutos, resurssien muutos, yhteistyöhalu, yrityk-

sen taloudellinen tilanne, organisaatiorakenteeseen ja -kulttuuriin liittyvät tekijät 

sekä muut suhteet. Empiria-aineisto vahvisti kyvykkyyksien kehittymistä edistä-

viksi tekijöiksi kaikki muut teoreettiset käsitteet paitsi organisaatiorakenteeseen ja 
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organisaatiokulttuuriin liittyvät tekijät. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 

edistivät aineistossani lisäksi yrityksen kapasiteettitilanne, yrityksen kysyntä ja 

maine. 

Taulukko 35 sisältää teoreettiset ja empiria-aineiston vahvistamat tekijäkäsit-

teet ja niiden erot. Taulukon vasen sarake sisältää teoreettiset käsitteet, joiden 

oletin edistävän kyvykkyyksien kehittymistä. Keskimmäinen sarake sisältää teo-

riakäsitteet, jotka empiirisen analyysin mukaan edistivät strategisten kyvykkyyk-

sien kehittymistä, ja oikeanpuoleinen sarake sisältää teoriakäsitteet, jotka empiiri-

sen analyysin tuloksena edistivät operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä. Sa-

rakkeiden loppuun olen lisännyt myös aineiston kautta uutena esille tulleet tekijä-

käsitteet. 

Taulukko 35. Teoreettiset ja empiirisen aineiston vahvistamat organisaatioiden sisäi-

set edistävät tekijäkäsitteet ja niiden erot.  

Organisaatioiden sisäiset tekijät Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Tavoitteet ja tavoitteiden muutos Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Strategia ja strategian muutos Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Resurssien muutos Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Yhteistyöhalu Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Tieto toisesta osapuolesta - Aineisto vahvisti 

Muut suhteet - Aineisto vahvisti 

Organisaatiorakenne: 

omistaja ja henkilövaihdokset 

- - 

Organisaatiokulttuuri - - 

Yrityksen taloudellinen tilanne - Aineisto vahvisti 

Yrityksen kapasiteettitilanne - Aineisto toi uutena esille 

Yrityksen kysyntä - Aineisto toi uutena esille 

Maine - Aineisto toi uutena esille 

Taulukossa 35 ensimmäisenä olevat teoreettiset käsitteettavoitteet ja tavoitteiden 

muutos edistivät empiria-analyysin mukaan sekä strategisten että operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä. Organisaatioiden toiminta oli pääsääntöisesti tavoit-

teellista toimintaa, ja ne määrittelivät jo yhteistyön alussa toiminnalle tavoitteet, 

joita sitten sen aikana muutettiin eli sopeutettiin. Tavoitteiden muutossopeutus ja 

strategian muutos edistivät erityisesti strategisista kyvykkyyksistä toiminnan fo-

kusointikyvykkyyden kehittymistä. Strategisten tavoitteiden muutos paransi suo-

raan toiminnan fokusointikyvykkyyttä, kun organisaatio luopui kokonaan tavoit-

teena olleen uuden tuotteen kehittämisestä ja päätti olla laajentamatta organisaati-

on resurssikokoelmaa. Tavoitteiden muutos, joka edisti välillisesti strategisten 
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kyvykkyyksien kehittymistä, tuli esille tilanteessa, jossa tavoitteiden muutos ai-

heutui projektien rahoittajien toiminnasta. Toisin sanoen strategisten kyvykkyyk-

sien kehittyminen liittyi empiria-analyysin mukaan oleellisesti myös yrityksen 

strategiatason johtamiseen. 

Resurssien muutos edisti strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehit-

tymistä suoraan, kun organisaatiot kehittivät yhdessä resursseja tai organisaatio 

kehitti suhteen kautta hankkimiaan resursseja omissa toiminto- ja kehittämispro-

sesseissaan. Organisaatiot kehittivät resursseja myös osto- ja myyntitoimintojen 

yhteydessä. Tämä tuli esille, kun ympäristöteknologian tutkimuskeskus kehitti 

mittauslaitteita ja niihin liittyvää tekniikkaa yhdessä ympäristöyrityksen kanssa 

toteuttamissaan kenttämittauksissa. Resurssien muutos voi sisältää myös resurssi-

en käytön tehostamista, kun organisaatiot kehittävät tehokkaampia toimintapro-

sesseja. 

Yhteistyöhalu edisti strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 

välillisesti ja vaikutti toiminnan aloittamiseen. Yhteistyöhalu ja tavoitteellinen 

toiminta tulivat esille kaikissa strategisten kyvykkyyksien tyypeissä. Empiria-

analyysin mukaan operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävään yhteis-

työhaluun liittyi läheisesti myös tieto toisesta osapuolesta eli toisen osapuolen 

osaamisesta ja muista suhteista (vrt. Halinen 1994). Muut suhteet vaikuttivat refe-

renssinä operatiivisen toiminnan aloittamiseen. Aineisto toi myös esille, että osta-

van yrityksen maine vaikutti myyjäyrityksen haluun aloittaa yhteistyö. Rosenbröi-

jer (1998) luokittelee tutkimuksessaan maineen resurssiksi, joka vaikuttaa kyvyk-

kyyteen. Yhdistän tässä tutkimuksessa yhteistyöhaluun tiedon toisesta osapuoles-

ta, muut suhteet ja organisaation maineen. 

Ostavan yrityksen taloudellinen tilanne ja kysyntä edisti sen kykyä aloittaa 

yhteistyö, ja myyjäyrityksen kapasiteettitilanne edisti sen kykyä aloittaa yhteistyö. 

Toisin sanoen aineisto toi esille yrityksen kapasiteettitilanteen ja kysynnän, jotka 

vaikuttivat välillisesti operatiivisten kyvykkyyksien kuten palvelujen ulkoistamis- 

ja myyntikyvykkyyden kehittymiseen ja yrityksen kykyyn aloittaa yhteistyö (ks. 

esim. Rosenbröijer 1998, Komppula 2000, Äyväri 2006). Organisaatiorakentee-

seen ja organisaatiokulttuuriin liittyviä tekijöitä ei esiintynyt empiria-analyysissa 

kyvykkyyksien kehittymistä edistävinä organisaation sisäisinä tekijöinä. Kuiten-

kin aineiston perusteella voi tulkita niin, että samaa kokoluokkaa olevat yritykset 

ymmärsivät toistensa toimintakulttuuria, koska toimivat korkean teknologian 

teollisuuden alalla. 
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4.5.2 Vuorovaikutustekijät 

Teoreettisessa viitekehyksessä olevat vuorovaikutustekijät, joiden oletin edistävän 

kyvykkyyksien kehittymistä, ovat henkilökohtaiset suhteet, luottamus, sitoutumi-

nen ja johtaminen, kuten informaation kulku ja sopeutukset. Vuorovaikutustekijät, 

jotka edistivät empiria-analyysin tulosten mukaan strategisten kyvykkyyksien 

kehittymistä, ovat johdon hyvät henkilösuhteet, luottamus, sitoutuminen, sopeu-

tusneuvottelut sekä kehittämis- ja tutkimusprojektit. Vuorovaikutustekijät, jotka 

edistivät operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä empiria-analyysin tulosten 

mukaan, ovat luottamus, sitoutuminen, avoimuus sekä johtamiseen liittyvät teki-

jät, kuten johdon henkilösuhteet, sopeutusneuvottelut, informaatio ja tiimityö. 

Viitekehyksessä olevat kyvykkyyksien kehittymistä edistävät käsitteet olivat 

sekä strategisten että operatiivisten kyvykkyyksien kehittymiseen liittyviä tekijöi-

tä. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edisti lisäksi tiimityö, jonka luokit-

telen johtamiseen liittyväksi työmenetelmien organisointiin kuuluvaksi tekijäksi. 

Taulukko 36 sisältää teoreettiset ja empiriasta löytyneet tekijäkäsitteet sekä niiden 

erot. 

Taulukko 36. Teoreettiset ja empiirisen aineiston vahvistamat vuorovaikutustekijäkä-

sitteet ja niiden erot. 

Vuorovaikutustekijät Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Johtaminen* Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Henkilökohtaiset suhteet Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Sopeutukset Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Luottamus Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Sitoutuminen Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Tiimityö - Aineisto toi uutena esille 

Avoimuus - Aineisto toi uutena esille 

Sopimusneuvottelut  Aineisto toi uutena esille 

*koordinointi, informaatio, kommunikaatio 

Taulukossa 36 ensimmäisenä oleva johtaminen liittyi tämän tutkimuksen empiiri-

sen aineiston tulosten mukaan suhdejohtamiseen eli ns. keskijohdon tehtävään. 

Suhteiden johtaminen edisti sekä strategisten että operatiivisten kyvykkyyksien 

kehittymistä. Informaatio eli tiedon saanti helpotti vuorovaikutusta, ja tiimityö 

edisti henkilöstön uuden tiedon ja toimintamallien oppimista. Grant (1996) ja 

Möller ym. (2005) korostavat tiimityötä kyvykkyyksien kehittymistä edistävänä 

tekijänä. Dynaamisen kyvykkyyksien koulukunnan tietojohtamisen tutkijoiden 
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mukaan (ks. esim.Leonard-Barton 1992) työjärjestelyt edistävät tiedon leviämistä 

ja kyvykkyyden kehittymistä. Suhteiden johtamiseen liittyivät tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan myös sopimus- ja sopeutusneuvottelut. 

Empiirisestä aineistosta nousi esille avoimuus, joka liittyi luottamukseen ja 

toisaalta myös avoimeen tiedon siirtoon ja kommunikaatioon. Avoimuus liittyi 

siinä informaation laatuun. Aikaisemmassa kirjallisuudessa esimerkiksi Anders-

son (1979) on maininnut avoimuuden yhteistyötä edistäväksi tekijäksi. Johdon 

henkilökohtaiset suhteet, luottamus ja sitoutuminen edistivät sekä strategisten että 

operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä. Nämä tekijät edistivät välillisesti ky-

vykkyyden kehittymistä, mutta olivat kuitenkin tärkeitä tekijöitä yhteistyön kan-

nalta, koska kyvykkyyttä kehittävän toiminnan edellytys oli se, että osapuolet 

luottivat ja sitoutuvat toimintaan. Henkilökohtaiset suhteet edistivät toiminnan 

aloittamista ja vaikuttivat myös osapuolten luottamuksen ja sitoutumisen muodos-

tumiseen. 

4.5.3 Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät 

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka edistivät strategisten kyvykkyyksi-

en kehittymistä, ovat organisaatioiden läheinen sijainti ja teknologiakylän kehit-

tämisyhtiön rahoitus. Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka edistivät 

organisaatioiden operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat läheinen sijainti 

ja teknologiakylän perustamisvaiheessa yhdessä toteutetut projektit. Viitekehyk-

sessä oletin, että läheinen sijainti ja paikallistason projektirahoitus voisivat edistää 

organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä. Empiirinen aineisto vahvisti ole-

tuksen oikeaksi. Taulukko 37 sisältää teoreettiset ja empiriasta löytyneet tekijäkä-

sitteet ja niiden erot. 

Taulukko 37. Teoreettiset ja empiirisen aineiston vahvistamat teknologiakylän sisäiset 

verkostotekijäkäsitteet ja niiden erot.  

Teknologiakylän sisäiset 

verkostotekijät 

Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Organisaatioiden läheinen sijainti  Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Rahoitus Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Projektit - Aineisto toi uutena esille 

Teknologiakylän sisäinen verkostotekijä, joka edisti strategisten kyvykkyyksien 

kehittymistä välillisesti, on organisaatioiden läheinen sijainti. Se edisti uuden 
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yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyttä koulutusyhteistyössä ja tulevaa markkina-

arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä t&k-yhteistyössä. Uuden yritystoiminnan 

aloittamiskyvykkyyden yhteydessä tuli esille, että läheisyys helpotti yhteistyötä 

yrityshautomotoiminnassa. Organisaatioiden sijainti toistensa läheisyydessä edisti 

myös tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden, kuten uuden tekniikan kehit-

tämisideoiden syntymistä, ja helpotti myös tutkimus- ja kehittämisprojektien käy-

tännön asioiden hoitoa esimerkiksi kokouksiin osallistumista. Läheisyys helpotti 

operatiivisista kyvykkyyksistä palvelujen ulkoistamiskyvykkyyttä ja koulutuksen 

organisointikyvykkyyttä. 

Teknologiakylän kehittämisyhtiön rahoitus edisti tutkimus- ja kehittämispro-

jektien aloittamista kylän alkuvaiheessa, kun kehittämisyhtiö haki projekteihin 

rahoitusta ja rahoitti niiden omarahoitusosuuksia. Kehittämisyhtiö luopui rahoi-

tuksesta 1990-luvun loppupuolella, ja sen jälkeen koulutusorganisaatio ja tutki-

musyksiköt hankkivat itse projektirahoituksen. Rahoitus edisti välillisesti strategi-

sista tekijöistä tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja operatiivista teki-

jöistä teknologiakyvykkyyden kehittymistä. Empiirisen aineiston mukaan opera-

tiivisten kyvykkyyksien kehittymiseen vaikuttivat myös teknologiakylän perus-

tamisvaiheessa aloitetut projektit.  

4.5.4 Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

Teoreettisen viitekehyksessä oletin, että teknologian muutos, rahoitus, korkean 

teknologian teollisuuden kasvu, teollisuuden kysyntä sekä poliittiset ja lainsää-

däntöön liittyvät tekijät voisivat edistää kyvykkyyksien kehittymistä. Möllerin ja 

Wilsonin (1995: 30–32) mukaan ympäristöön liittyvät tekijät ovat empiriasidon-

naisia. Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka edistivät strategisten 

kyvykkyyksien kehittymistä, ovat rahoitus, korkean teknologiateollisuuden eli 

elektroniikkateollisuuden ja tietotekniikkateollisuuden kasvu ja kysyntä. Opera-

tiivisten kyvykkyyksien kehittymistä koulutus- ja t&k-yhteistyössä edistivät ko-

timainen rahoitus (työvoimahallinnon ja Tekes:n rahoitus) sekä elektroniikkateol-

lisuuden kasvu ja teollisuuden kysyntä. Taulukko 38 sisältää teoreettiset ja empi-

riasta löytyneet tekijäkäsitteet ja niiden erot. 
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Taulukko 38. Teoreettiset ja empiirisen aineiston vahvistamat teknologiakylän ulko-

puoliset verkostotekijäkäsitteet ja niiden erot.  

Teknologiakylän ulkopuoliset 

verkostotekijät 

Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Rahoitus Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Teknologian muutos Aineisto vahvisti - 

Korkean teknologian teollisuuden kasvu Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Lainsäädäntö - Aineisto vahvisti 

Politiikka - Aineisto vahvisti 

Teollisuuden kysyntä - Aineisto vahvisti 

Taulukossa 38 ensimmäisenä oleva rahoitus edisti tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan sekä strategisten että operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, kun 

organisaatiot saivat Tekes- ja EU-rahoitusta tutkimus- ja kehittämisprojekteihinsa. 

Rahoitus mahdollisti yhteisten projektien ja koulutuskurssien toteuttamisen sekä 

vaikutti oleellisesti siihen, että kyvykkyydet saattoivat kehittyä. Strategisista ky-

vykkyyksistä rahoitus edisti tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja in-

vestointien luontikyvykkyyden kehittymistä, kun se mahdollisti tutkimustyössä 

tarvittavien laitteiden hankinnan. Etenkin työvoimahallinnon rahoitus auttoi ope-

ratiivisista kyvykkyyksistä koulutuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä. 

Myös Komppulan (2000) tutkimustulokset osoittavat, että projektien rahoitus on 

tärkeää yhteisten hankkeiden toteuttamisessa.  

Teknologian muutos eli nopea kehitys ja korkean teknologian teollisuuden 

kasvu edistivät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä. Teknologian nopea kehi-

tys vaikutti organisaatioiden tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehit-

tymiseen eli organisaatioiden haluun kehittää uusia tuotteita, palveluja ja tekniik-

kaa. Operatiivisista kyvykkyyksistä korkean teknologiateollisuuden kasvu ja ky-

syntä edistivät koulutuksen organisointikyvykkyyttä. Yrityksillä oli tarve kehittää 

työntekijöidensä ammattitaitoa ja palkata uusia työntekijöitä. Teollisuuden kysyn-

tä edisti myös palvelujen ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyden kehittymistä. Ai-

neisto vahvisti etenkin operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistäviksi 

tekijöiksi teollisuuden kysynnän ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät. Tiukentunut 

ympäristölainsäädäntö lisäsi ympäristömittauspalvelujen ulkoistamis- ja myynti-

kyvykkyyden kehittymistä. Kauppa- ja valuuttakurssipolitiikka edisti välillisesti 

tuotantopalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden ja myyntikyvykkyyden kehittymistä 

teknologiakylässä olevien yritysten välillä. Esimerkiksi elektroniikkayrityksen 1 

kannatti hankkia tarvitsemansa palvelu elektroniikkayrityksestä 2, koska muuten 

yritys olisi joutunut ostamaan palvelun Aasiasta, jolloin etenkin valuuttakurssipo-
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litiikka olisi vaikuttanut yrityksen hankintoihin ja lisännyt yrityksen taloudellista 

epävarmuutta. 

4.6 Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät 
liikesuhteissa 

Tämä luku sisältää strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavien tekijöiden 

analyysin tulokset. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät ovat 

empiria-analyysin tulosten mukaan tavoitteiden muutos, resurssipula, organisaa-

tiokulttuuri, rahoitus, teknologian nopea muutos ja koulutuspolitiikka. Organisaa-

tioiden teknologiakylän ulkopuolisia verkostotekijöitä ei esiintynyt. Haittaavia 

tekijöitä oli vähän, joten esitän strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaa-

van tekijäanalyysin tulokset koottuna taulukossa 39. Vertailen analyysin tuloksena 

syntyneitä strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavia 

tekijöitä luvussa 4.8 viitekehyksessä esittämiini tekijäkäsitteisiin.  



179 

Taulukko 39. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät. 

Strateginen kyvykkyys Haittaavat tekijät Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

 Organisaatioiden sisäiset 

tekijät 

  

Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys 

   

Uuden tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Tavoitteiden muutos 

Resurssipula 

METL & EY2 METL & EY3 

 Vuorovaikutustekijät   

Investointien luontikyvyykkyys Organisaatiokulttuuri KO & EY2  

Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys 

   

Uuden tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Organisaatiokulttuuri METL & EY3 YTTK & YY 

 Teknologiakylän 

ulkopuoliset 

verkostotekijät 

  

Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys 

   

Uuden tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Rahoituspäätökset 

Tavoitteiden muutos 

Teknologian nopea 

muutos 

METL & EY3 METL & EY2 

Uuden tuotteen tai palvelun 

kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

OPM:n koulutuspolitiikka KO & EY1  

Investointien luontikyvykkyys Rahoituspäätökset 

Tavoitteiden muutos 

KO & EY2 KO & EY1, 

KO & TTY, 

KO & METL 

Organisaatioiden sisäiset tekijät 

Ensimmäisenä taulukossa 39 ovat organisaatioiden sisäiset tekijät. Tavoitteiden 

muutos ja resurssipula haittasivat tulevan markkina-arvoa luovan kyvykkyyden 

kehittymistä. Kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojektissa METL, EY2 ja 

EY3 joutuivat muuttamaan projektin tavoitteita, kun rahoituspäätökset viivästyi-

vät. Tutkimusprojektin alussa haittasi vielä METL:n resurssipula eli tekninen 

osaamattomuus. 
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”(…). Rahoituspäätös kesti vuoden ja yritysten intressit muuttuivat. Projektin 

tavoitteita jouduttiin muuttamaan.” (METL:n projektipäällikkö.) 

”Projektissa oli ongelmia alussa, koska asia oli tekniseltä puolelta outoa” 

(METL:n projektipäällikkö). 

Vuorovaikutustekijät 

Kahdessa seuraavassa esimerkissä organisaatiokulttuuri haittasi kyvykkyyksien 

kehittymistä. Julkisen sektorin ja yritysten erilainen toimintamalli vaikeutti tule-

vaisuudessa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja investointien luontikyvyyk-

kyyden kehittymistä. Julkisen sektorin omistuksessa olevan KO:n ja EY2:n erilai-

set toimintatavat haittasivat esimerkiksi fotolitografiaprojektissa organisaatioiden 

välistä toimintaa. KO investoi siinä  LTCC-teknologiaan ja fotolitografialaborato-

rioon. KO ja EY2 sovelsivat EY2:n LTCC-tekniikkaa ja kehittivät fotolitogra-

fialaboratorion laitehankintoja projektin avulla. KO:n toiminnassa oli julkiselle 

sektorille tyypillistä byrokratiaa ja se edellytti toiminnan julkisuutta, joten osittain 

myös tästä syystä talouden seurantajärjestelmät olivat KO:ssa hitaampia kuin 

yrityksissä.  

”Julkiset organisaatiot ja niiden toiminnan edellyttämä julkisuus kontra yri-

tykset. Meillä on tämä kuntayhtymän byrokratia siellä taustalla, joka tietyissä 

asioissa – niin asiat on hoidettava joissakin asioissa monimutkaisemman 

kautta ja jotkut seurantajärjestelmät talouspuolella toimii huonommin ja hi-

taammin.” (KO:n johtaja.) 

Henkilöstön asenteet haittasivat myös tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyy-

den kehittymistä METL:n ja EY3:n kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimuspro-

jektissa. Henkilöstön asenne-erot mm. työaikajoustoissa vaikeuttivat jonkin ver-

ran projektin toteuttamista. 

”(…). Eroja on yliopisto- ja yritysmaailman näkemyksissä esim. työaika” 

(EY3:n toimitusjohtaja). 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät  

Seuraavassa esimerkissä teknologian nopea muutos, rahoituspäätösten viivästy-

minen ja projektiaikojen lyheneminen rahoittajan vuoksi haittasivat tulevaisuudes-

sa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä. Rahoituspäätösten viiväs-

tyminen aiheutti projektisuunnitelmien vanhenemisen, koska teknologia muuttui 
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nopeasti. Esimerkiksi METL joutui sen vuoksi muuttamaan suunnitelmia 

METL:n ja EY3:n kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojektissa.  

”Valtion byrokratia ja rahoituspäätöksen venyminen aiheuttivat ongelmia pro-

jektien toteutukseen ja hidastivat projektien toteuttamista (…)” (METL:n pro-

jektipäällikkö).  

OPM:n koulutuspolitiikka vaikeutti tulevaisuudessa markkina-arvoa luovan ky-

vykkyyden kehittymistä. KO:n tavoitteena oli DSP-teknologian kehittämisprojek-

tissa kehittää ja ottaa käyttöön uusi koulutusohjelma, mutta se ei ollut mahdollis-

ta, koska ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista päätti vielä 1990-luvun 

alussa opetusministeriö ja KO.  

Investointien luontikyvykkyyden kehittymistä haittasi KO:n ja EY2:n fotoli-

tografiaprojektissa rahoituspäätösten pitkittyminen ja projektin kestoajan lyhen-

täminen rahoittajan taholta. Myös teknologian nopea muuttuminen aiheutti muu-

toksia hankesuunnitelmiin. 

”Projektin kestoaika lyheni puoleen alkuperäisestä. Aikataulu oli liian tiivis. 

Tarkennettiin digitaalisen signaalinkäsittelyn investointisuunnitelmaa vas-

taamaan markkinoiden tämän hetkistä tarjontaa. (…). Labrahankkeessa, kun 

hakemus on tehty viime talvena, niin sen jälkeen on teknologiaankin tullut 

uusi näkemys ja on jouduttu tekemään tiettyjä muutoksia varusteluun.” (KO:n 

johtaja.) 

Yhteenveto 

Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavista tekijöistä organisaatioiden 

sisäiset tekijät, kuten resurssipula (tekninen osaamattomuus) ja tavoitteiden muu-

tos, haittasivat tulevaisuudessa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymis-

tä. Organisaatiot eivät päässeet haluamiinsa tuloksiin, mikä osaltaan saattoi johtua 

myös siitä, että organisaatiot joutuivat muuttamaan projektin tavoitteita, kun ra-

hoituspäätökset viivästyivät ja rahoittajat lyhensivät projektiaikoja.  

Vuorovaikutustekijöistä organisaatiokulttuuriin liittyvät asenne-erot yliopiston 

ja yrityksen henkilöstön välillä sekä julkisen sektorin byrokratia ja asioiden hoi-

tamisen hitaus haittasivat tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja inves-

tointien luontikyvykkyyksien kehittymistä.  

Teknologiakylän ulkopuolisista verkostotekijöistä rahoituspäätösten viivästy-

minen, projektiaikojen lyhentäminen rahoittajien taholta, teknologian nopea muu-

tos haittasivat tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja investointien luon-
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tikyvykkyyden kehittymistä. OPM:n koulutuspolitiikka esti KO:n uuden koulu-

tusohjelman käyttöönoton. Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät vaikutti-

vat organisaatioiden yhteisten toimintojen toteuttamiseen ja välillisesti myös ky-

vykkyyksien kehittymiseen. Taulukko 40 sisältää strategiset kyvykkyydet ja nii-

den kehittymistä haittaavat tekijät. 

Taulukko 40. Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät. 

Strateginen kyvykkyys Kyvykkyyksien kehittymistä haittaava tekijä 

 Organisaatioiden sisäiset tekijät 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Tavoitteiden muutos 

Resurssipula 

 Vuorovaikutustekijät 

Investointien luontikyvykkyys Organisaatiokulttuuri 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Organisaatiokulttuuri 

 Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tekniikan kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

Rahoituspäätökset 

Teknologian muutos 

Uuden tuotteen tai palvelun kehittämis- ja 

käyttöönottokyvykkyys 

OPM:n koulutuspolitiikka 

Investointien luontikyvykkyys Rahoituspäätökset 

Teknologian muutos 

4.7 Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät 
liikesuhteissa 

Tämä luku sisältää analyysin operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaa-

vista tekijöistä liikesuhteissa. Teoreettisessa viitekehyksessä ryhmittelin kyvyk-

kyyksien kehittymistä haittaavat tekijät seuraavasti: 1. organisaatioiden sisäiset 

tekijät, 2. vuorovaikutustekijät, 3. teknologiakylän sisäiset verkostotekijät ja 4. 

teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät. Esitän analyysin tuloksena synty-

neet operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät edellä mainitulla 

tavalla ryhmiteltynä.  

Seuraavissa alaluvuissa esitän analyysissä syntyneet operatiiviset kyvykkyy-

det ja niiden kehittymistä haittaavat tekijät. Taulukoissa on mainittu esimerkkiku-

vaukset suhteista, joista esitän analyysin tekstissä, sekä muut suhteet, joissa teki-
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jöitä esiintyi. Viimeinen alaluku sisältää yhteenvedon operatiivisten kyvykkyyksi-

en kehittymistä haittaavista tekijöistä liikesuhteissa. Luvussa 4.8 vertailen analyy-

sin tuloksena syntyneitä strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 

haittaavia tekijöitä viitekehyksessä esittämiini tekijäkäsitteisiin. 

4.7.1 Organisaatioiden sisäiset tekijät  

Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka analyysin mukaan haittasivat operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä, ovat resurssipula, organisaatiorakenteeseen liittyvät 

muutokset, kuten omistajan ja avainhenkilöiden vaihdokset ja yrityksen taloudel-

linen tilanne. Taulukko 41 sisältää analyysin tulokset organisaatioiden sisäisistä 

tekijöistä, jotka haittasivat operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä liikesuh-

teissa.  

Taulukko 41. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat organisaatioiden 

sisäiset tekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Haittaavat tekijät  Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Organisointikyvykkyys    

Koulutuksen 

organisointikyvykkyys 

Resurssipula KO & EY2 KO & EY1 

Ulkoistamiskyvykkyys    

Suunnittelupalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Resurssipula TTY & EY1  

Tuotannon 

ulkoistamiskyvykkyys 

Organisaatiorakenne:omistajan 

ja avainhenkilöiden 

vaihtuminen 

EY3 & EY2  

Myyntikyvykkyys    

Henkilöstöpalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Yrityksen kysyntä 

Organisaatiorakenne: omistaja 

ja avainhenkilöiden 

vaihtuminen, yrityksen koko 

TTY & OHY  

Ympäristönmittauspalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Resurssipula YTTK & YY  

Taulukossa 41 on ensimmäisenä resurssipula, joka haittasi koulutuksen organi-

sointikyvykkyyden kehittymistä, kun KO ja EY2 toteuttivat uusien työntekijöiden 

elektroniikan tuotantokoulutuksen. KO:n ja EY2:n koulutus lisäsi EY2:n henki-

löstön työvoimaresurssien kuormitusta, kun henkilöstö ohjasi kurssilaisten työ-
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harjoittelua yrityksessä. Työharjoittelun ohjaus vaati yrityksen vakinaisen henki-

löstön aikaa. 

”(…) Alussa lisää työkuormaa, koska henkilö joutuu opettamaan muille ja 

työtehtävät lisääntyvät (…)” (EY2:n tehdaspäällikkö). 

Resurssipula haittasi myös suunnittelupalveluiden ulkoistamiskyvykkyyden kehit-

tymistä, kun TTY osti suunnittelupalvelua EY1:ltä. TTY osti suunnittelua projekti 

kerrallaan ja niiden aloitusvaiheessa projektia koskevat neuvottelut ja toimintata-

vat vaativat henkilöstön työaikaresursseja. 

”Henkilöstön aika on haittaava tekijä etenkin projektien aloitusvaiheessa (…) 

Kyllä sopimusneuvottelut aikansa vie. Helpottuu, kun liikesuhde vanhenee ja 

jatkossa on helpompaa, koska tiedetään, mitä pelissä tavallaan on valmiina. 

Se aloittamiskuvio on suurin. (TTY:n johtaja.) 

Organisaatiorakenteeseen liittyvät tekijät, kuten omistajanvaihdos ja avainhenki-

löiden vaihtuminen, haittasivat tuotantopalveluiden ulkoistamiskyvykkyyden kehit-

tymistä EY3:n ja EY2:n välisessä suhteessa. EY3:n johtaja koki, että EY2 ei ollut 

kiinnostunut EY3:n tilauksista, koska tilausmäärät olivat pieniä.  

”(…) Yrityksen (EY2) organisaatiomuutokset ja liikkeenjohdolliset tavoitteet, 

uusi omistaja, henkilövaihdokset (…)” (EY3:n toimitusjohtaja).  

Ostavan yrityksen TTY:n taloudellinen tilanne ja myyjäyrityksen OHY:n organi-

saatiorakenteeseen liittyvät tekijät eli omistajanvaihdos ja avainhenkilöiden vaih-

tuminen haittasivat OHY:n henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyyttä. OHY:n koko 

haittasi suhteen alussa organisaatioiden välistä vuorovaikutusta. 

”(…) Ostavan yrityksen taloudellinen tilanne ja tarpeet, pörssiyhtiöiden tu-

losennusteet, kausivaihtelut ja oman yrityksen sisäinen organisointi ovat vai-

kuttaneet” (OHY:n johtaja). 

Resurssipula haittasi ympäristömittauspalvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä. 

YTTK:lla oli vähän henkilöstöä ja kenttämittaukset, joita YY osti ympäristötek-

nologian tutkimuskeskukselta, lisäsivät YTTK:n henkilöstöresurssien kuormitus-

ta. 

”(…) Kapasiteettiongelma – työvoimapula” (YTTK:n tutkija). 
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4.7.2 Vuorovaikutustekijät 

Vuorovaikutustekijät, jotka haittasivat operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, 

ovat valta, sopimusten muutos, sitoutumattomuus, luottamuspula, informaation 

puute, sopimusneuvottelujen jäykkyys ja yrityskulttuurin muutos (ks. taulukko 

42). 

Taulukko 42. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat vuorovaikutusteki-

jät. 

Operatiivinen kyvykkyys Haittaavat tekijät  Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Organisointikyvykkyys    

Koulutuksen organisointi-

kyvykkyys 

Valta 

Sopimusten muutos 

KO & EY1 KO & EY2 

 

Myyntikyvykkyys    

Henkilöstöpalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Luottamuspula 

Yrityksen koko 

Sopimukset 

TTY & OHY  

Ulkoistamiskyvykkyys    

Tuotantopalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Luottamuspula 

Sitoutumattomuus 

Informaatio: 

epävarmuus tilauksista 

EY3 & EY2 

 

 

Suunnittelupalvelujen 

myyntikyvykkyys 

Sopimusneuvottelut 

Informaatio 

TTY & EY1  

Ympäristömittauspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Organisaatiokulttuuri YTTK & YY  

Taulukossa 42 ensimmäinen vuorovaikutustekijä, joka haittasi koulutuksen orga-

nisointikyvykkyyden kehittymistä, on valtataistelu. EY1:n ja EY2:n välille syntyi 

kiistaa mikroelektroniikan koulutuksen toteuttamisessa, kun yritykset valitsivat 

kurssilaisia yrityksiinsä työharjoittelijoiksi. Molempien yritysten johtajat olisivat 

halunneet valita parhaat kurssilaiset omiin yrityksiinsä. Sopimusten muutos vai-

keutti myös mikroelektroniikan koulutuksen ja DSP-

teknologiatyöllisyyskoulutuksen organisointia, kun KO ja EY2 joutuivat sopeut-

tamaan koulutuksen sisältöä teknologian muutokseen ja joutuivat neuvottelemaan 

muutoksista työvoimaviranomaisten kanssa, jotka rahoittivat koulusta. 
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”Sopimuksia työvoimahallinnon kanssa kesken koulutuksen on jouduttu 

muuttamaan ja samoin koulutuksen sisältöä eli ennustettavuus on hirveän 

huono” (KO:n johtaja).  

Luottamuspula ja yrityksen koko haittasivat ohjelmistojen testauspalvelujen 

myyntikyvykkyyden kehittymistä TTY:n ja OHY:n välillä. Henkilöstöä vuokraa-

valla TTY:llä oli suhteen alussa luottamuspula myyjäyritys OHY:tä kohtaan. TTY 

oli osa isoa tietotekniikkayritystä ja OHY oli vasta perustettu pieni yritys. TTY:n 

taholta epäiltiin aluksi, pystyykö OHY suoriutumaan tehtävästä. OHY:llä puoles-

taan oli epävarmuutta tilauksesta, koska TTY sopi niistä aluksi suullisesti, ja si-

toutui kirjallisten sopimusten tekemiseen vasta myöhemmin.  

”(…) Sopimusten tekeminen oli hidasta. Vakuuttamisongelma oli aluksi koski 

omaa osaamista (…)” (OHY:n toimitusjohtaja). 

Tuotantopalveluiden ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä haittasi myyjäyritys 

EY2:n sitoutumisen heikkeneminen tuotantopalveluja ostavaa yritystä EY3 koh-

taan. EY2:n sitoutumisen väheneminen heikensi puolestaan EY3:n luottamusta 

myyjäyritystä kohtaan, koska EY2:n omistajanvaihdoksen ja uuden kasvustrategi-

an vuoksi yritysten välillä oli tiedon kulussa ongelmia. EY3 ei saanut vastauksia 

esimerkiksi tarjouspyyntöihinsä. 

”(…) Ollaan pyydetty tarjouksia, mutta ei olla saatu (…) Yrityspolitiikka on 

muuttunut. (…) hinnat nousussa (…) Tiedonkulku on ongelma. (…)” (EY3 

toimitusjohtaja.)  

Informaatio kulku ja sopimusneuvottelut haittasivat suunnittelupalveluiden myyn-

tikyvykkyyden kehittymistä. Myyjäyrityksen EY:n tiedonsaanti projektien alku-

vaiheessa suunnittelupalvelua ostavalta yritykseltä TTY:ltä ei ollut riittävää ja sen 

mielestä ostavan yksikön sopimusten teko oli jäykkää. 

”Projektimyynnissä tiedon saaminen voi olla ongelma alussa, kun saattaa olla 

vaikea löytää ihmistä, jonka kanssa keskustelisi (…) ASIC (asiakaskohtaisten 

piirien suunnittelu) ei ole mitä tahansa normaalia tavaran ostoa. Joskus on 

näkynyt, että siellä on yritetty soveltaa jotakin tavaran ostosopimusta. Se on 

ollut silloin vaikea neuvotella sopimuksesta. (…)” (EY1:n tuotekehityspääl-

likkö.)  

Tutkimusyksikön YTTK ja ympäristöyrityksen YY henkilöstön näkemyserot 

teoreettisen ja käytännön tiedon välillä poikkesivat joskus toisistaan. Nämä haitta-

sivat ympäristönmittauspalvelujen ulkoistamiskyvykkyyttä. 
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”Joskus tulee näkemyseroja, kun ihmisistä on kyse – yliopisto vs. yritys (…)” 

(YTTK:n tutkija). 

4.7.3 Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät 

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka analyysin mukaan haittasivat ope-

ratiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat teknologiakylän kehittämisyhtiön 

haluttomuus maksaa projektin omarahoitusosuutta ja organisaatioiden paikallinen 

läheisyys (ks. taulukko 43). 

Taulukko 43. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat teknologiakylän 

sisäiset tekijät. 

Strateginen kyvykkyys Haittaavat tekijät  Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Teknologiakyvykkyys Rahoitus KO & EY1  

Myyntikyvykkyys Läheinen sijainti EY1 & EY2 EY3 & EY2 

Taulukossa 43 oleva rahoitus liittyy teknologiakylän kehittämisyhtiön halutto-

muuteen rahoittaa KO:n ja EY1:n DSP-teknologian kehittämisprojektia lama-

aikana. Se hidasti aluksi organisaatioiden projektin aloittamista ja teknologiaky-

vykkyyden kehittymistä, mutta organisaatiot toteuttivat kuitenkin projektin Tekes-

rahoituksella.  

Organisaatioiden läheisyys haittasi tuotantopalveluiden myyntikyvykkyyttä. 

Myyjäyritys EY2:n johtaja koki, että palveluja ostavat yritykset EY1 ja EY3 odot-

tivat läheisyyden nopeuttavan tilausten toimitusta. 

4.7.4 Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka analyysin mukaan haittasivat 

operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat teknologian nopea muutos, la-

makausi, sopeutusneuvottelut ja teollisuuden kysyntä. 
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Taulukko 44. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät. 

Strateginen kyvykkyys Haittaavat tekijät  Esimerkkikuvaus 

tekstissä 

Muut suhteet 

Organisointikyvykkyys    

Koulutuksen 

organisointikyvykkyys 

Teknologian muutos 

Sopeutusneuvottelut 

Tavoitteiden muutos 

KO & EY2  

Teknologiakyvykkyys Rahoituspäätökset  

Lamakausi 

KO & EY1  

Ulkoistamiskyvykkyys    

Ympäristömittauspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Teollisuuden kysyntä YTTK & YY  

Taulukossa 44 koulutuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä haittasi tekno-

logian nopea muuttuminen. KO ja EY2 joutuivat muuttamaan toteuttamansa hen-

kilöstökoulutuksen suunnitelmia teknologian nopean kehityksen vuoksi. Koulu-

tuksen organisointikyvykkyyttä haittasivat myös sopeutusneuvottelut työvoima-

hallinnon kanssa, koska ne vaativat organisaatioiden johdon aikaa.  

”Keskusteluja ja neuvotteluja alussa, koska oli uusi, ensimmäinen kurssi eikä 

ollut itsestään selvää tällaisten järjestäminen” (EY1:n tuotekehityspäällikkö). 

Taloudellinen lamakausi hidasti esimerkiksi DSP-teknologian kehittämisprojektin 

aloittamista ja sitä kautta teknologiakyvyykkyyden kehittymistä. Teknologiakylän 

kehittämisyhtiön ja kunnallisten viranomaisten usko uuteen teknologiaan alkoi 

horjua, ja kehittämisyhtiö ei halunnut rahoittaa kehittämisprojekteja.  

”Oli hankalaa poliittisesti. Kaupungin päättäjät eivät ymmärtäneet, mistä oli 

kysymys eivätkä olleet valmiita satsaamaan. (…) uskottiin puunjalostukseen 

ja teräkseen eikä elektroniikkaa noteerattu.” (EY1:n tuotekehityspäällikkö.) 

Teollisuuden kysynnän heikentyminen haittasi ympäristömittauspalvelujen ulkois-

tamiskyvykkyyden kehittymistä. Teollisuuslaitokset siirsivät heikon taloudellisen 

tilanteen aikana ympäristönsuojelutoimenpiteitä, jotka eivät olleet pakollisia, 

Teollisuuslaitosten ympäristöpalveluostojen väheneminen vaikutti YY:n mittaus-

palvelujen hankintaan YTTK:lta. 

”Teollisuuden suhdannevaihtelut vaikuttavat, että jos menee heikommin, niin 

sitten karsitaan kaikkea, mikä ei ole aivan välttämätöntä ja siirretään, mikä 

voijaan tehä vuojen päästä (…)” (YY:n edustaja). 
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4.7.5 Yhteenveto operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 
haittaavista tekijöistä  

Tämä luku sisältää yhteenvetotaulukot operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 

haittaavista tekijöistä liikesuhteissa. Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka haitta-

sivat operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat resurssipula, organisaa-

tiorakenteeseen liittyvät tekijät, kuten omistaja ja avainhenkilöiden vaihtuminen, 

organisaatiokulttuuri, yrityksen kysyntä ja resurssipula. Resurssipula haittasi kou-

lutuksen organisointikyvykkyyden, suunnittelupalvelujen ulkoistamiskyvykkyy-

den ja ympäristömittauspalvelujen myyntikyvykkyyttä. Organisaatiorakenteeseen 

liittyvät, kuten omistajien ja avainhenkilöiden vaihtuminen haittasivat tuotanto-

palvelukyvykkyyden kehittymistä. Taloudellinen tilanne, ostavan yrityksen oma 

kysyntä, omistajan ja henkilöstön vaihdokset haittasivat myös henkilöstöpalvelu-

jen myyntikyvykkyyttä. Taulukko 45 sisältää operatiivisten kyvykkyyksien kehit-

tymistä haittaavat organisaatioiden sisäiset tekijät. 

Taulukko 45. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat organisaatioiden 

sisäiset tekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Organisaatioiden sisäiset haittaavat tekijät 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys Resurssipula 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Suunnittelu- ja tuotantopalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyys 

Resurssipula 

Organisaatiorakenne: omistaja ja avainhenkilöiden 

vaihdos, yrityksen koko 

Myyntikyvykkyys  

Henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyys 

 

Ympäristönmittauspalvelujen myyntikyvykkyys 

Organisaatiorakenne: omistaja ja avainhenkilöiden 

vaihdos 

Resurssipula 

Vuorovaikutustekijät, jotka haittasivat operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, 

ovat valta, sopimusneuvottelut, sitoutumattomuus, informaation puute, resurssi- ja 

luottamuspula. Taulukko 46 sisältää vuorovaikutustekijät, jotka haittasivat opera-

tiivisten kyvykkyyksien kehittymistä. 
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Taulukko 46. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat vuorovaikutusteki-

jät. 

Operatiivinen kyvykkyys Haittaavat vuorovaikutustekijät 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys Valta 

Sopimusneuvottelut 

Myyntikyvykkyys  

Henkilöstöpalvelujen ¨ 

myyntikyvykkyys 

Suunnittelupalvelujen myyntikyvyykkyys 

 

Ympäristönmittauspalelujen myyntikyvykkyys 

Luottamuspula 

Organisaatiorakenne: yrityksen koko 

Sopimusneuvottelut 

Informaation puute 

Organisaatiokulttuuri 

Ulkoistamiskyvykkyys  Organisaatiokulttuuri 

Tuotantopalvelujen ulkoistamiskyvykkyys Sitoutumattomuus 

Informaation puute 

Luottamuspula 

Valta ja sopimusneuvottelut haittasivat koulutuksen organisointikyvykkyyden 

kehittymistä. Työllisyyskurssilaisten palkkaus yrityksiin aiheutti valtataistelua 

yritysten välille parhaista työharjoittelijoista. Kurssien organisointi vaati myös 

neuvotteluja työvoimahallinnon kanssa. Luottamuspula vaikeutti henkilöstöpalve-

lujen myyntikyvykkyyttä. Näitä palveluja ostava yritys oli osa isoa konsernia ja 

henkilöstöä vuokraava yritys pieni. Yhteistyön alussa ison yrityksen tuotekehi-

tysyksikkö ei luottanut pieneen yritykseen. Luottamuspula osoittautui kuitenkin 

jatkossa turhaksi, koska yritys selviytyi hyvin henkilöstöpalvelujen myynnistä. 

Suunnittelupalvelujen myyntikyvykkyyttä haittasi vähäinen tiedonkulku projekti-

en aloitusvaiheessa ja sopimustenteko. Myös kulttuurierot haittasivat jonkin ver-

ran ympäristöpalvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä. Näkemyserot johtui-

vat teoreettisen ja käytännön tiedon näkökulmaeroista yliopiston tutkimusyksikön 

ja yrityksen välillä. Tuotantopalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä 

vaikeutti myyjäyrityksen sitoutumattomuus ja heikko informaatio palveluja osta-

vaa yritystä kohtaan. Myyjäyritys muutti kasvustrategiaansa eikä ollut kiinnostu-

nut myymään pienelle yritykselle, jonka ostomäärät olivat vähäisiä. 

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka haittasivat operatiivisten ky-

vykkyyksien kehittymistä, ovat rahoitus ja organisaatioiden läheinen sijainti. 

Lamaikana teknologiakylän kehittämisyhtiö ei ollut halukas rahoittamaan projek-

teja ja tämä haittasi esimerkiksi teknologiakyvykkyyden kehittymistä. Organisaa-

tioiden läheinen sijainti aiheutti ongelmia myyjäyritykselle, kun ostavat yritykset 
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kylässä olettivat organisaatioiden läheisen sijainnin nopeuttavan toimitusaikoja. 

Tämä vaikeutti myyntikyvyykkyyden kehittymistä. Taulukossa 47 on operatiivis-

ten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat teknologiakylän sisäiset tekijät. 

Taulukko 47. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat teknologiakylän 

sisäiset tekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Teknologiakylän sisäiset haittaavat verkostotekijät 

Teknologiakyvykkyys Rahoitus 

Tuotantopalvelujen myyntikyvykkyys Läheinen sijainti 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka haittasivat operatiivisten ky-

vykkyyksien kehittymistä, ovat teknologian muutos, sopeutusneuvottelut, tavoit-

teiden muutos, taloudellinen lama, rahoituspäätökset ja teollisuuden kysyntä (ks. 

taulukko 48). 

Taulukko 48. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät. 

Operatiivinen kyvykkyys Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys Teknologian muutos 

Sopeutusneuvottelut 

Tavoitteiden muutos 

Teknologiakyvykkyys Lamakausi 

Rahoituspäätökset 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Ympäristöpalvelujen ulkoistamiskyvykkyys Teollisuuden kysyntä 

4.8 Teoreettisesta ja empiirisestä aineistosta löytyneiden 

organisaation kyvykkyyksien kehittymistä haittaavien 
tekijöiden erot  

4.8.1 Organisaatioiden sisäiset tekijät  

Teoreettisessa viitekehyksessä määrittelemäni organisaatioiden sisäiset tekijät, 

joiden oletin haittaavan kyvykkyyksien kehittymistä, ovat tavoitteiden muutos, 

resurssipula, strategian muutos ja organisaatiokulttuuri. Empiria-analyysin tulok-

sena strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittasivat tavoitteiden muutos, ja 

resurssipula. Organisaatiokulttuuri puolestaan vaikutti organisaatioiden vuorovai-
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kutuskäyttäytymiseen. Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka haittasivat empiria-

analyysin mukaan operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat tavoitteiden 

muutos, resurssipula, strategian muutos, organisaatiorakenne (omistajan ja avain-

henkilöiden vaihdokset), ja yrityksen kysyntä (ks. taulukko 49). 

Taulukko 49. Teoreettiset ja empiirisen aineiston vahvistamat organisaatioiden sisäi-

set tekijäkäsitteet ja niiden erot.  

Organisaatioiden sisäiset tekijät Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Tavoitteiden muutos Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Resurssipula Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Strategian muutos - Aineisto vahvisti 

Organisaatiorakenne - Aineisto vahvisti 

Organisaatiokulttuuri - - 

Yrityksen kysyntä - Aineisto vahvisti 

Taulukossa 49 oleva tavoitteiden muutos esiintyi tämän tutkimuksen empiria-

analyysin tulosten mukaan sekä strategisia että operatiivisia kyvykkyyksiä hait-

taavana tekijänä. Organisaatiot joutuivat sopeuttamaan tutkimus- ja kehittämis-

projektien tavoitteitaan, kun projektien rahoituspäätökset viivästyivät ja teknolo-

gia muuttui nopeasti.  

Resurssipula haittasi sekä strategisten että operatiivisten kyvykkyyksien ke-

hittymistä. Tekninen osaamattomuus uuden tekniikan kehittämis- ja käyttöönotto-

kyvykkyyttä kotelointi- ja pakkaustekniikan tutkimusprojektin alussa vaikeutti 

myös projektin toteuttamista. Henkilöstön aikapula hankaloitti etenkin koulutuk-

sen organisointikyvykkyyden kehittymistä, kun yritysten henkilöstö osallistui 

uusien työntekijöiden koulutuksen aikana kurssilaisten työharjoittelun ohjauk-

seen. Osto- ja myyntitoiminnoissa aikapula tuli esille mm. henkilöstön ulkoista-

miskyvykkyyttä haittaavana tekijänä, kun yrityksessä jouduttiin perehdyttämään 

vuokrattua henkilöstöä. 

Strategian muutos vaikeutti operatiivisista kyvykkyyksistä etenkin tuotanto-

palvelujen ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Tämä johtui myyjäyrityksen 

yritysstrategian muutoksesta omistajan vaihduttua. Organisaatiorakenteeseen 

liittyvät tekijät, kuten omistajan ja avainhenkilöiden vaihdokset, haittasivat myös 

operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä esimerkiksi henkilöstön- ja tuotanto-

palveluiden ulkoistamiskyvykkyyden kehittymisessä. Empiria-analyysin mukaan 

organisaatiokulttuurierot vaikeuttivat organisaatioiden vuorovaikutuskäyttäyty-

mistä. Yrityksen heikentynyt kysyntä haittasi palvelujen ja henkilöstön ulkoista-

miskyvykkyyden sekä palvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä. 
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4.8.2 Vuorovaikutustekijät  

Teoreettisessa viitekehyksessä määrittelemäni vuorovaikutustekijät, joiden oletin 

haittaavan organisaation kyvykkyyksien kehittymistä, ovat sitoutumattomuus, 

luottamuspula sekä johtamiseen liittyvät tekijät, kuten informaation puute, sopeu-

tusneuvottelut ja valta. Vuorovaikutustekijä, joka haittasi empiria-analyysin mu-

kaan strategisten kyvykkyyksien kehittymistä, oli organisaatiokulttuuri, johon 

sisältyivät henkilöstön asenteet sekä julkisen sektorin ja yritysten toimintatavat. 

Vuorovaikutustekijät, jotka haittasivat empiria-analyysin mukaan operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä, olivat valtataistelu, sitoutumattomuus, luottamuspu-

la, organisaatiokulttuurin muutos sekä johtamiseen liittyvät tekijät, kuten infor-

maation puute (epävarmuus tilauksista ja toimituksista sekä sopimusneuvottelujen 

jäykkyys). Haittaaviin tekijöihin kuuluivat myös organisaatiorakenteeseen liitty-

vät tekijät, kuten yrityksen koko. Taulukko 50 sisältää teoreettisten ja empiiristen 

vuorovaikutustekijäkäsitteiden erot.  

Taulukko 50. Teoreettiset ja empiirisen aineiston vahvistamat vuorovaikutustekijäkä-

sitteet ja niiden erot.  

Vuorovaikutustekijät Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Sitoutumattomuus - Aineisto vahvisti 

Luottamuspula - Aineisto vahvisti 

Organisaatiokulttuuri Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Johtaminen - Aineisto vahvisti 

Informaation vähäisyys - Aineisto vahvisti 

Sopeutusneuvottelut - Aineisto vahvisti 

Valta - Aineisto vahvisti 

Organisaatiorakenne: yrityksen koko - Aineisto toi uutena esille 

Sopimusneuvottelut - Aineisto toi uutena esille 

Viitekehyksessä olevat teoreettiset käsitteet löytyivät empiirisestä aineistosta. 

Johnsenin ja Fordin (2006) tutkimus valaisee, kuinka pieni yritys voi sopeuttaa 

toimintaansa ison yrityksen kanssa. Tässä tutkimuksessa yrityksen pieni koko 

vaikutti sen luotettavuuteen ja ison yrityksen haluun sitoutua yhteistyöhön. Iso 

yritys epäili aluksi pienen yrityksen luotettavuutta ja sitoutumista. Epäily osoit-

tautui myöhemmin kuitenkin turhaksi. Ford (1980) käsittelee yrityksen kokoa 

suhteeseen vaikuttavana tekijänä. Powellin ja Koputin (1996) tutkimuksessa yri-

tysten koko puolestaan ei vaikuttanut kansanväliseen innovaatioyhteistyöhön. 
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Organisaatiokulttuuri eli asenne-erot yliopiston ja yrityksen henkilöstön välil-

lä (esim. työaikoihin suhtautumisessa) sekä julkisen sektorin omistuksessa olevan 

koulutusorganisaation byrokratia ja asioiden hoitamisen hitaus verrattuna yrityk-

siin haittasivat operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä. Ritter (1999) on mai-

ninnut organisaatiokulttuurin verkostokompetenssin edellytykseksi. Andersson 

(1979), Contractor ja Lorange (1988) sekä Komppula (1996) esittävät myös kult-

tuurierot yhteistyön esteinä samoin kuin Brennan ja Turnbull (1999), jotka tutki-

vat yliopiston ja yritysten välisiä esteitä. Sopeutusneuvottelut osoittautuvat olevan 

tärkeä sopeuttamisen keino. Hallen ym. (1989), Halinen (1994) sekä Håkansson 

ja Snehota (1995) ovat monien muiden vuorovaikutus- ja verkostotutkijoiden 

tavoin nähneet sopeuttamisen välttämättömäksi yhteistyössä. 

4.8.3 Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät 

Teoreettisessa viitekehyksessä oletin, että rahoitus voi vaikeuttaa organisaatioiden 

kyvykkyyksien kehittymistä. Aineiston mukaan teknologiakylän kehitysyhtiön 

haluttomuus rahoittaa projektin omarahoitusosuuksia haittasi organisaatioiden 

operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä. Organisaatioiden läheinen sijainti 

sekä edisti että haittasi tutkimustulosten mukaan tuotantopalvelujen myyntiky-

vykkyyden kehittymistä (ks. taulukko 51). 

Taulukko 51. Teoreettiset ja empiirisen aineiston vahvistamat teknologiakylän sisäiset 

verkostotekijäkäsitteet ja niiden erot.  

Organisaatioiden teknologiakylän 

sisäiset verkostotekijät 

Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Rahoitus - Aineisto vahvisti 

Organisaatioiden läheinen sijainti - Aineisto vahvisti 

Analyysin mukaan läheinen sijainti haittasi tuotantopalvelujen myyntikyvykkyyt-

tä. Myyjäyrityksen mukaan ostajayritys odotti saavansa etuoikeuden lyhyisiin 

toimitusaikoihin, kun organisaatiot sijaitsivat lähekkäin. Teknologiakylän kehit-

tämisyhtiön haluttomuus rahoittaa projektin omarahoitusosuuksia lama-aikana 

hidasti puolestaan yritysten projektien aloittamista. 
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4.8.4 Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, joiden oletin teoreettisen viiteke-

hyksen perusteella haittaavan kyvykkyyksien kehittymistä, ovat teknologian muu-

tos, rahoituspäätökset, teollisuuden kysyntä sekä poliittiset ja lainsäädäntöön 

liittyvät asiat. Empiria-analyysin mukaan näitä strategisten kyvykkyyksien kehit-

tymistä haittaavia tekijöitä olivat teknologian nopea muutos, rahoituspäätösten 

viivästyminen ja projektiaikojen lyheneminen sekä OPM:n koulutuspolitiikka. 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka haittasivat operatiivisten ky-

vykkyyksien kehittymistä, olivat rahoituspäätökset, sopimusneuvottelut, teknolo-

gian nopea muutos, ympäristölainsäädäntö sekä teollisuuden kysynnän heikkene-

minen (ks. taulukko 52). 

Taulukko 52. Kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat organisaatioiden teknologiakylän 

ulkopuoliset tekijät. 

Organisaatioiden teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät 

Strategiset kyvykkyydet Operatiiviset kyvykkyydet 

Teknologian muutos Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Rahoituspäätökset Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Teollisuuden kysyntä  - Aineisto vahvisti 

Poliittiset tekijät Aineisto vahvisti Aineisto vahvisti 

Lainsäädäntö - Aineisto vahvisti 

Sopimusneuvottelut - Aineisto toi uutena esille 

Rahoituspäätösten pitkittyminen aiheutti projektisuunnitelmien vanhenemisen ja 

organisaatiot joutuivat muuttamaan projektitavoitteitaan, koska teknologia muut-

tui nopeasti. Rahoituspäätösten viivästyminen ja teknologian nopea muutos hait-

tasivat etenkin tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja koulutuksen orga-

nisointikyvykkyyden kehittymistä. Teknologiakylän ulkopuolisista verkostoteki-

jöistä, jotka haittasivat lisäksi operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, tulivat 

esille sopimusneuvottelut työvoimahallinnon kanssa, projektien rahoituspäätösten 

pitkittyminen ja teollisuuden heikko kysyntä. Nämä tekijät haittaavat operatiivis-

ten palvelujen ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyden kehittymistä. Koulutuspoli-

tiikka haittasi strategisista kyvykkyyksistä uuden markkina-arvoa luovan kyvyyk-

kyyden kehittymistä. KO ei voinut ottaa käyttöön uutta koulutusohjelmaa, koska 

OPM päätti koulutuohjelmista vielä 1990-luvun alussa. Organisaatioiden teknolo-

giakylän ulkopuoliset verkostotekijät vaikuttivat organisaatioiden yhteisten toi-

mintojen toteuttamiseen ja sitä kautta välillisesti myös kyvykkyyksien kehittymi-

seen. 
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää organisaation kyvykkyyskäsitteitä ja -

luokituksia sekä kyvykkyyden kehittymistä edistäviä ja haittaavia tekijäkäsitteitä 

ja -luokituksia. Tämän luvun alaluvuissa esitän tutkimuksen tulokset kokoamalla 

yhteen luvun 4 analyysin tulokset. Ensimmäisessä alaluvussa esitän liikesuhteissa 

kehittyvät kyvykkyydet, niiden määritelmät ja luokitukset. Toisessa alaluvussa 

esittelen organisaation kyvykkyydet ja niiden kehittymistä edistävät tekijäkäsit-

teet ja -luokituksen. Kolmannessa alaluvussa esitän organisaation kyvykkyydet ja 

niiden kehittymistä haittaavat tekijäkäsitteet ja -luokituksen. Lopuksi vertailen eri 

tekijäryhmien vaikutusta strategisiin ja operatiivisiin kyvykkyyksiin. Luvussa 6 

vertailen tutkimustuloksia aikaisempaan kirjallisuuteen. 

5.1 Liikesuhteissa kehittyvät organisaation kyvykkyydet 

Määrittelin tämän tutkimuksen organisaation kyvykkyyskäsitteen toimintana, joka 

muuttaa organisaation tietoon ja taitoon nojaavaa kehittynyttä toimintaa, kun 

organisaatio yhdistää omia toimintojaan ja resurssejaan toisten organisaatioiden 

toimintoihin ja resursseihin. Organisaation kyvykkyyden kehittyminen ymmärre-

tään tässä tutkimuksessa johdon toiminnan tuloksena, koska kyvykkyyttä tarkas-

tellaan organisaatiotason ominaisuutena. 

Organisaation kyvykkyys kehittyy toiminnan tuloksena, ja toimintaan tarvi-

taan aina resursseja. Resurssit hankitaan toisilta organisaatioilta ja yhdistetään 

suoraan omiin resursseihin, tai organisaatiot kehittävät toisilta hankkimiaan re-

sursseja omissa toiminta- ja kehittämisprosesseissaan. Resursseja kehitetään myös 

yhdessä toisten kanssa, ja kehitetyt resurssit yhdistetään omiin toiminta- ja kehit-

tämisprosesseihin. Resurssien käyttöä voidaan myös vähentää kehittämällä tehok-

kaampia toimintajärjestelmiä. Edellä mainitut toiminnot tehostavat tai kehittävät 

organisaation toimintorakennetta.  

Resursseja, joita kehitetään yhdessä toisten kanssa, voidaan käyttää uusien 

tuotteiden, palvelujen tai teknologian käyttöönottoon. Resursseja luodaan 

myöshankkimalla uusia suhteita tai muodostamalla verkkoja nykyisistä suhteista 

tai yhdistämällä olemassa oleviin suhteisiin uusia suhteita. Nämä toimenpiteet 

laajentavat tai uudistavat ulkoista organisaatiorakennetta. Resursseja voidaan 

lisäksi luoda esimerkiksi perustamalla uusi tytäryhtiö ja laajentamalla sisäistä 

organisaatiorakennetta. 
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Kyvykkyydet, jotka kehittyvät suhteissa toimimalla, muuttavat organisaation 

toimintoja, resursseja ja organisaation kyvykkyyksiä. Tutkimustulokset osoittavat, 

että toiminta suhteissa kehittää kyvykkyyttä, joka sisältää ammatillisen kompe-

tenssin (know-that) ja kokemuksen eli oppimisen kautta kehittynyttä osaamista 

(know-how). Kyvykkyyden kehittyminen on eräänlainen spiraali, joka syntyy 

vuorovaikutuksen tuloksena. Kyvykkyys kehittyy, kun organisaation aikaisem-

paan tietoon ja taitoon yhdistyy uutta tietoa tai taitoa. Suhteissa tapahtuu oppimis-

ta (Snehota 1990, Håkansson & Snehota 1995), joka muuttaa kyvykkyyksiä (Sne-

hota 1990, Loasby 1998, 1999).  

Organisaatioista itsestään johtuvat tai vuorovaikutuksesta ja toimintaympäris-

töstä aiheutuvat tekijät voivat edistää tai haitata organisaation kyvykkyyksien 

kehittymistä. Organisaation kyvykkyyden kehittyminen edellyttää johdon kompe-

tenssia ohjata toimintaa, jotta voidaan hyödyntää ja kehittää toimintaa suhteissa ja 

huomata uusia mahdollisuuksia. Muutoskyky riippuu yrityksen avainjohtajien 

motivaatiosta, taidoista ja kokemuksesta (Zahra ym. 2006).  

Tässä tutkimuksessa toiminta suhteissa, kuten uusien tuotteiden, palvelujen 

tai teknologian kehittäminen sekä uusien suhteiden luominen, edellyttää ylemmän 

johdon päätöksiä samoin kuin olemassa olevan toiminnan tai resurssien uudista-

minen. Uudet tilanteet vaativat tavoitteiden sopeuttamista tai muuttamista niin, 

että organisaation omat tavoitteet ja mahdollisuuksien mukaan toisten tavoitteet 

otetaan huomioon. Tutkimuksen mukaan organisaation on myös kyettävä muut-

tamaan strategiaansa, jos olosuhteet niin vaativat ja muutos edellyttää strate-

giajohtamista. Toisin sanoen päätökset, jotka koskevat muutoksia, olivatpa ne 

uusia mahdollisuuksia luovia päätöksiä tai olemassa olevien suunnitelmien muu-

toksia, on kuitenkin tehtävä strategiajohtamisen eli ylemmän johdon tasolla.  

5.1.1 Kehittyvät strategiset kyvykkyydet 

Strategiset kyvykkyydet määrittelin toiminnaksi, joka uudistaa tai laajentaa tai (ei 

laajenna) organisaation toimintorakennetta, resurssikokoelmaa tai sisäistä ja 

ulkoista organisaatiorakennetta. Strategiset kyvykkyydet, jotka kehittyivät lii-

kesuhteissa, ovat tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys, rekrytointikyvyk-

kyys, uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys, verkostoitumiskyvykkyys, 

toiminnan fokusointikyvykkyys, investointien luontikyvykkyys ja etabloitumis-

kyvykkyys. 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys sisältää uusien tuotteiden, palvelu-

jen tai tekniikan kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyyden. Tätä kyvykkyyttä ke-
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hittyi liikesuhteissa koulutus- ja t&k-yhteistyössä sekä osto- ja myyntitoiminnois-

sa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tulevaa markkina-arvoa luova kyvyk-

kyys on organisaatioiden tavoitteellista toimintaa, joka uudistaa tai laajentaa or-

ganisaation resurssikokoelmaa ja luo potentiaalista markkina-arvoa.  

Toiminnan fokusointikyvykkyys kehittyi t&k-toiminnassa saadun kokemuksen 

kautta, kun organisaation tavoite kehittää uusi tuote epäonnistui ja se ei voinut 

laajentaa tuotteidensa resurssikokoelmaa. Toiminnan fokusointikyvykkyys liittyy 

organisaation strategiasuunnitelmien uudelleen arviointiin, ja se uudistaa organi-

saation suunnittelutoimintojen rakennetta. Toiminnan fokusointikyvykkyys tukee 

tutkimuksen lähtökohtaoletusta, että muutokset suhteessa, organisaatiossa tai 

kontekstissa voivat muuttaa organisaation strategiasuunnitelmaa. 

Rekrytointikyvykkyys ja uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys laajenta-

vat organisaation resurssikokoelmaa. Rekrytointikyvykkyys kehittyi koulutusyh-

teistyössä, kun yritykset suunnittelivat ja toteuttivat koulutusorganisaation kanssa 

uusien työntekijöiden koulutusta voidakseen palkata tarvitsemaansa ammattitai-

toista työvoimaa. Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys kehittyi yritys-

hautomotoiminnan kautta, kun yritykset kehittivät koulutusorganisaation avulla 

yritystoiminnan aloittamisessa tarvittavia osaamisresursseja, jotka laajensivat 

yritysten resurssikokoelmaa.  

Verkostoitumiskyvykkyys sisältää tässä tutkimuksessa verkottumiskyvykkyy-

den ja uusien suhteiden luontikyvykkyyden. Nämä kyvykkyydet uudistavat tai 

laajentavat organisaatioiden ulkoista organisaatiorakennetta. Verkottumiskyvyk-

kyyttä kehittyi, kun organisaatiot muodostivat koulutusverkon sekä tutkimus- ja 

kehittämisprojektiverkon. Koulutusverkon organisointikyvykkyys uudisti ulkoista 

organisaatiorakennetta, koska organisaatioilla oli jo ennestään suhteita toistensa 

kanssa. Tutkimus- ja kehittämisverkon organisointikyvykkyys puolestaan laajensi 

organisaatiorakennetta, koska kaikilla organisaatioilla ei ollut ennestään suhteita 

toistensa kanssa.  

Investointien luontikyvykkyys laajentaa organisaatioiden investointiresurssi-

kokoelmaa. Tämä kyvykkyys kehittyi t&k-yhteistyössä tutkimus- ja kehittämis-

projektien yhteydessä, kun mikroelektroniikan tutkimusyksikkö ja koulutusorga-

nisaatio hankkivat yritysten kanssa toteutetuissa projekteissa tutkimus- ja kehit-

tämistyössä tarvittavia koneita ja laitteita sekä varustivat digitaalitekniikan ja 

elektroniikan tuotantotekniikan sekä fotolitografialaboratorioiden laitehankintoja.  

Etabloitumiskyvykkyys laajentaa sisäistä organisaatiorakennetta. Kyvykkyys 

kehittyi osto- ja myyntitoiminnoissa asiakkaalta tulleen aloitteen pohjalta ja johti 
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myyjäyrityksen päätökseen perustaa uusi tytäryhtiö. Taulukko 53 kokoaa liikesuh-

teissa kehittyvät strategiset kyvykkyydet ja niiden luokitukset sekä määritelmät. 

Taulukko 53. Liikesuhteissa kehittyvät strategiset kyvykkyydet, luokitukset ja määri-

telmät. 

Strategiset kyvykkyydet liikesuhteissa Määrittely 

Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys  

Uuden tuotteen, palvelun tai tekniikan 

kehittämis- ja käyttöönottokyvykkyys 

Laajentaa tai uudistaa organisaation 

resurssikokoelmaa. 

Rekrytointikyvykkyys Laajentaa organisaation 

henkilöstöresurssikokoelmaa. 

Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys Laajentaa organisaation yritystoiminnan 

aloituksessa tarvittavaa resurssikokoelmaa. 

Verkostoitumiskyvykkyys  

Uusien suhteiden luontikyvykkyys  

Verkottumiskyvykkyys 

Laajentaa tai uudistaa ulkoista 

organisaatiorakennetta. 

Toiminnan fokusointikyvykkyys Uudistaa organisaation suunnittelutoimintojen 

rakennetta. 

Investointien luontikyvykkyys Laajentaa organisaation 

investointiresurssikokoelmaa. 

Etabloitumiskyvykkyys Laajentaa sisäistä organisaatiorakennetta. 

5.1.2 Kehittyvät operatiiviset kyvykkyydet 

Organisaation operatiivisen kyvykkyyden määrittelin toiminnaksi, joka tehostaa 

tai kehittää organisaation toimintorakennetta ja resurssikokoelmaa. Operatiiviset 

kyvykkyydet, jotka kehittyivät liikesuhteissa, ovat organisointikyvykkyys, henki-

löstön kehittämiskyvykkyys, suhdeportfolion johtamiskyvykkyys, teknologiaky-

vykkyys, valmistuskyvykkyys, ulkoistamiskyvykkyys, myyntikyvykkyys ja ky-

synnän muutoksiin reagointikyvykkyys.  

Organisointikyvykkyys sisältää koulutus-, tutkimus- ja kehittämisprojektin se-

kä innovaatiotoimintojen organisointikyvykkyyden. Se tehostaa organisaatioiden 

toimintorakennetta. Tätä kyvykkyyttä kehittyi koulutus- ja t&k-yhteistyössä sekä 

osto- ja myyntitoiminnoissa. Koulutuksen organisointikyvykkyys kehittyi, kun 

koulutusorganisaatio ja yritykset suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä uusien työn-

tekijöiden tai yritysten olemassa olevan henkilöstön koulutusta. Tutkimusprojek-

tin organisointikyvykkyys kehittyi, kun organisaatiot oppivat suunnittelemaan ja 

toteuttamaan tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Innovaatiotoimintojen organisoin-

tikyvykkyys kehittyi puolestaan osto- ja myyntitoiminnoissa, kun yritys hankki 
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vuokrahenkilöstöä rutiinitehtäviin ja keskitti oman vakinaisen henkilöstönsä vaa-

tivaan tuotesuunnitteluun.  

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys kehittyi koulutuksen ja tiimityön organi-

soinnin kautta. Koulutusyhteistyössä koulutusorganisaatio ja yritykset suunnitte-

livat ja toteuttivat yhdessä henkilöstökoulutusta ja hyödynsivät toistensa tietoja ja 

taitoja yritysten henkilöstöresurssien kehittämisessä. Osto- ja myyntitoimintojen 

yhteydessä kyvykkyys kehittyi tiimityön organisoinnin kautta, kun vuokrattu ja 

yrityksen vakituinen henkilöstö työskentelivät yhteisissä tiimeissä. Henkilöstön 

kehittämiskyvykkyys kehittää organisaation henkilöstöresurssikokoelmaa. 

Teknologiakyvykkyys ja valmistuskyvykkyys kehittyivät sekä t&k-toiminnan 

että osto- ja myyntitoimintojen yhteydessä. Teknologiakyvykkyys liittyy teknisten 

menetelmien ja tuotekehitysprosessissa tarvittavan tekniikan kehittämiseen. Nämä 

kyvykkyydet tehostavat organisaation toimintorakennetta.  

Suhdeportfolion johtamiskyvykkyys tehostaa organisaation suhdeportfolion 

johtamisen toimintorakennetta. Suhdeportfolion johtamiskyvykkyyttä kehittyi 

sekä koulutusyhteistyössä että t&k-yhteistyössä. Tässä tutkimuksessa suhdeport-

folion johtamiskyvykkyys ymmärretään olemassa olevien suhteiden johtamisena 

ja yhdistetään operatiivisen keskijohdon tehtäviin. 

Ulkoistamiskyvykkyys ja myyntikyvykkyys tehostavat organisaation toiminto-

rakennetta, ja näitä kyvykkyyksiä kehittyi osto- ja myyntitoiminnoissa. Ulkoista-

miskyvykkyys sisältää tuotanto-, suunnittelu-, koulutus- ja ympäristömittauspal-

velujen sekä henkilöstön ja investointien ulkoistamiskyvykkyydet. Henkilöstön 

ulkoistamiskyvykkyys on vuokratyövoiman hankintaa. Investointien ulkoistamis-

kyvykkyys tehostaa resurssien, kuten koneiden, laitteiden tai tuotantotilojen vuok-

rausta ja yhteiskäyttöä. Palvelujen myyntikyvykkyys sisältää tuotanto-, suunnitte-

lu-, koulutus-, ympäristömittaus- ja henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyyden.  

Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys tehostaa organisaation toimintora-

kennetta. Tämä kyvykkyys kehittyi, kun yritys kykeni lisäämään henkilöstö-

resursseja vuokratyövoiman avulla. Toinen yritys puolestaan tasasi kapasiteetin 

käyttöastettaan myymällä projektiluonteisesti suunnittelua, joka ei ollut yrityksen 

päätuote. Taulukko 54 kokoaa liikesuhteissa kehittyneet operatiiviset kyvykkyy-

det sekä niiden luokituksen ja määritelmät. 
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Taulukko 54. Liikesuhteissa kehittyneet operatiiviset kyvykkyydet, luokitukset ja mää-

ritelmät.  

Operatiiviset kyvykkyydet liikesuhteissa Määrittely 

Organisointikyvykkyys  

Koulutuksen organisointikyvykkyys, tutkimus- ja 

kehittämisprojektin organisointikyvykkyys, 

innovaatiotoimintojen organisointikyvykkyys 

Tehostaa koulutuksen, tutkimus- ja 

kehittämisprojektien ja innovaatiotoimintojen 

rakennetta. 

Henkilöstön kehittämiskyvykkyys Kehittää organisaation 

henkilöstöresurssikokoelmaa. 

Suhdeportfolion johtamiskyvykkyys Tehostaa organisaation suhdeportfolion johtamisen 

toimintorakennetta. 

Teknologiakyvykkyys  

Tuotekehityskyvykkyys Tehostaa organisaation tuotekehitysprosessin 

toimintorakennetta. 

Valmistuskyvykkyys Tehostaa organisaation valmistusprosessin 

toimintorakennetta. 

Ulkoistamiskyvykkyys  

Tuotanto-, suunnittelu, ympäristönmittaus- ja 

koulutuspalvelujen ulkoistamiskyvykkyys 

Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyys 

Investointien ulkoistamiskyvykkyys 

Tehostaa organisaation tuotannon, suunnittelun, 

ympäristömittausten ja koulutuksen 

toimintorakennetta. 

Myyntikyvykkyys  

Tuotanto-, suunnittelu-, ympäristönmittaus- 

ja koulutuspalvelujen sekä 

henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyys 

Tehostaa organisaation tuotanto- ja 

suunnittelutoimintojen, ympäristönnmittaus-, 

ohjelmistojen testaus- ja koulutuspalvelujen 

myyntitoimintojen rakennetta. 

Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys Tehostaa organisaation tuotantotoimintojen 

rakennetta. 

5.2 Organisaation kyvykkyydet ja kyvykkyyksien kehittymistä 
edistävät tekijät liikesuhteissa 

Tässä luvussa esitän liikesuhteissa kehittyneiden strategisten ja operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijäkäsitteet ja niiden luokituksen. 

5.2.1 Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät  

Tämä luku sisältää strategiset kyvykkyydet ja niiden kehittymistä edistävät teki-

jät, jotka ryhmittelin aikaisemmin seuraavasti: organisaatioiden sisäiset tekijät, 
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vuorovaikutustekijät, teknologiakylän sisäiset verkostotekijät ja teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät.  

Organisaation sisäiset tekijät, jotka edistävät tämän tutkimuksen mukaan 

strategisten kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa, ovat tavoitteet, yhteistyö-

halu, resurssien muutos, tavoitteiden muutos ja strategian muutos. Tutkimuksen 

tulosten perusteella organisaatioiden sisäiset tekijät, kuten tavoitteet ja yhteistyö-

halu, edistävät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä välillisesti ja vauhdittivat 

toiminnan aloittamista suhteessa. Tavoitteiden muutos ja strategian muutos edisti-

vät kyvykkyyksien kehittymistä suoraan. Tuotestrategian muutos puolestaan vai-

kutti välillisesti uuden tuotteen kehittämistarpeeseen. Edellä mainitut tekijät liit-

tyivät organisaation strategisen johtamisen tehtäviin.  

Tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä edisti uusien tuot-

teiden, palvelujen tai tekniikan kehittämistavoite ja halu muuttaa olemassa olevaa 

tuotestrategiaa sekä resurssien muutos. Tämä kyvykkyys kehittyi, kun organisaa-

tio asetti tavoitteekseen kehittää yhteistyössä toisen organisaation kanssa esimer-

kiksi uuden tuotteen tai molempien organisaatioiden tavoitteena oli kehittää uutta 

tekniikkaa. Organisaatioiden omat tavoitteet edellyttivät, että toinen osapuoli 

hyväksyy toisen organisaation tavoitteet. Tutkimustulokset osoittavat sen, että 

tavoitteiden saavuttamista auttaa niiden sopeutus. Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys kehittyi myös ilman varsinaista tavoitetta käytännön toiminnan kautta. 

Kyvykkyys kehittyi esimerkiksi ympäristöyritykselle ympäristöteknologian tut-

kimuskeskuksen yhteisesti tuotetuissa ympäristömittauksissa, kun organisaatiot 

ostivat toisiltaan mittauspalveluja. Ympäristöyritys oppi uusia mittausmenetelmiä 

ja saattoi laajentaa toimintaansa uusiin mittauspalveluihin.  

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että resurssien muutos edistää suo-

raan strategisten kyvykkyyksien kehittymistä. Resurssien muutos muuttaa organi-

saation tietoon ja taitoon nojaavaa toimintaa. Toisin sanoen organisaation kyvyk-

kyydet kehittyvät, kun organisaatioiden tietoon ja taitoon nojaava toiminta kehit-

tyy. Tutkimustuloksista ilmeni, että kyvykkyyksien kehittyminen edellyttää re-

surssien muutosta, koska toiminta tarvitsee aina resursseja. Tosin sanoen resurssi-

en muutos edistää organisaation kyvykkyyksien kehittymistä ja resurssien vähäi-

syys ja riittämättömyys haittaa sen kyvykkyyden kehittymistä. Resurssien kehit-

tyminen lisäsi erityisesti tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymis-

tä. 

Rekrytointikyvykkyyden kehittymistä edisti yritysten halu yhdessä koulutusor-

ganisaation kanssa kouluttaa uutta henkilöstöä voidakseen lisätä henkilöstöresurs-

seja. Uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehittymistä puolestaan aut-
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toivat yritysten hautomotoiminnan kautta hankkimat osaamisresurssit ja halu 

kehittää yritystoiminnan aloittamisessa tarvittavia resursseja.  

Tavoitteiden muutos, joka ilmaantuu toiminnan aikana suhteessa, edistää tässä 

tutkimuksessa kyvykkyyden kehittymistä. Toiminnan fokusointikyvykkyyden ke-

hittymiseen vaikutti tavoitteiden muutos ja päätös lopettaa tuotteen kehittäminen, 

kun se ei onnistunut resurssien vähäisyyden vuoksi. Tämä osoittaa, että toiminta 

ei aina johda aiottuun tavoitteeseen. Tavoitteiden muutos edistää toiminnan uudel-

leen arviointia ja uudistaa strategisia tavoitteita. Etabloitumiskyvykkyyden kehit-

tymistä vauhditti yrityksen strategian muutos ja päätös laajentaa yrityksen sisäistä 

organisaatiorakennetta asiakkaalta tulleen ehdotuksen innoittamana.  

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että strategisten kyvykkyyksien kehit-

tyminen liittyy oleellisesti myös yrityksen strategiatason johtamiseen ja edellyttää 

organisaation strategisten tavoitteiden tarkistamista tai muuttamista. Sopeutus-

neuvottelut ja niihin liittyvät tavoitteiden muutokset liittyvät puolestaan enemmän 

keskijohdon tehtäviin.  

Vuorovaikutustekijät, jotka edistävät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä 

liikesuhteissa, ovat henkilösuhteet, luottamus, sitoutuminen ja sopeutusneuvotte-

lut. Nämä auttoivat välillisesti tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja 

uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehittymistä. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että henkilökohtaiset suhteet edistävät toiminnan aloittamista ja toi-

mintaa suhteissa. Johdon hyvät henkilösuhteet kehittyvät myös toiminnan aikana 

ja sopeuttaminen edistää toimintaa suhteissa.  

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka edistävät strategisten kyvyk-

kyyksien kehittymistä, ovat organisaatioiden läheinen sijainti ja rahoitus. Lähei-

nen sijainti edisti uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyttä ja tulevaa markki-

na-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä. Uuden yritystoiminnan aloittamisky-

vykkyyden yhteydessä tuli esille, että läheisyys helpotti yhteistyötä yrityshauto-

motoiminnassa, koska hautomossa oleva yritys sai konsulttiapua, laitteita ja tiloja 

käyttöönsä ja koki, että lähellä oleva apu toi tiettyä turvallisuutta.  

Organisaatioiden läheisyys vauhditti uusien tuotteiden ja tekniikan kehittä-

misideoiden syntymistä sekä helpotti tutkimus- ja kehittämisprojektien käytännön 

asioiden hoitoa. Toisen osapuolen tapaaminen ja kokouksiin osallistuminen hoi-

tuivat joustavasti, kun organisaatiot olivat lähellä. Toisin sanoen läheisyys edistää 

toiminnan aloittamista ja toimintaa suhteissa. Tutkimustulosten perusteella voi 

kuitenkin todeta, että läheisyys ei ole välttämättömyys uutta markkina-arvoa luo-

van kyvykkyyden kehittymisessä, mutta se voi helpottaa toimintaa ja edistää uu-

sien ideoitten kehittämistä sekä tutkimus- ja kehittämisprojektien hakemista.  
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Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka edistävät strategisten ky-

vykkyyksien kehittymistä, ovat rahoitus, korkean teknologian teollisuuden kasvu 

ja teknologian muutos. Sekä kotimainen rahoitus että EU-rahoitus mahdollistivat 

tutkimus- ja kehittämisprojektien sekä -hankkeiden toteuttamisen ja edistivät 

organisaatioiden tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä. Pro-

jektien rahoitus mahdollisti myös investointien luontikyvykkyyden kehittymisen, 

kun organisaatiot hankkivat projektien kautta laitteita ja välineitä tutkimus- ja 

kehittämistyön toteuttamiseen. Rahoitus edistää välillisesti kyvykkyyksien kehit-

tymistä, mutta on tärkeä tekijä, koska uusien innovaatioiden kehittäminen on 

kallista ja vaatii laitteita ja aikaa (Ahuja 2000). 

KTM:n yrityshautomotuki edisti uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyy-

den kehittymistä. Tällä tukimuodolla tuettiin yritysten perustamista 1990-luvun 

alussa. Etabloitumiskyvykkyyden kehittymistä auttoi puolestaan Ruotsin työvoi-

mahallinnon rahoitus, jota yritys sai henkilökuntansa kouluttamiseen. Sekä Suo-

messa että Ruotsissa valtion rahoittamilla työllisyyskursseilla koulutettiin uusia 

työntekijöitä etenkin elektroniikka- ja tietotekniikka-alan yrityksiin. Yritykset 

tarvitsivat uusia työntekijöitä, kun teknologiateollisuuden kysyntä lisääntyi nope-

asti. Yritysten rekrytointikyvykkyyden ja verkostoitumiskyvykkyyden kehittymistä 

edisti teknologian nopea kehittyminen ja korkean teknologian teollisuuden kasvu. 

Nämä tekijät lisäsivät elektroniikkayritysten kysyntää ja vaikuttivat myös yritys-

ten työvoiman lisäämistarpeisiin.  

Korkean teknologian teollisuuden kasvu ja teknologian kehitys liittyvät orga-

nisaation sisäisiin tekijöihin, ja ne vaikuttivat yrityksen kokonaisstrategiaan ja 

strategiatason johtamiseen. Teknologian nopea kehitys pakotti yritykset kehittä-

mään tuotteita, palveluja tai uutta tekniikkaa, jotta yritykset ylipäätään pysyivät 

hengissä ja pystyivät vastaamaan yhä kovenevaan globaaliin kilpailuun ja asiak-

kaiden tarpeisiin. Kuvio 23 sisältää liikesuhteissa kehittyneet strategiset kyvyk-

kyydet ja keskeisimmät kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät. 
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Kuvio 23.  Keskeisimmät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät 

liikesuhteissa. 

Kuviosta 23 näkyvistä organisaatioiden sisäisistä tekijöistä resurssien muutos ja 

yhteistyöhalu edistivät kaikkien strategisten kyvykkyyksien kehittymistä suoraan, 

mutta resurssien muutos ja strategian muutos korostuivat erityisesti tulevaa mark-

kina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymisessä. Tavoitteiden muutos ja strategian 

muutos nopeuttivat toiminnan fokusointikyvykkyyden kehittymistä. Yrityksen 

strategian muutos tuki etabloitumiskyvykkyyden kehittymistä.  

Vuorovaikutustekijöistä henkilökohtaiset suhteet, sitoutuminen, luottamus ja 

sopeutusneuvottelut auttoivat uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden ja 

tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä.  

Teknologiakylän sisäisistä verkostotekijöistä organisaatioiden läheinen sijain-

ti ja rahoitus edistivät tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja uuden 

yritystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehittymistä. Teknologiakylän ulkopuoli-

sista verkostotekijöistä rahoitus tuki tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyy-
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den, investointien luontikyvykkyyden, etabloitusmiskyvykkyyden ja uuden yri-

tystoiminnan aloittamiskyvykkyyden kehittymistä. Teknologian nopea muutos 

edisti verkostoitumiskyvykkyyden ja yritysten rekrytointikyvykkyyden kehitty-

mistä. Korkean teknologian teollisuuden kasvu lisäsi elektroniikkayritysten ky-

syntää ja vaikutti yritysten työvoiman lisäämistarpeisiin. 

5.2.2 Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät  

Tässä luvussa esitän operatiiviset kyvykkyydet ja niiden kehittymistä edistävät 

organisaation sisäiset tekijät, vuorovaikutustekijät, teknologiakylän sisäiset ver-

kostotekijät ja teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät.  

Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka edistivät operatiivisten kyvykkyyksien 

kehittymistä, ovat resurssien muutos, strategian muutos, yhteistyöhalu, yrityksen 

kapasiteetti, taloudellinen tilanne ja yrityksen kysyntä. Resurssien muutos vaikutti 

tämän tutkimustulosten mukaan myös operatiivisten kyvykkyyksien kehittymi-

seen. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittyminen on toimintaa, joka lisää resurs-

seja, kehittää niitä tai tehostaa resurssien käyttöä tai vähentää resursseja. Organi-

saatiot hankkivat resursseja ulkoistamisen kautta. Investointien ulkoistamiskyvyk-

kyyden kehittymistä auttoivat laitteet ja tilat, joita organisaatiot vuokrasivat toisil-

leen. Organisointikyvykkyyden kehittymistä paransi resurssien kehittäminen ja 

henkilöstön kehittämiskyvykkyyden kehittymiseen vaikutti lisäksi myös yrityksen 

kasvuhakuisuus eli strategian muutos. Yritys halusi laajentaa ja kehittää toimin-

taansa ja tarvitsi kasvun aikaansaamiseksi myös henkilökunnan resurssien kehit-

tämistä.  

Resurssien käytön tehostaminen myös auttoi suhdeportfolion johtamiskyvyk-

kyyden kehittymistä, koska organisaatiot saattoivat hyödyntää samoja osaamis-

resursseja useissa suhteissa. Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyyden kehitty-

mistä paransi ostavan yrityksen mahdollisuus saada nopeasti tarvitsemiaan resurs-

seja eli lisää kapasiteettia tai myyjäyrityksen mahdollisuus tasata tuotantokapasi-

teettiaan. Tämä tuli esille projektimyynnissä, jossa myyjäyritys myi suunnittelu-

palvelua projektiluonteisesti yrityksen oman kapasiteettitilanteen mukaan.  

Näiden tutkimustulosten perusteella tieto toisesta osapuolesta, etenkin toisen 

osapuolen osaamisesta, maine ja muut suhteet vaikuttavat haluun aloittaa yhteis-

työ. Yrityksen yhteistyöhaluun vaikutti ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyksien 

kehittymisessä myös yrityksen kysyntä- ja kapasiteettitilanne. Palvelujen ulkois-

tamiskyvykkyyden kehittymiseen vaikuttivat tieto toisen osapuolen osaamisesta, 

yrityksen oma kysyntä ja muut suhteet. Palveluiden myyntikyvykkyyden kehit-
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tymistä edisti puolestaan ostavan yrityksen maine ja myyjäorganisaation kapasi-

teettitilanne. Ostajayrityksen maine vaikutti myyjäyrityksen haluun myydä suun-

nittelupalveluja ja hankkia referenssejä, jotka taas tukivat myyjäyrityksen omaa 

mainetta sen asiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että or-

ganisaatioiden yhteistyöhalu vaikuttaa toiminnan aloittamiseen ja välillisesti ky-

vykkyyksien kehittymiseen. Organisaatioiden tieto toisten tavoitteista ja tarpeista 

luonnollisesti myös lisääntyi liikesuhteen sisältämien toimintojen aikana.  

Vuorovaikutustekijät, jotka edistävät operatiivisten kyvykkyyksien kehitty-

mistä, ovat henkilökohtaiset suhteet, luottamus, sitoutuminen ja johtamiseen liit-

tyvät sopeutus- ja sopimusneuvottelut, informaation riittävyys ja avoimuus sekä 

tiimityö. Nämä tekijät edistivät palvelujen ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyttä. 

Oganisaatioiden johtajat tunsivat toisensa yleensä jo ennen yhteisten toimintojen 

aloittamista tai ainakin tiesivät organisaatioidensa osaamisalueista. Tämän tutki-

muksen tulosten mukaan henkilökohtaiset suhteet edistivät kyvykkyyksien kehit-

tymistä ja vaikuttivat organisaatioiden yhteistyöhaluun. 

Koulutuksen organisointikyvykkyyden ja henkilöstön kehittämiskyvykkyyden 

kehittymistä edistivät tässä tutkimuksessa myös organisaatioiden avoimuus ja 

sopimusneuvottelut. Ulkoistamiskyvykkyyden ja myyntikyvykkyyden kehittymis-

tä helpottivat sopimusneuvottelut, informaation kulku ja työn organisointi. Neu-

vottelut ovat tämän tutkimuksen mukaan yleisiä sopeuttamisen keinoja, joiden 

kautta sovitaan yhteisistä toimintaan liittyvistä asioista, tulevista tavoitteista ja 

olemassa olevien tavoitteiden muuttamisesta. Sopimusneuvottelut edistivät toi-

minnan aloittamista ja sopeutusneuvottelut toimintaa. Sopeutus- ja sopimusneu-

vottelut, informaatio ja työn organisointi liittyivät näiden tutkimustulosten mu-

kaan suhteen johtamiseen. 

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka edistävät operatiivisten kyvyk-

kyyksien kehittymistä, ovat organisaatioiden läheinen sijainti ja projektit. Orga-

nisaatioiden läheinen sijainti helpotti henkilöstön kehittämiskyvykkyyden, ulkois-

tamiskyvykkyyden ja myyntikyvykkyyden kehittymistä. Läheinen sijainti helpotti 

käytännön toimintaa eli juoksevien asioiden hoitoa, kuten toimintojen organisoin-

tia, johdon kokouksia ja tapaamisia. Teknologiakyvykkyyden kehittymistä edistivät 

mm. teknologiakylän perustamisvaiheessa aloitetut projektit. Organisaatiot halu-

sivat jatkaa näissä projekteissa aloitettua teknologiakylän painopisteiden mukaista 

toiminnan, esimerkiksi DSP-teknologian, kehittämistä. 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka edistävät operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä, ovat rahoitus, korkean teknologian teollisuuden 

kasvu, ympäristölainsäädäntö, talouspolitiikka ja teollisuuden kysyntä. Koulutuk-



209 

sen organisointikyvykkyyden kehittymistä edisti työvoimapoliittinen rahoitus ja 

teknologiakyvykkyyttä edisti Tekesin rahoitus. Korkean teknologian teollisuuden 

kasvu edisti henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyyden ja koulutuksen organisoin-

tikyvykkyyden kehittymistä. 

Teollisuuden kysyntä ja ympäristölainsäädäntö vauhdittivat etenkin ympäris-

tömittauspalvelujen ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyden kehittymistä. Tuotantopal-

velujen ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä edisti kauppa- ja valuuttakurssipo-

litiikka, joka vaikutti siihen, että yrityksen kannatti hankkia palvelu teknologiaky-

lässä olevasta yrityksestä, koska toinen vaihtoehto oli Aasia. Korkean teknologian 

teollisuuden kasvu, lainsäädäntö ja teollisuuden kysyntä liittyvät organisaatioiden 

sisäisiin tekijöihin ja kannustavat organisaatioita toiminnan kehittämiseen. Kuvio 

24 sisältää liikesuhteissa kehittyvät operatiiviset kyvykkyydet ja keskeisimmät 

kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät. 

Kuvio 24. Keskeisimmät operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät tekijät 

liikesuhteissa. 

Kuviossa 24 organisaatioiden sisäisistä tekijöistä resurssien muutos ja yhteistyö-

halu edistivät yleisesti myös operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä. Erityises-
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ti resurssien muutos edisti organisointikyvykkyyden ja investointien ulkoistamis-

kyvykkyyden kehittymistä ja yrityksen strategian muutos henkilöstön kehittämis-

kyvykkyyden kehittymistä. Tieto toisesta osapuolesta, yrityksen kysyntä ja muut 

suhteet vauhdittivat ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Ostavan yrityksen 

maine ja myyjäyrityksen kapasiteettitilanne edistivät myyntikyvykkyyden kehit-

tymistä.  

Vuorovaikutustekijöistä organisaatioiden johtajien henkilökohtaiset suhteet, 

keskinäinen luottamus, informaation saanti ja sopimusneuvottelut vaikuttivat 

positiivisesti ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyden kehittymiseen. Organisaatioiden 

sopimusneuvottelut edistivät etenkin henkilöstön kehittämiskyvykkyyden ja kou-

lutuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä.  

Teknologiakylän sisäisistä verkostotekijöistä läheinen sijainti auttoi henkilös-

tön kehittymiskyvykkyyden, ulkoistamiskyvykkyyden ja myyntikyvykkyyden 

kehittymistä. Kylässä toteutetut projektit vauhdittivat teknologiakyvykkyyttä. 

Teknologiakylän ulkopuolisista verkostotekijöistä rahoitus edisti koulutusverkon, 

tutkimus- ja kehittämisprojektien organisointikyvykkyyden sekä teknologiaky-

vykkyyden kehittymistä. Teknologiateollisuuden kasvu ja kysyntä sekä lainsää-

däntöön ja talouspolitiikkaan liittyvät tekijät edistivät ulkoistamiskyvykkyyden ja 

myyntikyvykkyyden kehittymistä. 

5.3 Organisaation kyvykkyydet ja kyvykkyyksien kehittymistä 

haittaavat tekijät liikesuhteissa 

Tässä luvussa esitän liikesuhteissa kehittyneiden strategisten ja operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijäkäsitteet ja niiden luokituksen.  

5.3.1 Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät  

Tämä luku sisältää strategiset kyvykkyydet ja niiden kehittymistä haittaavat teki-

jät, jotka ryhmittelin aikaisemmin seuraavasti: organisaatioiden sisäiset tekijät, 

vuorovaikutustekijät, teknologiakylän sisäiset verkostotekijät ja teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät.  

Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka haittaavat strategisten kyvykkyyksien 

kehittymistä, ovat tavoitteiden muutos ja resurssipula. Tulevaa markkina-arvoa 

luovan kyvykkyyden kehittymistä haittasi tavoitteiden muuttaminen. Organisaatiot 

joutuivat muuttamaan projektiensa tavoitteita, kun niiden rahoituspäätökset vii-

västyivät. Projektien tekniset tavoitteet vanhenivat, kun teknologia muuttui nope-
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asti. Organisaatiot eivät aina päässeet tutkimusprojekteissa haluamiinsa tuloksiin, 

mikä osaltaan saattoi johtua projektien kestoajan lyhentämisestä. Toisaalta joissa-

kin tapauksissa organisaatioiden oma osaamattomuus eli resurssipula vaikeutti 

tavoitteisiin pääsemistä. Tutkimustuloksen mukaan teknologiakylän ulkopuoliset 

tekijät, kuten projektien rahoitus, korkean teknologian teollisuuden kasvu ja tek-

nologian nopea kehitys, vaikuttivat myös organisaatioiden sisäisiin tekijöihin. 

Organisaatiot itse eivät voineet vaikuttaa kaikkiin ulkopuolisiin tekijöihin. 

Vuorovaikutustekijä, joka haittaa strategisten kyvykkyyksien kehittymistä, on 

organisaatiokulttuuri. Koulutusorganisaation toiminta oli julkiselle sektorille 

tyypillisesti jäykkää eli byrokraattista, julkista ja hidasta verrattuna yrityksiin. 

Yliopiston tutkimusyksikköjen ja yritysten henkilöstön erilainen asennoituminen 

teoreettiseen ja käytännön tietoon aiheutti joskus myös näkemyseroja. Organisaa-

tioiden kulttuurierot hidastivat välillisesti esimerkiksi tulevaa markkina-arvoa 

luovan kyvykkyyden kehittymistä. Teknologiakylän sisäisiä strategisten kyvyk-

kyyksien kehittymistä haittaavia verkostotekijöitä ei esiintynyt. 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät ovat teknologian nopea muutos 

ja rahoituspäätökset. Tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden ja investoin-

tien luontikyvykkyyden kehittymistä haittasi rahoituspäätösten viivästyminen ja 

projektien kestoajan lyhentäminen rahoittajien taholta. Rahoituspäätösten pitkit-

tyminen aiheutti projektisuunnitelmien vanhenemista, kun organisaatiot joutuivat 

muuttamaan projektitavoitteita, koska teknologia muuttui nopeasti (vrt. organisaa-

tion sisäiset tekijät). Koulutuspolitiikka esti uuden koulutusohjelman käyttöön-

oton, kun opetusministeriö vielä 1990-luvun puolivälissä päätti ammattikorkea-

koulujen koulutusohjelmista. Kuviossa 25 on esitetty nämä keskeisimmät strate-

gisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät liikesuhteissa.  
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Kuvio 25. Keskeisimmät strategisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat keskei-

simmät tekijät liikesuhteissa.  

Kuviosta 25 näkyvistä organisaatioiden sisäisistä tekijöistä tavoitteiden muutta-

minen haittasi tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä. Vuoro-

vaikutustekijöistä tämän kyvykkyyden kehittymistä haittasivat organisaatioiden 

kulttuurierot. Teknologiakylän ulkopuolisista verkostotekijöistä rahoituspäätökset 

ja teknologian nopea muutos haittasivat tulevaa markkina-arvoa luovan kyvyk-

kyyden ja investointien luontikyvykkyyden kehittymistä. Koulutuspolitiikka esti 

uuden koulutusohjelman käyttöönoton. 

5.3.2 Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät  

Tässä luvussa esitän operatiiviset kyvykkyydet ja niiden kehittymistä haittaavat 

organisaation sisäiset tekijät, vuorovaikutustekijät, teknologiakylän sisäiset ver-

kostotekijät ja teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät.  
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Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka haittaavat operatiivisten kyvykkyyksi-

en kehittymistä, ovat resurssipula, strategian muutos, yrityksen taloudellinen 

tilanne (yrityksen kysyntä) sekä organisaatiorakenteeseen liittyvät tekijät (omista-

jien ja avainhenkilöiden vaihdos sekä yrityksen koko). Resurssipula eli organisaa-

tioiden henkilöstön rajalliset aikaresurssit haittasivat koulutuksen organisointiky-

vykkyyden kehittymistä uusien työntekijöiden koulutuskurssien toteuttamisessa. 

Koulutuksen työharjoittelun toteuttaminen yrityksissä vaati niiden henkilöstö-

resursseja työharjoittelijoiden ohjaukseen. Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyyden 

kehittymistä haittasi vuokraavan yrityksen henkilöstön aikapula, kun se perehdytti 

vuokrattuja työntekijöitä. Tuotantopalveluiden ulkoistamiskyvykkyyden kehitty-

mistä haittasivat organisaatiorakenteeseen liittyvät tekijät, kuten omistajien ja 

avainhenkilöiden vaihdokset sekä myyjäyrityksen kasvustrategia. Kasvuhakuinen 

yritys halusi keskittää asiakassuhteita eikä sitoutunut yritykseen, jonka tilaukset 

olivat pieniä. 

Ympäristömittauspalvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä haittasi ympä-

ristöteknologian tutkimusyksikön henkilöstön aikapula eli liian pienet henkilöstö-

resurssit. Henkilöstöpalvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä haittasi ostavan 

yrityksen taloudellinen tilanne eli yrityksen kysyntä ja organisaatiorakenteeseen 

liittyvät tekijät, kuten omistajan ja avainhenkilöiden vaihdokset. Organisaation 

koko ja avainhenkilöiden vaihtuminen eli organisaatiorakenteeseen liittyvät teki-

jät vaikuttivat myös vuorovaikutuskäyttäytymiseen, samoin kuin organisaatiokult-

tuuri, jonka olen tässä tutkimuksessa yhdistänyt vuorovaikutustekijöihin.  

Vuorovaikutustekijät, jotka haittaavat operatiivisten kyvykkyyksien kehitty-

mistä, ovat sitoutumattomuus, luottamuspula, organisaatiokulttuuri, johtamiseen 

liittyvät tekijät, kuten heikko informaatio, sopimusneuvottelujen jäykkyys ja valta. 

Henkilöstön ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä hidasti luottamuspula ja sitou-

tumattomuus varsinkin työvoiman vuokraustoiminnan aloitusvaiheessa. Tutki-

muksessa tuli esille ison ja pienen yrityksen välisten sopimusneuvottelujen jäyk-

kyys ja suunnitteluprojektiin liittyvän tiedon jakamisen puutteellisuus osapuolten 

kesken.  

Tuotantopalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä haittasivat myyjän 

sitoutumattomuus ja ostajan luottamuspula sekä johtamiseen liittyvät tekijät, ku-

ten huono informaatio. Myyjäyrityksen sitoutumisen väheneminen omistajavaih-

doksen jälkeen heikensi ostajayrityksen luottamusta, koska ostajan toimitukset 

viivästyivät ja tiedon kulku oli huonoa. 

Suunnittelupalvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä vaikeutti sopimusneu-

vottelujen jäykkyys ja huono informaatio etenkin projektin alkuvaiheessa. Tutki-



214 

mustuloksen mukaan etenkin projektin alussa olisi tarvittu enemmän informaatio-

ta ja projektin toteuttamista koskevia neuvotteluja. Ympäristömittauspalvelujen 

ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä haittasivat organisaation kulttuurierot. Esi-

merkiksi yliopiston tutkimusyksikköjen ja yritysten henkilöstön asennoituminen 

teoreettiseen ja käytännön tietoon aiheutti näkemyseroja. Koulutuksen organisoin-

tikyvykkyyden kehittymistä vaikeutti yritysten valtataistelu parhaista työharjoitteli-

joista. Yllättävää tämän tutkimuksen tulosten mukaan on se, että suhteen johtami-

seen liittyvät tekijät vaikeuttivat enemmän operatiivisten kyvykkyyksien kehitty-

mistä kuin strategisten kyvykkyyksien kehittymistä.  

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka haittaavat operatiivisten ky-

vykkyyksien kehittymistä, ovat organisaatioiden läheinen sijainti ja rahoitus. 

Yllättävä tutkimustulos on myös se, että organisaatioiden läheinen sijainti vai-

keutti tuotantopalvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä. Tämä johtui siitä, että 

ostava yritys oletti saavansa etuoikeuden lyhyisiin toimitusaikoihin. Teknolo-

giakyvykkyyden kehittymistä hankaloitti teknologiakylän kehittämisyhtiön halut-

tomuus rahoittaa lama-aikana kehittämisprojektin omarahoitusosuuksia. Tämä 

johtui siitä, että kunnallisten virkamiesten usko uuteen teknologiaan väheni laman 

vaikutuksesta. 

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka haittaavat operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä, ovat teknologian nopea muutos ja rahoituspäätök-

set. Koulutuksen organisointikyvykkyyden kehittymistä vaikeutti teknologian no-

pea muutos, joka aiheutti muutoksia työvoimahallinnon rahoittamiin uusien työn-

tekijöiden koulutuksiin. Kurssien sisältöjen muuttaminen kesken koulutuksen 

vaati aina uusia neuvotteluja työvoimahallinnon kanssa, joka rahoitti työvoimapo-

liittista koulutusta. Nämä neuvottelut veivät organisaatioiden aikaa ja henkilöstö-

resursseja. Rahoituspäätösten viivästyminen haittasi tutkimus- ja kehittämispro-

jektien organisointia, koska teknologia muuttui nopeasti ja projektien tavoitteita 

jouduttiin muuttamaan. Ympäristömittauspalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden ja 

myyntikyvykkyyden kehittymistä haittasi teollisuuden heikentynyt kysyntä. Tuo-

tantolaitokset siirsivät huonon taloustilanteen aikana niiden ympäristömittauspal-

velujensa hankintaa, jotka eivät olleet pakollisia. Se vähensi ympäristöyrityksen 

ympäristömittauspalvelujen kysyntää ja yrityksen mittauspalvelujen tarvetta ym-

päristöteknologian tutkimuskeskukselta. Kuvio 26 sisältää keskeisimmät operatii-

visten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät liikesuhteissa. 
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Kuvio 26. Keskeisimmät operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat tekijät 

liikesuhteissa.  

Kuviossa organisaatioiden sisäisistä tekijöistä resurssipula haittasi koulutuksen 

organisointikyvykkyyden kehittymistä. Organisaatiorakenteeseen liittyvät tekijät, 

kuten omistajien ja avainhenkilöiden vaihdokset sekä myyjäyrityksen kasvustra-

tegia vaikeuttivat ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Ostavan yrityksen ky-

syntä sekä omistajien ja avainhenkilöiden vaihdokset hankaloittivat myyntiky-

vykkyyden kehittymistä.  

Vuorovaikutustekijöistä luottamuspula ja sitoutumattomuus haittasivat henki-

löstön ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Ostajan luottamuspula ja myyjän 

sitoutumattomuus sekä johtamiseen liittyvät tekijät, kuten huono informaation 

kulku vaikeuttivat tuotantopalvelujen ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. 

Sopimusneuvottelujen jäykkyys ja huono informaation saanti hankaloittivat-

puolestaan suunnittelupalvelujen myyntikyvykkyyden kehittymistä.  

Teknologiakylän sisäisistä verkostotekijöistä läheinen sijainti haittasi tuotan-

topalveluiden myyntikyvykkyyden kehittymistä, ja teknologiakyvykkyyden kehit-
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tymistä hidasti teknologiakylän kehittämisyhtiön haluttomuus rahoittaa kehittä-

misprojektien omarahoitusosuuksia lama-aikana.  

Teknologiakylän ulkopuolisista verkostotekijöistä teknologian nopea muutos 

ja myöhäiset rahoituspäätökset haittasivat koulutuksen organisointikyvykkyyden 

kehittymistä. Rahoituspäätösten viivästyminen hidasti myös tutkimus- ja kehittä-

misprojektien organisointikyvykkyyden kehittymistä.  

5.3.3 Yhteenveto organisaation kyvykkyyksistä sekä niitä edistävistä 
ja haittaavista tekijöistä 

Tässä luvussa vertailen edistävien ja haittaavien tekijäryhmien vaikutusta strate-

gisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymiseen. Kuvio 27 antaa kokonais-

näkemyksen siitä, mihin kyvykkyyksiin eri tekijäryhmien edistävä ja haittaava 

vaikutus kohdistui.  

5.3.3.1 Strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edistävät 
ja haittaavat tekijäryhmät 

Organisaatioiden sisäiset tekijät edistivät kaikkien strategisten ja operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä. Tätä selittää resurssien muutos, joka liittyi molem-

pien kyvykkyysryhmien kehittymiseen. Kun otetaan huomioon muut tähän ryh-

mään kuuluvat tekijät, niin strategisista kyvykkyyksistä eniten edistäviä tekijöitä 

esiintyi tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden, toiminnan fokusointiky-

vykkyyden ja etabloitumiskyvykkyyden kohdalla. Operatiivista kyvykkyyksistä 

organisaatioiden sisäiset tekijät edistivät etenkin organisointi-, henkilöstön kehit-

tämis-, myynti- ja ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Tämän ryhmän tekijät 

puolestaan haittasivat strategisista kyvykkyyksistä ainoastaan tulevaa markkina-

arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä. Operatiivista kyvykkyyksistä nämä 

haittasivat organisointi-, myynti- ja ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä.  

Vuorovaikutustekijäryhmään kuuluvat tekijät lisäsivät strategisista kyvyk-

kyyksistä erityisesti uuden yritystoiminnan aloittamis-, verkostoitumis- ja tulevaa 

markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä. Operatiivisista kyvykkyyksis-

tä tähän ryhmään kuuluvat tekijät edistivät etenkin organisointi-, henkilöstön 

kehittämis-, myynti- ja ulkoistamiskyvykkyyden kehittymistä. Organisaatioiden 

sisäiset tekijät ja vuorovaikutustekijät edistivät samoja operatiivisia kyvykkyyk-

siä. Vuorovaikutustekijät haittasivat strategisten kyvykkyyksien ryhmästä eniten 
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tulevan markkina-arvon kehittymistä ja operatiivisesta ryhmästä organisointiky-

vykkyyden sekä myynti- ja ulkoistamiskyvykkyyksien kehittymistä.  

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät edistivät ryhmänä strategisista ky-

vykkyyksistä tulevaa markkina-arvoa luovaa kyvykkyyttä ja uuden yritystoimin-

nan aloittamiskyvykkyyttä. Operatiivisista kyvykkyyksistä nämä tekijät lisäsivät 

teknologia-, henkilöstön kehittämis-, myynti- ja ulkoistamiskyvykkyyttä. Tekno-

logiakylän sisäiset edistävät verkostotekijät painottuivat operatiivisiin kyvyk-

kyyksiin. Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät haittasivat ainoastaan operatii-

visten kyvykkyyksien kehittymistä ja vaikuttivat kielteisesti teknologia- ja myyn-

tikyvykkyyden kehittymiseen. Organisaatioiden läheinen sijainti oli kuitenkin 

enemmän kyvykkyyksiä edistävä tekijä etenkin koulutus- ja t&k-yhteistyössä. 

Teknologiakylän sisäisten verkostotekijöiden ryhmässä edistävien ja haittaavien 

tekijöiden välinen ero oli suurin. Tämän tuloksen voi tulkita myös niin, että tek-

nologiakylä paikallisena ympäristönä edisti enemmän kuin haittasi organisaatioi-

den kyvykkyyksien kehittymistä. 

Teknologiakylän ulkopuolisen verkostotekijäryhmän edistävä vaikutus koh-

distui strategisista kyvykkyyksistä tulevaa markkina-arvoa luovaan kyvykkyy-

teen, verkostoitumiskyvykkyyteen, uuden yritystoiminnan aloittamiskyvykkyy-

teen, rekrytointikyvykkyyteen ja investointien luontikyvykkyyteen. Operatiivisis-

ta kyvykkyyksistä nämä tekijät edistivät organisointi-, teknologia-, myynti- ja 

ulkoistamiskyvykkyyttä. Ne auttoivat sekä strategisten että operatiivisten kyvyk-

kyyksien kehittymistä yhtä paljon. Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät 

haittasivat strategisista kyvykkyyksistä tulevaa markkina arvoa luovan kyvyk-

kyyden ja operatiivisista kyvykkyyksistä etenkin organisointi-, myynti- ja ulkois-

tamiskyvykkyyksien kehittymistä. Tähän ryhmään kuuluvat tekijät kuitenkin 

enemmän edistivät kyvykkyyksien kehittymistä kuin haittasivat. Haittaavista 

tekijöistä organisaatioiden sisäiset tekijät, vuorovaikutustekijät ja teknologiakylän 

ulkopuoliset verkostotekijät painottuivat strategisista kyvykkyyksistä tulevaa 

markkina-arvoa luovaan kyvykkyyteen ja operatiivisista kyvykkyyksistä organi-

sointikyvykkyyteen sekä myynti- ja ulkoistamiskyvykkyyteen.  

5.3.3.2 Strategisten ja operatiiivisten kyvykkyyksien vertailu 

Strategisista kyvykkyyksistä tulevaa markkina-arvoa luovaan kyvykkyyteen koh-

distui eniten edistäviä ja haittaavia tekijöitä tässä tekijöiden ryhmäkohtaisessa 

vertailussa. Operatiivisista kyvykkyyksistä myynti- ja ulkoistamiskyvykkyyden 

kohdalla edistäviä ja haittaavia tekijöitä oli eniten. Tutkimustulosten mukaan 
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tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden sekä myynti- ja ulkoistamiskyvyk-

kyyksien kehittymiseen voidaan vaikuttaa ainakin organisaatioiden sisäisten ja 

vuorovaikutustekijöiden kautta ja sekä operatiivisen että strategisen johtamisen 

tasolla, kuten jo aikaisemmin on tullut esille. Teknologiakylän ulkopuolisiin ver-

kostotekijöihin, jotka tässä tutkimuksessa olivat yleiseen taloudelliseen ja tekno-

logiseen kehitykseen, ulkopuoliseen rahoitukseen sekä polittiiseen päätöksente-

koon ja lainsäädäntöön liittyviä, organisaatiot eivät itse voi aina vaikuttaa.  

Strategisista kyvykkyyksistä verkostoitumis-, toiminnan fokusointi-, inves-

tointien luonti- ja etabloitumiskyvykkyyden kehittymistä haittaavia tekijöitä ei 

esiintynyt. Strategista kyvykkyyksistä uuden yritystoiminnan aloittamiskyvyk-

kyyden ja operatiivisista henkilöstön kehittämiskyvykkyyden kehittymisessä 

esiintyi ainostaan edistäviä tekijöitä. Operatiivisista kyvykkyyksistä valmistus- ja 

kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyyden sekä suhdeportfolion johtamisky-

vykkyyden kehittymistä edistivät resurssien muutos, mutta haittaavia tekijöitä ei 

näissä kyvykkyyksissä esiintynyt. Seuraavan sivun kuvio 27 havainnollistaa edis-

tävien ja haittaavien tekijäryhmien vaikutusta strategisten ja operatiivisten kyvyk-

kyyksien kehittymiseen. Johtopäätösluvussa yhdistän tämän luvun tulokset aikai-

sempaan kyvykkyyskeskusteluun.  
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Kuvio 27. Strategiset ja operatiiviset kyvykkyydet sekä niitä edistävät ja haittaavat 

tekijäryhmät. 
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6 Johtopäätökset 

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa esitän lyhyen yhteenvedon tutkimuksesta. 

Toisessa alaluvussa esittelen tämän tutkimuksen teoreettiset johtopäätökset ja 

kolmannessa alaluvussa liikkeenjohdolliset johtopäätökset. Neljäs alaluku sisältää 

tutkimuksen arvioinnin. Viimeisenä esitän tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutki-

musehdotukset. 

6.1 Tutkimuksen yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä oli tutkia liikesuhteissa kehittyviä organi-

saation kyvykkyyksiä ja kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaavia teki-

jöitä teknologiakyläkontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa organisaati-

on kyvykkyyskäsitemäärityksiä ja kyvykkyysluokituksia sekä organisaation ky-

vykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaavia tekijäkäsitteitä ja -luokituksia. 

Tutkimuksen tavoitteena oli siis vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Mil-

laisia organisaation kyvykkyyksiä liikesuhteissa toimiminen kehittää? 2. Mitkä 

tekijät edistävät organisaation kyvykkyyksien kehittymistä? 3. Mitkä tekijät hait-

taavat organisaation kyvykkyyksien kehittymistä? 

Vastaukset tutkimuskysymyksiin tuotin tieteelliseen realismiin (esim. Sayer 

1992) perustuvaa lähestymistapaa noudattaen. Muodostin teoreettisen viitekehyk-

sen luvussa 2.3 jäsentämällä teollisen markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkosto-

koulukunnan kirjallisuutta sekä strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvyk-

kyyksien koulukuntien kirjallisuutta.  

Tutkimusstrategiaksi valitsin laadullisen, pitkittäisen Yinin (1989) määritte-

lemän monen tapauksen tutkimuksen, joka Eastonin (1995), Eisenhardtin (1989) 

ja Yinin (1989) mukaan sopii tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää teoriaa. 

Empiirisen tutkimuksen toteutuksen olen selostanut luvussa 3. Aineiston keräyk-

sen eli haastattelut ja dokumenttiaineiston olen selostanut alaluvussa 3.2. Keräsin 

aineistoa tähän tutkimukseen primaarihaastatteluilla (liite 2, taulukot 55 ja 56), 

joita täydensin dokumenttiaineistolla (liite 4). Tapausten valinnan, tapauskuvauk-

set ja analyysimenetelmän olen myös kuvannut luvussa 3.  

Haastateltavien kertomuksia arvioin myös dokumenttiaineiston avulla, koska 

tutkimusmenetelmänä on pitkittäinen laadullinen tapaustutkimus ja haastateltavi-

en muisti saattaa pettää. Valitsin lopulliseen tutkimukseen kymmenen organisaa-

tiota, joiden välillä oli 15 liikesuhdetta tutkimuksen kontekstina olevassa teknolo-

giakylässä vuosina 1991–2001. Analyysiyksikköinä ovat suhteet ja organisaatiot, 
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koska tutkin organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa. Näiden 

valittujen tapausten analyysiin olen käyttänyt liitteessä 2 olevan taulukon 55 haas-

tatteluja, joita olen täydentänyt dokumenttiaineistolla.  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kehitin luvussa 2.1.5 vuorovaiku-

tus- ja verkostokoulukunnan, strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksi-

en koulukuntien sekä omaan ajatteluun perustuvan käsiteanalyysin avulla tutki-

muksen ensimmäisen organisaation kyvykkyyskäsiteversion, jonka jaoin strategi-

seen ja operatiiviseen kyvykkyyteen. Toisin sanoen vastasin ensin ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen teoreettisesti käsitteellistämällä organisaation kyvykkyys-

käsitteen. Seuraavaksi jäsensin teollisen markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkos-

tokoulukunnan suhteita koskevaa kirjallisuutta ja yhdistin organisaation kyvyk-

kyyskäsitteen suhteen sisältöä eli toimintaa suhteissa kuvaaviin käsitteisiin. Nämä 

käsitteet yhdessä muodostivat viitekehyhyksen toisen käsitekonaisuuden, jonka 

avulla analysoin millaisia kyvykkyyksiä liikesuhteissa toimiminen kehitti. Vasta-

sin tutkimuksen ensimmäiseen kysymykseen empiria-aineiston avulla luvussa 4.  

Organisaatioiden kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa tutkin erikseen 

molempien organisaatioiden näkökulmasta. Håkanssonin ja Snehotan (1995) 

mukaan liikesuhteet vaikuttavat organisaatioihin eri tavalla. Empiria-aineiston 

pohjalta täydensin teoreettisesti määrittelemiäni organisaation kyvykkyyskäsittei-

tä ja osoitin, mitä muutoksia empiria-analyysi teoreettisesti muotoilemiini käsit-

teisiin toi. Cookin ja Cambellin (1976) sekä Sayerin (1992:58) mukaan sekä teo-

reettista että empiiristä analyysiä tarvitaan, kun selitetään käsitteitä. Luvussa 5 

esitin kyvykkyyksien yhteenvedon. 

Organisaation kyvykkyyden kehittymistä edistävät ja haittaavat tekijäkäsitteet 

sekä niiden ryhmittelyn muodostin teoreettisesti vuorovaikutus- ja verkostokou-

lukunnan, strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien 

kirjallisuuden pohjalta. Ryhmittelin tekijäkäsitteet ensin teoreettisesti ja myö-

hemmin liiketoimintakontekstiin liittyvät tekijäkäsitteet tutkimuksen kontekstin 

mukaan. Puolistruktroitu teemahaastattelulomake mahdollisti myös empiriasta 

nousseiden tekijäkäsitteiden huomioimisen tutkimuksen analyysissä. Organisaati-

on kyvykkyyksien kehittymistä edistäviä ja haittaavia tekijöitä analysoin luvussa 

4. Analyysin tuloksena syntyneitä tekijäkäsitteitä vertasin teoreettisesti määritte-

lemiini tekijäkäsitteisiin luvuissa 4.5 ja 4.8. Täydensin teoreettisesti muotoilemia-

ni käsitteitä empiirisestä aineistosta ja teknologiakylän liiketoimintakontekstista 

saamani tiedon ja ymmärryksen avulla. Luvussa 5 esitin tekijöiden yhteenvedon. 

Tämän tutkimuksen käsitemäärittelyt ja käsiteluokitukset perustuvat teoreetti-

sesta ja empiirisestä aineistosta hankkimaani tietoon käsitteistä ja tekijöistä, jotka 
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auttavat ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä eli organisaation kyvykkyyksien kehit-

tymistä liikesuhteissa ja niiden kehittymistä edistäviä tai haittaavia tekijöitä tek-

nologiakylän liiketoimintakontekstissa. Toisin sanoen tämän tutkimuksen teo-

rialähtöisessä tutkimusstrategiassa käytin ensin deduktiivista käsitteellistä viite-

kehystä kuvaamaan tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen edetessä induktiivista 

lähestymistapaa täydentääkseni teoreettisesti määrittelemiäni käsitteitä. Tutkimus-

ta voi siis luonnehtia abduktiiviseksi (vrt. Strauss & Corbin 1990, Shank 2006:1, 

19). 

6.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimus tuo uutta tietoa ja ymmärrystä teollisen markkinoinnin vuorovaikutus- 

ja verkostokoulukunnan kyvykkyyskeskusteluun pyrkiessään yhdistämään ky-

vykkyyden, strategian ja johtamisen. Näistä on vain vähän keskusteltu IMP-

tutkimuksissa (Baraldi ym. 2007, Golfetto ym. 2007). Tutkimus tuotti viisi teo-

reettista kontribuutiota. 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen teoreettinen kontribuutio on organisaation 

kyvykkyyskäsitteen määrittely, joka perustuu teoreettisen ja empiirisen käsiteana-

lyysin tulokseen. Organisaation kyvykkyys on toimintaa, joka muuttaa organisaa-

tion tietoon ja taitoon nojaavaa kehittynyttä toimintaa, kun se yhdistää omia toi-

mintojaan ja resurssejaan toisten organisaatioiden toimintoihin ja resursseihin. 

Organisaation kyvykkyyden kehittyminen ymmärrettiin tässä tutkimuksessa joh-

don toiminnan tuloksena, koska kyvykkyyttä tarkasteltiin koko organisaation 

kyvykkyytenä (vrt. Snehota 1990, Rosenbröijer 1998, Ritter 1999). Snehotan 

(1990) sekä Rosenbröijerin (1998) organisaation kyvykkyyskäsite sisältää toi-

minnan ja on tältä osin yhdensuuntainen tämän tutkimuksen kyvykkyyskäsitteen 

kanssa. Rosenbröijer ei kuitenkaan käsittele johtamista. Ritter (1999) puolestaan 

yhdistää kyvykkyyden ja johtamisen. Snehota (1990) erottaa strategian ja strate-

giajohtamisen. Håkansson ja Snehota (1995) korostavat suhdejohtamista, mutta 

eivät määrittele kyvykkyyttä tarkasti. Koch (1997), Tikkanen ja Alajoutsijärvi 

(2001) sekä Johnsen ja Ford (2006) käyttävät strategisen johtamisen koulukunnan 

kyvykkyyskäsitteitä. 

Edellä mainittuun keskusteluun verrattuna tässä tutkimuksessa määritelty or-

ganisaation kyvykkyys tuo uutta tietoa koulukunnan kyvykkyysmäärittelyyn ja 

laajentaa koulukunnan kyvykkyyskäsitteistöä (vrt. Lorenzoni & Lipparini 1999, 

Jarratt 2004, Möller & Halinen 1999, Äyväri 2006). Tämän tutkimuksen kyvyk-

kyyskäsite eroaa strategisen johtamisen koulukunnan yrityskeskeisestä ja liiaksi 
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strategista johtamista korostavasta kyvykkyysajattelusta (esim. Prahalad & Hamel 

1990, Day 1994, 2000, Grant 1996, 1998). Tosin koulukunnan tutkijoiden kanta 

(Grant 2008, Nath ym. 2010) on pehmentynyt viime aikoina, kuten aikaisemmin 

tuli esille. Tämän tutkimuksen kyvykkyysajattelu on muutosjohtamisen ja ympä-

ristön muutosten huomioimisen kannalta samansuuntainen dynaamisen kyvyk-

kyyden koulukunnan tutkijoiden kanssa (Teece 1997, 2007, Zahra ym. 2006, 

Helfat ym, 2007, Wang & Ahmed 2007), mutta eroaa koulukunnan yrityskeskei-

sestä näkökulmasta. 

Toinen tämän tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on organisaation kyvyk-

kyyskäsitteen luokittelu strategiseen ja operatiiviseen kyvykkyyteen. Aikaisemmis-

sa vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan tutkimuksissa jakoa strategisiin ja 

operatiivisiin kyvykkyyksiin ei ole tehty (vrt. Croom & Batchelor 1997, Araujo 

ym. 1999, Rosenbröijer 1998, Möller & Törrönen 2003). Croom ja Batchelor 

(1997) käsittelevät strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien yhteyttä, mutta 

eivät määrittele strategista kyvykkyyttä. Dynaamisessa koulukunnassa Lance ym. 

(2009) puhuvat strategisista ja operatiivisista kyvykkyyksistä, vaikka tutkijat tässä 

koulukunnassa (esim. Zollo & Winter 2002, Zahra ym. 2006) jakavat kyvykkyy-

det dynaamisiin kyvykkyyksiin ja olemassa oleviin tai dynaamisiin ja operatio-

naalisiin kyvykkyyksiin. Myös strategisten verkkojen tutkijat (esim. Svahn 2004) 

erottavat dynaamiset ja tavalliset kyvykkyydet. Ramirezin ja Wallinin (2000) 

kyvykkyysjaottelu on jonkin verran samansuuntainen kuin tässä tutkimuksessa 

käytetty, mutta eroaa määrittelyjen osalta.  

Strateginen kyvykkyys määritellään toiminnaksi, joka uudistaa tai laajentaa 

(tai ei laajenna) organisaation toimintorakennetta, resurssikokoelmaa tai sisäistä 

ja ulkoista organisaatiorakennetta. Strategisen kyvykkyyskäsitteen määrittely tuo 

uutta tietoa vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan kyvykkyys- ja strategiakes-

kusteluun (vrt. Snehota 1990, Håkansson & Snehota 1995, Koch 1997, Tikkanen 

& Alajoutsijärvi 2001, Holmen ym. 2002, Johnsen & Ford 2006, Golfetto ym. 

2007, Håkansson & Snehota 1989, Ford ym. 1998, 2002, Baraldi 2007). Tämän 

tutkimuksen tulos osoittaa myös, että strategiset kyvykkyydet eivät välttämättä 

aina laajenna organisaation resurssikokoelmaa tai toimintorakennetta. Toisin sa-

noen toiminta voi epäonnistua. Myös Håkansson ja Snehota (1995) sekä Håkans-

son ja Waluszewski (2002) viittaavat organisaation negatiivisiin vaikutuksiin.  

Tutkimus tuotti seuraavat strategiset kyvykkyydet: tulevaa markkina-arvoa 

luova kyvykkyys, verkostoitumiskyvykkyys, toiminnan fokusointikyvykkyys, uuden 

yritystoiminnan aloittamiskyvykkyys, rekrytointikyvykkyys, investointien luontiky-

vykkyys ja etabloitumiskyvykkyys. Tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys aset-
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tuu Dayn (2000) ja Ritterin (2006) välimaastoon ja tuo uuden näkökulman, jossa 

yritys ohjaa markkinoita, mutta toisaalta markkinat ohjaavat myös yritystä. Dayn 

(2000) näkökulma on dynaamisen kyvykkyyden koulukunnan tutkijoille tyypilli-

nen yhden yrityksen näkökulma. Håkansson ja Snehota (1995) mainitsevat yrityk-

sen mahdollisuudesta laajentaa resurssikokoelmaa, mikä luo potentiaalista arvoa 

tulevaisuudessa, mutta he eivät määrittele asiaa tarkasti. Tämän tutkimuksen mu-

kaan tulevaa markkina-arvoa luova kyvykkyys on tavoitteellista toimintaa ja ero-

aa Håkanssonin ja Snehotan (1995) näkemyksestä, jossa organisaatio omaksuu 

vaikutteita tai sopeuttaa toimintaansa verkostossa.  

Tulevaa markkina-arvoa luova käsite korostaa strategisen suunnittelun ja ta-

voitteiden huomioon ottamista, mutta niin, että toiminta yhdessä toisen osapuolen 

kanssa kehittää kyvykkyyttä. Strategisten tulevaisuudessa arvoa luovien verkko-

jen johtamiskyvykkyys tukee tämän tutkimuksen tulosta (vrt. Svahn 2004, Möller 

ym. 2005, Möller & Rajala 2007, Partanen 2008). Tulevaa markkina-arvoa luova 

kyvykkyys korostaa organisaation strategisen suunnittelun ja tavoitteiden huomi-

oon ottamista, mutta huomioi myös toisten tavoitteet. Toisin sanoen organisaatiot 

pyrkivät tavoitteellisesti muuttamaan verkostoasemaansa ja toiminta liikesuhteis-

sa liittyy näin ylemmän ns. strategiatason johtamiseen (vrt. Håkansson & Snehota 

1989, Håkansson & Snehota 1995, Ford 1998, 2002, Baraldi 2007, Golfetto ym. 

2007, Ford ym. 2010). 

Verkostoitumiskyvykkyyttä pidetään tässä tutkimuksessa verkottumiskyvyk-

kyytenä ja uusien suhteiden luontikyvykkyytenä, koska se laajentaa organisaation 

verkostoasemaa tai uudistaa sitä. (vrt. Ritter 1999, Möller & Törrönen 2003, Äy-

väri 2006). Verkottumiskyvykkyys puolestaan tukee Möllerin ja Svahnin (2003), 

Möllerin ym. (2005) sekä Möllerin ja Rajalan (2007) tutkimustuloksia strategisis-

ta verkoista, joita voidaan organisoida tarkoituksellisesti tiettyä toimintaa varten. 

Uusien suhteiden luontikyvykkyys eroaa Möllerin ja Halisen (1999) määrittelystä.  

Toiminnan fokusointikyvykkyys osoittaa tässä tutkimuksessa, että toimintaa 

voidaan joutua strategiatasolla muuttamaan, jos toiminta ei johda tavoiteltuun 

tulokseen. Epäonnistunut toiminta muuttaa vuorovaikutusprosessissa olevien 

osapuolten toimintoja ja resursseja ohjaamalla toimintaa toiseen suuntaan (vrt. 

Håkansson & Snehota 1995, Håkansson & Waluszewski 2002, Håkansson ym. 

2007, Ford ym. 2010). Etabloitumiskyvykkyyden kehittyminen osoitti, että yri-

tyksen strategiaan vaikuttavia uusia mahdollisuuksia saattaa ilmaantua myös toi-

minnan aikana asiakkaan taholta (vrt. Mintzberg 1994). 

Operatiivinen kyvykkyys määritellään toiminnaksi, joka tehostaa tai kehittää 

organisaation toimintorakennetta ja resurssikokoelmaa. Operatiiviset kyvykkyy-
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det ovat organisointikyvykkyys, valmistuskyvykkyys, teknologiakyvykkyys, henki-

löstön kehittämiskyvykkyys, suhdeportfolion johtamiskyvykkyys, myyntikyvykkyys, 

ulkoistamiskyvykkyys ja kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys.  

Organisointikyvykkyys sisältää koulutus-, tutkimus- ja kehittämisprojektin 

sekä innovaatiotoimintojen organisointikyvykkyyden. Verkostojen ja strategisten 

verkkojen tutkimuksissa verkkojen ohjauksesta tai johtamisesta puhutaan monilla 

eri käsitteillä. Möllerin ja Törrösen (2003) verkkojen organisointikyvykkyys on 

samansuuntainen käsite kuin tämän tutkimuksen verkkojen organisointikyvyk-

kyys. Möller ja Svahn (2003) sekä Svahn (2004) käyttävät käsitteenä verkkojen 

orkestrointikyvykkyyttä ja Möller ym. (2005) verkkojen johtamiskyvykkyyttä. 

Tässä tutkimuksessa henkilöstön kehittämiskyvykkyys kehittää organisaatioi-

den henkilöstöresurssikokoelmaa, ja se määritellään operatiiviseksi kyvykkyy-

deksi. Svahn (2004) puolestaan näkee henkilökunnan jatkuvan kouluttamisen 

dynaamisena kyvykkyytenä. Näkökulmaero johtunee erilaisista kyvykkyysmäärit-

telyistä.  

Suhdeportfolion johtamiskyvykkyys tehostaa tämän tutkimuksen tulosten pe-

rusteella organisaation suhdeportfolion johtamistoimintojen rakennetta. Möller ja 

Törrönen (2003) käyttävät asiakassuhteiden hallintakyvykkyyskäsitettä ja luokit-

televat käsitteen yrityksen peruskyvykkyydeksi. Tämän tutkimuksen suhdeportfo-

lion johtamiskyvykkyys eroaa Möllerin ja Halisen (1999) suhdeportfolion johta-

miskyvykkyydestä, joka sisältää myös uusien suhteiden luonnin sekä olemassa 

olevien suhteiden johtamisen.  

Teknologiakyvykkyys tehostaa tässä tutkimuksessa organisaation tuotekehi-

tysprosessin toimintorakennetta. Teknologiakyvykkyyden määrittely on saman-

suuntainen Möllerin ja Törrösen (2003) vähittäisen innovaatiokyvykkyyden kans-

sa, jonka tutkijat luokittelevat yrityksen peruskyvykkyyksiin. Dynaamisten ky-

vykkyyksien koulukunnan tutkijoista Eisenhardt ja Martin (2000) luokittelevat 

tuotekehityksen dynaamiseksi kyvykkyydeksi ja yhdistävät tuotekehitykseen 

myös uusien tuotteiden kehittämisen (vrt. Zahra ym. 2006). 

Valmistuskyvykkyys tehostaa tässä tutkimuksessa valmistusprosessin toimin-

torakennetta. Myös tämä käsite on yhdensuuntainen Möllerin ja Törrösen (2003) 

tuotantokyvykkyyden sekä Svahnin (2004) arvoverkkojen johtamiskyvykkyyksis-

sä määrittelemän toimitusrutiinikäsitteen kanssa. Croomin ja Bartchelorin (1997) 

sekä Croomin (2001) operationaalinen kyvykkyyskäsite viittaa yleisesti teknisiin 

ja taloudellisiin kyvykkyyksiin. 

Ulkoistamiskyvykkyys sisältää tässä tutkimuksessa palvelujen (tuotanto-, 

suunnittelu-, ympäristönmittaus-, koulutus- ja henkilöstöpalvelut) sekä investoin-
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tien ulkoistamiskyvykkyyden. Ulkoistamisesta on keskusteltu laajasti eri alojen 

kirjallisuudessa. Ali-Yrkön (2009: 47) mukaan ulkoistamiseen liittyy myös muita 

yrityksen toimintoja kuin tuotantoon liittyviä tehtäviä, mikä tukee tämän tutki-

muksen tulosta. Myyntikyvykkyys sisältää samoja palveluja kuin ulkoistamisky-

vykkyys. Kysynnän muutoksiin reagointikyvykkyys kehittyi ja tuotanto tehostui, 

kun yritys käytti vuokratyövoimaa. Suunnittelupalvelujen projektiluonteinen 

myynti tasasi yrityksen tuotantoa ja tehosti yrityksen kapasiteettia. 

Tämän tutkimuksen kolmas teoreettinen kontribuutio on kyvykkyyksien kehit-

tymistä edistävien ja haittaavien tekijöiden määrittely ja luokittelu. Tekijät jaettiin 

organisaatioiden sisäisiin tekijöihin, vuorovaikutustekijöihin, teknologiakylän 

sisäisiin verkostotekijöihin ja teknologiakylän ulkopuolisiin verkostotekijöihin. 

Edellä jo mainitsin, että kyvykkyystutkimuksissa ei ole kiinnitetty paljoakaan 

huomiota kyvykkyyttä edistäviin tai haittaaviin tekijöihin (vrt. Ritter 1999, Ford 

1997, Håkansson & Snehota 1995, Rosenbröijer 1999, Äyväri 2006). Tekijöiden 

ryhmittely tuo kokonaan uutta tietoa kyvykkyyksien kehittymistä edistävien ja 

haittaavien tekijöiden luokitukseen. Vuorovaikutus- ja verkostotutkimuksissa on 

keskitytty enemmän edistävien kuin haittaavien tekijöiden tutkimuksiin. Poikke-

uksia kuitenkin ovat esimerkiksi Komppula (1996), Tähtinen (2001) sekä Bren-

nan ja Turnbull (1999), jotka ovat tutkineet haittaavia tekijöitä, mutta eri ilmiöissä 

kuin tässä tutkimuksessa. 

Neljäs teoreettinen kontribuutio on kyvykkyyksien kehittymistä edistävät teki-

jät. Organisaatioiden sisäiset tekijät (tavoitteet, yhteistyöhalu, resurssien muutos, 

tavoitteiden ja strategian muutos) edistivät tässä tutkimuksessa strategisten ky-

vykkyyksien kehittymistä. Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä edisti re-

surssien muutos, strategian muutos, yhteistyöhalu, yrityksen kapasiteetti, talou-

dellinen tilanne ja kysyntä.  

Organisaation sisäinen tekijä, joka edisti välillisesti sekä strategisten että ope-

ratiivisen kyvykkyyksien kehittymistä on yhteistyöhalu. Tämän tutkimuksen mu-

kaan erityisesti operatiivisissa kyvykkyyksissä, kuten ulkoistamiskyvykkyyden 

kehittymisessä yhteistyöhön liittyivät tieto toisen osapuolen osaamisesta, organi-

saation oma taloudellinen tilanne, kysyntä sekä muut suhteet (vrt. Rosenbröijer 

1998, Äyväri 2006). Myyntikyvykkyyden kehittymistä edisti puolestaan yrityksen 

kapasiteetti (henkilöstöresurssit tai myyjäyrityksen oma kysyntä) ja ostajayrityk-

sen maine. Yllättävää oli se, että tietoa toisen osapuolen osaamisesta korostettiin 

strategisia kyvykkyyksiä enemmän operatiivissa kyvykkyyksissä. Tätä tulosta 

tukee viimeaikainen keskustelu markkinoitavista kyvykkyyksistä (Blois & Rami-

rez 2006) tai markkinointikompetensseista (Golfetto & Gibbert 2006).  
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Tavoitteiden ja strategian muutos edistivät suoraan toiminnan fokusointiky-

vykkyyden kehittymistä ja strategian muutos etabloitumiskyvykkyyden ja tulevaa 

markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä (vrt. Rosenbröijer 1998, Hå-

kansson & Snehota 1995, Håkansson ym. 2009, Ford ym. 2010). Välillisesti stra-

tegian muutos tuli esille myös operatiivisten kyvykkyyksien kohdalla. Yrityksen 

kasvustrategian muutos vauditti yrityksen henkilöstön kehittämiskyvykkyyttä. 

Tulos ei ole sinällään yllättävä, koska strategian muutos näkyy yrityksen operatii-

visissa toiminnoissa.  

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat etenkin dynaamisen kyvykkyyden kou-

lukunnan tutkijoiden (esim. Teece ym 1997, Zahra ym. 2006, Helfat ym. 2007) 

näkemystä yrityksen johdon halusta ja tarpeista tehdä strategisia valintoja, jotka 

muuttavat organisaation kyvykkyyksiä. Viime aikoina strategisen koulukunnan 

tutkijat (esim. Day 2000, Song ym. 2007, Nath ym. 2010) korostavat myös mark-

kinalähtöistä ajattelua. Edelleen kuitenkin näiden kahden koulukuntien edustajien 

näkemykset yrityksen strategiasta poikkeavat tämän tutkimuksen tuloksista. Sne-

hotan (1990) tutkimuksissa tavoitteiden sopeuttaminen vaikuttaa organisaation 

kyvykkyyteen. 

Tässä tutkimuksessa tulokset osoittavat sen, että yrityksen johdon on kyettävä 

muuttamaan tavoitteitaan tai strategiaansa, jos aiemmat suunnitelmat eivät johda 

haluttuun tulokseen. Tutkimustulos tukee Youngin ja Wilkinsonin (1997) tutki-

mustulosta siitä, että kaupalliset tulokset määräävät suhteen tai tehtävän suoritus-

kyvyn arvon. Tutkimustulokset osoittavat, että kyvykkyyksien kehittyminen suh-

teissa liittyy myös ylemmän johdon toimintaan. Toisin sanoen kyvykkyyksien 

kehittyminen liittyy myös johdon strategisiin päätöksiin. IMP-vuorovaikutus- ja 

verkostotutkimuksissa (Ford ym.1986, Ford 1990, Axelsson & Easton 1992, Wil-

kinson & Young 1994, Möller & Wilson 1995, Håkansson ym. 2009, Ford 2010) 

korostetaan strategisten tavoitteiden muotoutumista ja sopeuttamista yritysten 

välisissä suhteissa, mutta ei mainita sitä, että jostakin sovitusta tavoitteesta voi 

joutua myös luopumaan (vrt. Håkansson & Snehota 1995).  

Vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, jotka edistivät strategisten kyvykkyyksien 

kehittymistä, ovat henkilösuhteet, luottamus, sitoutuminen ja sopeutusneuvottelut. 

Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä auttoivat puolestaan henkilökohtaiset 

suhteet, luottamus, sitoutuminen sekä johtamiseen liittyvät sopeutus- ja sopimus-

neuvottelut, informaation riittävyys, avoimuus sekä tiimityö. Henkilökohtaiset 

suhteet, luottamus ja sitoutuminen korostuivat sekä strategisten että operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä edistävinä tekijöinä. 
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Nämä tekijät ovat esiintyneet IMP-vuorovaikutus- ja verkostotutkimuksissa 

(esim. Halinen 1994, Håkansson & Snehota 1995, Ryssel ym. 2004) sekä suhtei-

den ja verkostojen johtamiseen liittyvissä tutkimuksissa (Jarratt 2004, Blomqvist 

& Levy 2004, Lorenzoni & Lipparini 1999). Sopeutukset on todettu jo aikaisem-

missa IMP-tutkimuksissa (esim. Håkansson & Snehota 1997, Halinen 1994, Hal-

len ym. 1989, 1991) tyytyväisyyttä ja sitoutumista edistäviksi toimenpiteiksi. 

Kuitenkin kyvykkyyksien kehittymiseen liittyvissä tutkimuksissa niitä on käsitel-

ty vain vähän. Poikkeuksia ovat Äyväri (2006) sekä Håkansson ja Snehota 

(1995). Vuorovaikutustekijät edistivät välillisesti kyvykkyyksien kehittymistä, 

mutta osoittautuivat kuitenkin tärkeiksi osapuolten yhteistyössä, jonka kautta 

kyvykkyys kehittyi.  

Tutkimuksen tulosten kannalta huomionarvoista on, että ns. suhdejohtami-

seen liittyvät osa-alueet, kuten informaation kulku osapuolten välillä, sopimus- ja 

sopeuttamisneuvottelut sekä tiimityö, edistivät etenkin ulkoistamis- ja myyntiky-

vykkyyksien kehittymistä. Strategisen koulukunnan tutkijoista Grandt (1996) 

korostaa tiimityötä kyvykkyyksien kehittymisessä. Ritter (2006) painottaa kom-

munikaatiota ja käyttää kompetenssiperusteista kommunikaatio (competence-

based communication) -käsitettä. Tällä hän mm. tarkoittaa sitä, että johdon on 

käytettävä sellaista kieltä, jota asiakas ymmärtää. Lenney ja Easton (2009) käyt-

tävät sitoutumusten-käsitettä (commitments), joka sisältää kahden tai useamman 

sosiaalisen toimijan aikomukset tulevan toiminnan sitoumuksista. Tutkijoiden 

mukaan nämä ovat keinoja hyväksyä toisten tavoitteet.  

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät, jotka edistivät strategisten kyvyk-

kyyksien kehittymistä, ovat organisaatioiden läheinen sijainti ja rahoitus. Opera-

tiivisten kyvykkyyksien kehittymistä auttoivat läheinen sijainti ja projektit. Lä-

heinen sijainti edisti molemmissa ryhmissä kyvykkyyksien kehittymistä. Yhteiset 

projektit ja organisaatioiden läheisyys koettiin tiedon kulkua ja kommunikointia 

sekä tutkimusprojektien ideoitten ja rahoitusjärjestelyjen hakemista helpottavana 

tekijänä.  

Aikaisemmissa IMP-tutkimuksissa (esim. Frazier ym. 1988, Möller & Wilson 

1988, 1995) on todettu, että kontingenssitekijät vaikuttavat haluun ja kyvyykkyy-

teen olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Törnroosin (1997) ja Håkanssonin & 

Waluszewskin (2002) mukaan sijaintipaikka vaikuttaa suhteiden sisältöön. Tämän 

tutkimuksen tulokset eroavat esimerkiksi Massey ym. (1992) sekä Storeyn ja 

Tetherin (1998) väitteistä, että tiedepuistot eivät edistä teknologian kehittämistä ja 

maantieteellinen läheisyys vaikuttaa vain vähän teknologian siirtoon (Castells & 

Hall 1994). Tutkimuksen tulokset vahvistavat Sternbergin (2000) tuloksia tiede-
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puistojen vaikutuksesta yritysten innovatiivisuutta ja osaamista edistävinä toimin-

taympäristöinä.  

Teknologiakylän ulkopuolisista verkostotekijöistä strategisten kyvykkyyksien 

kehittymistä edistävät tekijät ovat rahoitus, korkean teknologian teollisuuden 

kasvu ja teknologian muutos. Operatiivisten kyvykkyyksien ryhmässä korostuivat 

rahoitus, korkean teknologian teollisuuden kasvu, ympäristölainsäädäntö, talous-

politiikka ja teollisuuden kysyntä. Contractorin ja Lorangen (1988) sekä Komppu-

lan (1996, 2000) tutkimuksissa ulkopuolinen rahoitus on myös mahdollistanut 

hankkeiden ja projektien toteuttamisen. IMP-tutkimuksissa (esim. Andersson 

1979, Hulten & Mattsson 1994 ja Möller & Wilson 1995) yhteiskuntaan, teknolo-

giaan ja teollisuuteen liittyvät tekijät ovat vaikuttavat organisaatioiden suhteisiin.  

Vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan kyvykkyystutkimuksissa (esim. Hå-

kansson & Snehota 1995, Ritter & Gemünden 2003) ja strategisten verkkojen 

tutkimuksissa (esim. Svahn 2004, Möller ym. 2005) korostetaan ympäristön vai-

kutusta kyvykkyyteen ja johtamiskyvykkyyteen, mutta tutkijat eivät erittele teki-

jöitä. Dynaamisen kyvykkyyden koulukunnan tutkijat (Teece ym. 1997, Zahra 

ym. 2006, Wang & Ahmed (2007) ja myös strategisen johtamisen koulukunnan 

tutkijat (esim. Day 2000, Grant 2008, Nath ym. 2010) keskustelevat vain yleisesti 

toimintaympäristöstä. Tämän tutkimuksen tuloksena saadut teknologiakylän ul-

kopuoliset verkostotekijät tuovat uutta tietoa kyvykkyystutkimukseen. 

Tämän tutkimuksen viides teoreettinen kontribuutio on kyvykkyyksien kehit-

tymistä haittaavat tekijät. Organisaatioiden sisäiset tekijät, jotka haittasivat stra-

tegisten kyvykkyyksien kehittymistä, ovat tavoitteiden muutos ja resurssipula. 

Operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä vaikeutti resurssipula, strategian muu-

tos, yrityksen taloudellinen tilanne (yrityksen kysyntä) sekä organisaatiorakentee-

seen liittyvät tekijät (omistajien ja avainhenkilöiden vaihdokset sekä yrityksen 

koko). Organisaatioiden rakenteeseen liittyviä tekijöitä on tutkittu vuorovaikutus- 

ja verkostotutkimuksissa (vrt. Easton & Araujo 1994: 387, Gersick 1991:23, Sal-

mi 1995: 191). Yllättävä tutkimustulos ei ole se, että yrityksen hyvä taloudellinen 

tilanne edisti operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä ja huono haittasi sitä. 

Vuorovaikutustekijä, joka haittasi strategisten kyvykkyyksien kehittymistä, on 

organisaatiokulttuuri eli organisaatioiden erilaiset toimintatavat julkisissa organi-

saatioissa ja yrityksissä sekä henkilöstön asenteet (vrt. Ritter 1999, Contractor & 

Lorange 1988, Brennan & Turnbull 1999, Komppula 1996). Operatiivisten ky-

vykkyyksien kehittymistä haittasivat sitoutumattomuus, luottamuspula, organisaa-

tiokulttuuri, johtamiseen liittyvät tekijät, kuten heikko informaation kulku, sopi-

musneuvottelujen jäykkyys ja valta.  
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Suunnittelupalvelujen myyntikyvykkyyttä ja ulkoistamiskyvykkyyttä haittasi 

johtamiseen liittyvien sopimusneuvottelujen jäykkyys ja tiedon huono saanti 

etenkin projektin alkuvaiheessa. Tutkimuksen mukaan etenkin projektin alussa 

tarvittiin informaatiota ja projektin toteuttamista koskevia neuvotteluja (vrt. Nie-

derkofler 1991). Myös Speakman ja Carraway (2006: 19) ovat todenneet, että 

strategisen informaation vähäisyys saattaa haitata yhteistyötä. Tutkimuksessa tuli 

lisäksi esille ison ja pienen yrityksen sopimusneuvottelujen yhteensopimattomuus 

(vrt. Johnsen & Ford 2006, Powell & Koput 1996, Ford 1980).  

Eastonin (1990) mukaan sopimuksellinen yhteistoiminta on harvinaisempaa 

kuin epämuodollinen ja Håkansson (1989) väittää, että epämuodollinen yhteistyö 

on tyypillistä, vaikka yhteistyö olisi jatkunut pitkään ja kehittynyt laaja-alaiseksi. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että tutki-

tuissa pohjoissuomalaisten liikesuhteiden eri yhteistyömuodoissa (koulutus- ja 

t&k-yhteistyö sekä osto- ja myyntitoiminnot) yhteistyö perustui pääsääntöisesti 

kirjallisiin, muodollisiin projektisopimuksiin tai osto- ja myyntisopimuksiin.  

Myyntikyvykkyyden kehittymistä haittasi ostavan yrityksen luottamuspula ja 

vähäinen sitoutuminen suhteen alussa ja aikana (vrt. Halinen 1994, Komppula 

2000). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat myös Tähtisen (2001) tutkimustulok-

sia luottamuksen ja sitoutumisen heikkenemisestä suhteen aikana (vrt. Morgan & 

Hunt 1994). Håkanssonin (1982) tutkimuksissa korostetaan sopeutuksia, joita 

tarvitaan teknisten ongelmien ratkomisessa. Tämän tutkimuksen tulokset osoitta-

vat, että vuorovaikutustilanteisiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, 

koska ne vaikuttavat etenkin palvelujen ulkoistamiskyvykkyyden ja myyntiky-

vykkyyden kehittymiseen.  

Teknologiakylän sisäiset verkostotekijät haittasivat vain operatiivisten kyvyk-

kyyksien kehittymistä. Organisaatioiden läheinen sijainti koettiin haittaavana 

tekijänä myyntikyvykkyyden kehittymisessä, kun myyjäyritys koki, että asiakas 

olettaa läheisyyden nopeuttavan toimituksia.  

Teknologiakylän ulkopuoliset verkostotekijät, jotka haittasivat strategisten, 

kuten tulevaa markkina-arvoa luovan kyvykkyyden kehittymistä, ovat rahoitus, 

teknologian nopea muutos ja koulutuspolitiikka. Operatiivisten kyvykkyyksien, 

esimerkiksi organisointikyvykkyyden, kehittymistä haittasivat rahoituspäätösten 

viivästyminen ja teknologian nopea muutos. Teollisuuden alan kysynnän heiken-

tyminen näkyi myös yritysten kysynnän vähentymisenä ja hidasti ulkoistamis- ja 

myyntikyvykkyyden kehittymistä. Teknologiakylän ulkopuoliset tekijät vaikutti-

vat myös organisaatioiden sisäisiin tekijöihin (vrt. Andersson 1979, Hulten & 

Mattsson 1994, Möller & Wilson 1995, Contractor & Lorange 1988, Komppula 
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2000). Rahoituspäätösten viivästyminen esimerkiksi aiheutti sen, että organisaati-

ot joutuivat muuttamaan tutkimus- ja kehittämisprojektien tavoitteita. 

Teoreettisen keskustelun yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuk-

sen tulokset ovat yhdensuuntaisia aikaisempien vuorovaikutus- ja verkostokoulu-

kunnan tutkimusten kanssa siinä, että strategia kehittyy suhteissa toimimalla 

(Snehota 1990, Håkansson & Snehota 1989). Tutkimustulokset osoittavat myös, 

että organisaation kyvykkyydet on mahdollista jakaa strategisiin ja operatiivisiin 

kyvykkyyksiin. Tämän tutkimuksen mukaan organisaation on kyettävä muutta-

maan strategiaansa, jos olosuhteet niin vaativat ja muutos edellyttää strategiajoh-

tamista. Päätökset, jotka koskevat muutoksia, olivatpa ne uusia mahdollisuuksia 

luovia päätöksiä tai olemassa olevien strategiasuunnitelmien muutoksia, on kui-

tenkin tehtävä strategiajohtamisen eli ylemmän johdon tasolla. 

Strategiset kyvykkyydet, jotka liittyvät strategisten toimintojen uudistamiseen 

tai laajentamiseen liittyvät strategisen johtamisen toimintaan ja organisaation 

strategiasuunnitteluun. Tutkimustuloksista ilmeni, että strategisen johtamisen 

tehtävä on ohjata toimintaa ja muuttaa tavoitteita, jos olosuhteet muuttuvat. Tässä 

tutkimuksessa strategiajohtaminen kuitenkin eroaa strategisen johtamisen koulu-

kunnan yrityskeskeisestä strategiasta ja strategiajohtamisesta (Prahalad & Hamel 

1990, Day 1994, 2000, Grant 1996, 2008).  

Operatiiviset kyvykkyydet, jotka liittyvät operatiivisten toimintojen tehosta-

miseen ja kehittymiseen, vaativat operatiivisen johdon toimintapäätöksiä. Tämän 

tutkimuksen ns. operatiivinen johtaminen, johon myös suhdejohtaminen liittyy, 

sekä edisti että haittasi suhteen aikana operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä 

(vrt. Speakman & Carraway 2006). Tutkimustulokset osoittavat suhdejohtamisen 

tärkeyden. Tutkimustulokset tukevat siten aikaisempia IMP-tutkimustuloksia 

yksittäisten suhteiden johtamisen tärkeydestä (vrt. Håkansson & Snehota 1995, 

Lorenzoni & Lipparini 1999, Jarratt 2004). Operatiivisten kyvykkyyksien kehit-

tymistä edistivät ja haittasivat tämän tutkimuksen tulosten mukaan keskijohdon 

johtamiseen liittyvät tehtävät, kuten informaation hyvä kulku, sopimus- ja sopeu-

tusneuvottelut sekä tiimityö. Yllättävä tutkimustulos on se, että operatiivisten 

kyvykkyyksien kehittymistä haittaavat vuorovaikutustekijät nousivat esille voi-

makkaasti. Aikaisemmissa suhde- ja verkostotutkimuksissa on korostettu edellä 

mainittuja tekijöitä ns. strategisesti tärkeissä suhteissa. Tämän perustella olisi 

voinut olettaa, että nämä tekijät olisivat tulleet enemmän esille strategisten ky-

vykkyyksien kohdalla. 

Tutkimustulosten perusteella toiminta suhteissa linkittyi operatiivisen johta-

mistason lisäksi organisaation ylemmän johdon ns. strategisen johtamisen tasolle 
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(vrt. Håkansson & Snehota 1995). Aikaisemmat tutkimustulokset verkostojohta-

miskyvykkyyksistä (esim. Möller & Halinen 1999) ja strategisten verkkojen joh-

tamiskyvykkyydestä (Möller & Svahn 2003, Svahn 2004, Möller ym. 2005, Möl-

ler & Rajala 2007, Partanen 2008) vahvistavat, että erityyppiset tehtävät edellyt-

tävät erilaista johtamista. Toisin sanoen strategisen johtamisen (esim. Sanchez 

ym. 1996, Grant 2008) ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien tutkimukset 

(esim. Teece 2007, Zahra ym. 2006) ovat osittain samansuuntaisia yhdistäessään 

strategiaa ja johtamista, mutta eroavat yrityskeskeiseen strategia-ajatteluun ja 

johtamiseen liittyvien näkökulmien osalta tämän tutkimuksen tuloksista.  

Väitän tämän tutkimuksen perusteella, että organisaation kyvykkyydet, jotka 

kehittyvät suhteissa toimimalla, linkittyvät sekä strategisen johdon että operatiivi-

sen johdon tehtäviin, jotka edistävät toiminnan kehittymistä suhteissa ja organi-

saation toimijaverkostossa. Gadden ja Håkanssonin (2001) mukaan monimutkais-

ten vuorovaikutustilanteiden analyysikyky ja kehittäminen vaativat eri osa-

alueiden kehittämistä.  

Tutkimustulosten perusteella yhdyn Snehotan (1990) väitteeseen, että organi-

saation johdon on kyettävä tekemään muutoksia niin, että organisaatiota pidetään 

arvokkaana verkostossa. Håkansson ja Snehota (1995) väittävät, että strategiajoh-

taminen edellyttää tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat vuorovaikutuksen tehokkuu-

teen, mutta joita ei ole helppo havaita. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 

kuitenkin vain osittain Håkanssonin ja Snehotan (1995) väitettä vaikeasti todetta-

vista tekijöistä. Esimerkiksi teollisuudessa, kansantalouksissa ja globaalitaloudes-

sa esiintyvät suhdanteet ja ilmiöt ovat asioita, joita yksittäisten organisaatioiden 

tasolla on vaikea ennakoida ja joihin on vaikea vaikuttaa millään organisaation 

johtamisen tasolla. Tässä tutkimuksessa näitä tekijöitä ovat esimerkiksi ulkopuo-

liset rahoituspäätökset, teknologian nopea muutos ja teollisuuden kysyntä.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella väitän, että organisaatioiden vuoro-

vaikutukseen liittyvät ja osittain myös organisaatioiden sisäiset tekijät voidaan 

havaita ja niihin voidaan vaikuttaa. Tutkimustulokset osoittavat operatiivisen 

johdon informaation tärkeyden sekä suhteissa toimittaessa että informaation välit-

tämisessä organisaation strategiatasolle. Tämä edellyttää kuitenkin myös strategi-

sen johdon ja operatiivisen johdon tehtävien entistä tehokkaampaa integrointia 

(vrt. Grant 2008, Zahra ym. 2006). Väitän tutkimustulosten perusteella, että ky-

vykkyys, strategia ja johtaminen on integroitava kuitenkin niin, että strategian ja 

strategiajohtamisen välillä huomataan ero (vrt. Snehota 1990, Holmen ym. 2002). 
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6.3 Käytännölliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella liikesuhteissa kehittyy sekä organisaation 

strategiatason kyvykkyyksiä että operatiiviseen toimintaan liittyviä kyvykkyyksiä. 

Osa kyvykkyyksistä kehittyy toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Monet toiminnot edellyttävät kuitenkin osapuolten yhteistä halua sopeuttaa tavoit-

teita ja toimintaa, mitä riittävä ja avoin tiedonkulku osapuolten välillä edistää. 

Myöskään aina tavoitteeksi asetettu toiminta ei onnistu. Tähän vaikuttavat organi-

saatioiden sisäiset tekijät tai vuorovaikutukseen liittyvät tekijät esimerkiksi osaa-

misresurssien riittämättömyys tai toisen osapuolen sitoutumattomuus.  

Osa strategiatason kyvykkyyksistä kehittyy liikesuhteissa myös ilman varsi-

naisia tavoitteita. Tässä tutkimuksessa asiakkaalta tullut aloite johti yrityksen 

kokonaisstrategiaa muuttavan etabloitumiskyvykkyyden kehittymiseen. Tutki-

mustulokset osoittavat, että liikekumppanit myös arvioivat toistensa kyvykkyyk-

siä ja ovat kiinnostuneita hankkimaan yritysten tiettyjä prosesseihin liittyviä ky-

vykkyyksiä esimerkiksi teknologian kehittämistä, suunnittelua ja koulutusta. Tieto 

toisten osaamisesta edistää yhteistyön aloittamista. Organisaation menestymisen 

kannalta kyvykkyyksien kehittyminen liikesuhteissa vaikuttaa organisaation toi-

minnan kehittymiseen ja auttaa huomioimaan myös suhteen toisen osapuolen 

tarpeet. Liikesuhteissa kehittyvät kyvykkyydet vaikuttavat siis organisaation toi-

minnan uudistamiseen tai laajentamiseen strategiatasolla sekä toimintojen tehos-

tamiseen ja kehittämiseen operatiivisen toiminnan tasolla. Organisaation kyvyk-

kyydet lisäävät myös toisten osapuolten kyvykkyyksiä organisaatioiden verkos-

toissa. Siksi toimintaa suhteissa on jatkuvasti seurattava ja kehitettävä organisaa-

tion johtamisen eri tasoilla.  

Tämän tutkimuksen tulokset ja aikaisemmat tutkimustulokset vahvistavat kä-

sityksen, että organisaation johdon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota 

siihen, millaisia organisaation kyvykkyyksiä suhteissa toimiminen kehittää ja 

mitkä tekijät edistävät tai haittaavat niiden kehittymistä liikesuhteissa. Tutkimus-

tulokset osoittavat, että toiminta suhteissa edellyttää, että organisaatioiden on 

muutettava sekä strategiatason että operatiivisen tason tavoitteitaan tai tehtävä 

muutoksia strategiaansa.  

Toisin sanoen kyvykkyyksien kehittyminen liikesuhteissa toimimalla saattaa 

aiheuttaa ongelmia tai luoda uusia mahdollisuuksia, jotka edellyttävät myös 

ylemmän johdon strategista päätöksentekoa. Toisaalta ongelmat voivat uudistaa 

luutuneita, rutiininomaisiksi muodostuneita käytäntöjä ja edistää kyvykkyyksien 

kehittymistä. Organisaatioiden tavoitteiden ja toimintojen sopeutukset edistävät 
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kyvykkyyksien kehittymistä. Toiminta suhteissa voi muuttua organisaatioista tai 

organisaatioiden sisäisistä, vuorovaikutukseen liittyvistä tai toimintaympäristöstä 

aiheutuvien tekijöiden vaikutuksesta. Uudet tilanteet vaativat tavoitteiden sopeut-

tamista ja muuttamista niin, että organisaation omat tavoitteet ja toisten tavoitteet 

otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon (Håkansson & Snehota 1989). 

Liikesuhteissa kehittyvät organisaation kyvykkyydet liittyvät sekä organisaa-

tion strategisen että operatiivisen johdon tehtäviin. Tutkimustulokset osoittavat, 

että toiminta liikesuhteissa tulee operatiivisen johtamistason lisäksi linkittää orga-

nisaation ylemmän eli strategisen johtamisen tasolle. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä koko henkilöstön strategisesta toiminnasta. 

Organisaation kyvykkyyksien kehittyminen kulminoituu tutkimuksessa käytettä-

vän aineiston perusteella johdon toimintaan. Strategiasuunnittelua organisaatiois-

sa on tehtävä myös henkilöstöstä ylempään johtoon päin. Toisin sanoen koko 

organisaation henkilöstön työpanos on tärkeää organisaation toiminnassa.  

Strategisen johdon toimintaan liittyvät päätökset, jotka koskevat esimerkiksi 

uusien resurssien, kuten uuden teknologian tai uusien tuotteiden ja palvelujen 

kehittämistä ja käyttöönottoa, kehittyvät liikesuhteissa toimimalla. Organisaation 

toiminta-alueen tai markkina-alueen laajentaminen eli ns. tulevaa markkina-arvoa 

luovien kyvykkyyksien kehittyminen ja organisaatiolle tärkeiden uusien liikesuh-

teiden luonti liittyivät myös strategisen johdon toimintaan. Organisaatioille arvo-

kas henkilöstön ammatillinen osaaminen kehittyy suhteen yhteistyöjärjestelyjen 

kautta tiimi- ja verkostomuotoisessa työn organisoinnissa. Toiminta suhteessa 

kehittää myös toiminnan arviointia ja suunnittelun sekä tavoitteiden tarkistamista 

tai päätöksiä, joiden mukaan yhteistyötä ei kannata jatkaa, kun resurssit eivät riitä. 

Ulkoistamiskyvykkyys ja myyntikyvykkyys kehittyvät puolestaan operatiivisen 

tason toiminnoissa. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan operatiiviset kyvykkyydet kehittävät 

myös strategisia kyvykkyyksiä, jotka edellyttävät ylemmän johdon päätöksiä. 

Kyvykkyydet vaikuttavat organisaation resurssikokoelmaan, toimintorakentee-

seen ja organisaatiorakenteen laajentamiseen sekä uudistamiseen. Tulokset osoit-

tavat, että liikesuhteiden sisältämä toiminta on integroitava myös ylemmän eli 

strategisen johtamisen tasolle. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat myös sen, 

että suhteiden johtaminen edistää, mutta voi myös haitata kyvykkyyksien kehit-

tymistä. Suhteiden johtamisessa tuli esille informaatiota heikentävä asiana se, että 

tieto ei kulje riittävästi osapuolten välillä. Etenkin informaation jakaminen yhteis-

työprojektien alussa takkuili. Samoin yrityksen strategiamuutoksesta tiedottami-

nen sen asiakkaille oli puutteellista. Vähäinen informaatio, luottamuspula ja sitou-
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tumattomuus sekä muuttunut yritysstrategia haittaavat sekä ulkoistamis- että 

myyntikyvykkyyden kehittymistä. Esimerkiksi omistajavaihdosten jälkeen muut-

tunut yritysstrategia ja toimintakulttuuri edellyttävät muutosten tiedottamista 

asiakkaille. Toisin sanoen organisaatioiden johdon on paneuduttava yhteistyö-

kumppaneille ja asiakkaille jaettavan informaation laatuun. Organisaatioissa tulee 

tämän tutkimuksen tulosten perusteella kiinnittää entistä enemmän huomiota 

myös keskijohdon tehtäviin. 

Sopimukset ja neuvottelukäytännöt ison ja pienen yrityksen välillä aiheuttivat 

ongelmia. Neuvotteluosapuolet kokivat sopimusneuvottelut hankaliksi. Ison yri-

tyksen jäykkä sopimusmenettely ja standardisopimukset vaikeuttivat pienen yri-

tyksen suunnittelupalvelujen myyntikyvykkyyttä. Tutkimustulokset osoittavat, 

että isojen yritysten tulee kehittää sopimusmalleja ja neuvottelukäytäntöjä niin, 

että ne paremmin ottavat huomioon pienet toimittajat tai asiakkaat. Sopimus- ja 

neuvottelumenettelyjä kannattaa näin ollen erilaistaa tehtävän laadun mukaan.  

Tutkimustulokset osoittavat, että organisaation sekä strategisen että operatii-

visen johdon on kyettävä edistämään toisaalta myönteisiä ja toisaalta eliminoi-

maan haitallisia tekijöitä, joilla on vaikutusta organisaation liikesuhteiden kautta 

hankkimaan kyvykkyyteen. Tämän tutkimustulosten perusteella vuorovaikutuste-

kijät vaikuttavat erityisesti operatiivisiin ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyksien 

kehittymiseen. 

Tutkimus tuottaa tietoa myös yritysten toimintaympäristönä olevien teknolo-

giakylien johtamiseen. Organisaatioiden läheinen sijainti edistää sekä strategisten 

että operatiivisten kyvykkyyksien kehittymistä, mikä osoittaa teknologiakylien 

merkityksen organisaatioiden liiketoimintakontekstina. Läheisyys koetaan tärke-

äksi yhteisten toimintojen koordinoinnissa, kuten yhteisten tutkimus- ja kehittä-

mishankkeiden ideoinnissa sekä projektien ja hankkeiden rahoitushakemusten 

organisoinnissa. Organisaatioiden läheisyys edistää myös koulutusverkon sekä 

tutkimus- ja kehittämisverkkojen muodostamista ja organisointia. Läheisyys koe-

taan yhteistyötä helpottavaksi uuden yritystoiminnan aloittamisessa, kun tiede-

tään, että toisten apu on lähellä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan teknolo-

giakylä kontekstina edistää organisaatioiden tulevaa markkina-arvoa luovien ky-

vykkyyksien kehittymistä, samoin kuin uuden yritystoiminnan aloittamiskyvyk-

kyyden ja ulkoistamis- ja myyntikyvykkyyksien kehittymistä. Tosin organisaati-

oiden läheinen sijainti koettiin myös haittaavana tekijänä myyntikyvykkyyden 

kehittymisessä, kun myyjäyritys koki, että asiakas olettaa läheisyyden nopeutta-

van toimituksia. Organisaatioiden läheinen sijainti on kuitenkin tämän tutkimuk-

sen mukaan enemmän kyvykkyyksiä edistävä kuin haittaava tekijä. 
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Tutkimus tuottaa tietoa myös julkisen sektorin rahoituksesta päättäville. Tut-

kimustulosten mukaan kansallinen rahoitus (Tekes) ja EU-rahoitus edistävät uusi-

en tuotteiden ja palvelujen sekä uuden tekniikan kehittämiskyvykkyyttä ja inves-

tointien luontikyvykkyyttä. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden jatkoprojektit 

parantavat myös tavoitteiden saavuttamista. Toisaalta taas rahoituspäätösten vii-

västyminen haittaa edellä mainittujen kyvykkyyksien kehittymistä. Rahoituspää-

tösten pitkittyminen ja projektiaikojen lyhentäminen rahoittajien taholta vaikutta-

vat siihen, että, organisaatiot joutuvat muuttamaan projektitavoitteitaan, koska 

teknologia muuttuu nopeasti. Tutkimustulosten perusteella esitän, että julkisen 

sektorin rahoittajien tulee kiinnittää huomiota projektien ja hankkeiden rahoitus-

hakemusten nopeaan käsittelyyn, jotta organisaatioiden suunnitelmat ja tavoitteet 

eivät ehdi vanheta. 

6.4 Tutkimuksen arviointi 

Käytän tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin perustana Gibbertin, Ruig-

rokin ja Wickin (2008) esittämiä arviointikriteerejä, jotka perustuvat Cookin ja 

Campbellin (1976), Eisenhardtin (1989) ja Yinin (1994) tapaustutkimuksen meto-

dologia-arviointiin. Gibbert ym. (2008) ehdottavat positivistisen lähestymistavan 

mukaisia arviointikriteerejä. Nämä kriteerit sopivat kuitenkin myös tähän tutki-

mukseen, joka on teorialähtöinen ja nojautuu tieteelliseen realismiin. Edellä mai-

nitut tutkijat esittävät neljä arviointikriteeriä, jotka ovat sisäinen validiteetti, kon-

struktiivinen validiteetti, ulkoinen validiteetti ja reliabiliteetti. Arvioin tätä tutki-

musta näiden kriteerien avulla aikaisemmin mainitussa järjestyksessä. 

Gibbert ym. (2008) esittävät tutkimuksen sisäisen validiteetin arvioimiseksi 

empiria-analyysista syntyneiden käsitteiden vertailua tutkimuksen teoreettisiin 

käsitteisiin sekä teoriatriangulaatiota. Tutkijat esittävät kolme mittaria, joilla voi 

arvioida tutkimuksen validiteettia, eli empiiristen ja teoreettisten käsitteiden ver-

tailu sekä tutkimuksen vertailu aikaisempiin tutkimuksiin eri konteksteissa ja 

useiden teoreettisten näkökulmien käyttö. Tutkijan tulee selostaa selkeästi tutki-

muksen viitekehys, joka osoittaa, että käsitteet johtavat tulokseen, liittyvät toisiin-

sa ja mittaavat sitä, mitä on tarkoitettukin. Arvioin ensin tässä tutkimuksessa käy-

tettyä teoriaa ja käsitteitä ja niiden suhdetta aikaisempaan kirjallisuuteen. Arvion, 

miten tutkimuksen teoriaosio täyttää tutkimuksen sisäisen validiteetin, teoria-

triangulaation. 

Tämä tutkimus perustuu tieteelliseen realismiin, ja sen tutkimusstrategiana on 

teorialähtöinen, osittain abduktiivinen tapaustutkimus. Tämän tutkimuksen ilmiö-
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tä eli suhteissa kehittyviä organisaation kyvykkyyksiä tutkin teknologiakyläkon-

tekstissa, jossa rajat tutkimuskohteiden ja kontekstin välillä ovat epäselvät (Yin: 

1989), joten tutkimuksen sisältö ja konteksti vaikuttivat tämän tutkimuksen meto-

dologia- ja menetelmävalintaan (vrt. Easton 1995).  

Jotta saatoin päästä tämän tutkimuksen tavoitteeseen käsitteellistää ja luoki-

tella organisaation kyvykkyyksiä ja niitä edistäviä tai haittaavia tekijöitä, määrit-

telin ensin teoreettiset käsitteet ja muodostin tutkimuksen teoreettisen viitekehyk-

sen luvussa 2.3. Viitekehys kokoaa tässä tutkimuksessa käytetyt teoreettiset käsit-

teet ja esittää niiden väliset suhteet sekä yhteyden tutkimuskysymyksiin. Muodos-

taessani tutkimuksen teoreettista viitekehystä käytin Lincolnin ja Guban (1985) 

sekä Straussin ja Corbinin (1990) ohjetta, jossa kehotetaan esittämään käsitteelli-

nen, teoreettinen viitekehys selvästi ja yhdistämään se olemassa olevaan kirjalli-

suuteen.  

Tein markkinoinnin vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan sekä strategisen 

johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien kyvykkyyskäsitteisiin ja 

omaan ajatteluun perustuvan kyvykkyyskäsiteanalyysin. Muodostin ensin organi-

saation kyvykkyyskäsitteen Näsin (1980:12) ehdottamalla tavalla. Käsiteanalyy-

sin tuloksena syntyi tutkimuksessa käytetty organisaation kyvykkyyskäsite, jonka 

jaoin strategiseen ja operatiiviseen kyvykkyyteen. Sayer (1992: 50) kannattaa 

teorian tutkimista käsitteellistämisen kautta. Jäsensin viitekehyksessä käyttämäni 

kirjallisuuden perusteella käsitteitä, jotka kuvasivat toimintaa suhteissa. Yhdistin 

sen jälkeen organisaation kyvykkyyskäsitteen toimintaan suhteessa. Nämä käsit-

teet yhdessä muodostivat viitekehyksen toisen käsitekokonaisuuden, jonka avulla 

vastasin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen analysoimalla teoreettisesti muotoi-

lemieni käsitteiden avulla empiiristä aineistoa.  

Vertasin empiria-analyysin tuloksia teoreettisesti muotoilemiini organisaation 

kyvykkyyskäsitteisiin. Empiria-analyysistä saamani ymmärryksen ja tiedon avulla 

määrittelin organisaation kyvykkyyskäsitteet uudelleen ja osoitin, mitä uutta ana-

lyysi toi teoreettisesti muotoilemiin käsitteisiin. Denzin ja Lincoln (1994) sekä 

Eisenhardt (1989) kehottavat tutkijaa vertaamaan empiirisesti saatuja käsitteitä 

teoreettisesti muotoiltuihin käsitteisiin ja aikaisempiin tutkimuksiin eri konteks-

teissa. Sen jälkeen muodostin viitekehyksen edistävät ja haittaavat tekijäryhmäkä-

sitteet viitekehyksessä käyttämäni kirjallisuuteen perustuen.  

Tutkimuskysymyksiin kaksi ja kolme, eli mitkä tekijät edistävät tai haittaavat 

organisaation kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa, vastasin ensin empiria-

aineiston perusteella. Sen jälkeen vertasin empiria-analyysin tuloksia teoreettisesti 

määrittelemiini tekijäkäsitteisiin luvuissa 4.5 ja 4.8. Lisäksi osoitin, miten empi-
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ria-analyysin tekijäkäsitteet erosivat teoreettisista tekijäkäsitteistä. Empiirisen 

analyysin avulla lisäsin tietoa ja ymmärrystäni kyvykkyyksien kehittymistä edis-

tävistä ja haittaavista tekijöistä sekä muodostin tämän tutkimuksen organisaation 

kyvykkyyksiä edistävät ja haittaavat tekijäkäsitteet.  

Teoreettista viitekehystä muodostaessani käytin vuorovaikutus- ja verkosto-

koulukunnan, strategisen johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien koulukuntien 

kirjallisuutta sekä lisäksi vuorovaikutus- ja verkostokoulukunnan suhteita ja ver-

kostoja koskevaa kirjallisuutta. Usean teorianäkökulman käyttö lisää tutkimuksen 

luotettavuutta (Yin 1994). Layderin (1993:122) mukaan usean teoreettisen lähes-

tymistavan tarkastelu auttaa kehittämään teoreettista viitekehystä, jonka avulla 

tutkija voi nähdä empiirisen todellisuuden eri näkökulmista. Layderin mukaan 

useiden teoreettisten käsitteiden käyttö on hyödyllistä teorian kehittämisessä, ja se 

on sopusoinnussa kriittisen realismin lähestymistavan kanssa. Käytin ensin tämän 

tutkimuksen teorialähtöisessä tutkimusstrategiassa deduktiivista käsitteellistä 

viitekehystä kuvaamaan tutkimuskysymyksiä ja myöhemmin induktiivista empi-

riaa lisäämään ymmärrystä, joten kokonaisuutena tutkimusta voi luonnehtia ab-

duktiiviseksi. Denzinin ja Lincolnin (1994) sekä Eisehardtin (1989) ohjeen mu-

kaan vertasin tutkimuksen tuloksina syntyneitä organisaation kyvykkyyskäsitteitä 

ja -luokituksia sekä tekijäkäsitteitä ja -luokituksia muiden tutkijoiden esittämiin 

tuloksiin luvussa 6.  

Käsitevaliditeetti tai tutkimuksen rakenteellinen validiteetti liittyy käsitteiden 

havainnollistamiseen (Gibbert ym. 2008). Konstruktiivinen validiteetti liittyy 

aineiston käyttöön tutkimuksessa eli siihen, voidaanko tutkimuksessa käytettäväl-

lä aineistolla saavuttaa tutkimuksellisesti se, mitä tutkimuksessa väitetään tutkit-

tavan. Toisin sanoen kyse on siitä, voidaanko tutkimuksessa esitetyt tavoitteet 

saavuttaa ja havaita todellisuudesta (Denzin & Lincoln 1994). Tutkijan on osoitet-

tava aineistotriangulaatio, joka on omaksuttu useista erilaisista näkökulmista, 

joilla voidaan nähdä sama ilmiö käyttämällä erilaista aineiston keruustrategiaa ja 

erilaisia aineistolähteitä (Denzin & Lincoln 1994, Yin 1994, Gummesson 1991: 

161, Lincol & Guba 1985: 283, 305, 307, Eisenhardt 1989: 534–535). Edellisten 

tutkijoiden mukaan aineistotriangulaation tarkoituksena on, että tutkimuksessa 

käytetään useita tietolähteitä ja yhdistetään erilaisia aineistoja keskenään. 

Käytin empiirisenä aineistona primäärihaastatteluja. Täydensin niitä doku-

menttiaineistolla, joka sisältää teknologiakylää koskevaa arkistomateriaalia, esi-

merkiksi kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjoja, erilaisia kokousmuistioita ja 

organisaatioiden yhteistyöprojektien raportteja. Perehdyin lisäksi teknologiakylän 

omiin julkaisuihin sekä teknologiakylässä sijaitsevien yritysten www- sivuihin ja 
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teknologiakylästä tehtyihin sanomalehtiartikkeleihin. Eisenhardtin (1989) mukaan 

arkistomateriaalit eliminoivat puutteellista ihmismuistia. Monipuolinen empiiri-

nen aineisto on tärkeää etenkin tässä pitkittäisessä historiaan perustuvassa tutki-

muksessa. Suulliset kertomukset saattavat olla harhaanjohtavia, koska haastatel-

tavien muisti saattaa pettää ja he voivat tulkita menneisyyttä uudella tavalla (ks. 

Gillette 1985: 314, Simmons 1985: 290–291, Cuba & Lincoln 1998). Haastatelta-

vat voivat raportoida kokemuksia tavalla, joka rationalisoi päätöksiä, ja he voivat 

esittää toimintaa hyvässä valossa (Layder 1993). Aineiston keruun ja haastattelut 

olen esittänyt luvussa 3.  

Olen aineistokuvauksia kirjoittaessani myös verrannut suhteen molempien 

osapuolten (haastateltavien) kertomuksia. Tämä on lisännyt tietolähteiden luotet-

tavuutta. Esimerkiksi haastattelututkimuksessa samaa asiaa voidaan kysyä eri 

muodoissa, niin kuin olen puolistrukturoidussa haastattelussa tehnyt. Osan haasta-

teltavista olen haastatellut kaksi kertaa ja osasta organisaatiosta olen haastatellut 

useampaa kuin yhtä henkilöä. Gadamerin (1972) mukaan lukija käyttää omaa 

ymmärrystään saadakseen selvää dokumenttien tarkoituksesta. Miles ja Huber-

man (1994) ehdottavat, että tietokokoelmasta seulotaan esiin oleelliset asiat. Ai-

neistosta voidaan tehdä kronologinen lista siitä, mitä on tapahtunut menneisyy-

dessä (Van de Ven 1998). Ristikkäistarkastus on oleellinen tarkistettaessa eri tieto-

lähteistä saatua tietoa.  

Ulkoinen validiteetti tai yleistäminen mittaa tutkimuksessa käytettyjen teori-

oiden sopivuutta tutkittuun ilmiöön kontekstissa, jossa tutkimus on toteutettu, ja 

myös toisiin konteksteihin (esim. Calder, Phillips & Tybout 1982, McGrath & 

Brinberg 1983). Tämä tutkimus perustuu tieteelliseen realismiin, jonka mukaan 

tieto on erheellistä (Wollin 1995: 80). Teorioita, malleja ja käsitteitä voidaan ke-

hittää kriittisen arvioinnin ja empiirisen tutkimuksen avulla (Hunt 1990: 9, ks. 

myös Sayer 1992: 5–6, 40,143).  

Tieteellisen realismin mukaan maailma rakentuu todellisista kohteista ja suh-

teista, joita ei voi suoraan käsittää. Eastonin (1995: 373) ja Bhaskarin (1978) 

mukaan olemassa oleva maailma on riippumaton havainnoitsijasta ja kausaaliteki-

jöistä, jotka luovat tapahtumia. Eisenhardtin (1989) mukaan tapaustutkimukset 

ovat sopivia teorian kehittelyyn ja tapausten vertailu on hyvä keino osoittaa ana-

lyyttistä yleistämistä. Tutkijan on myös osoitettava perustelut tapaustutkimuksen 

valinnalle ja perusteltava tapaustutkimuksen kontekstin valintaa, jotta lukija voi 

hyväksyä tutkijan valinnat (Cook & Cambell 1979: 83).  

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiana oli laadullinen, pitkittäinen usean ta-

pauksen tapaustutkimus. Easton (1995: 388) väittää, että on vahva tieto-opillinen 
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perustelu käyttää tapaustutkimusta, joka perustuu tieteelliseen realismiin, koska 

tapaustutkimukset sisältävät ei-havaittavissa olevia asioita ja ilmiöitä ulkoisesta 

maailmasta. Weickin (1969), Eastonin (1995) sekä Duboisin ja Gadden (1999) 

mukaan tapaustutkimus on käyttökelpoinen teorian muodostuksen apuvälineenä, 

jos halutaan parantaa aiemman teorian hyväksikäyttöä.  

Tapaustutkimuksessa voi tutkia kontekstitekijöitä ja prosessia todellisen elä-

män tilanteissa (esim. Halinen & Törnroos 2005: 1286). Kontekstuaalisessa tut-

kimuksessa paino on tulkintojen rakentamisessa (Gillette 1985: 308) ja tutkimuk-

sen perusmetafora on historiallinen tapaus. Tässä tutkimuksessa historiallinen, 

taaksepäin suuntautuva tutkimus valittiin ilmiön perusteella (vrt. Halinen & Törn-

roos 1995), koska ei ollut mahdollisuutta etukäteen tietää, millaisia kyvykkyyksiä 

suhteissa toimiminen kehittää. Organisaatioiden välisiä suhteita tutkittiin 10 vuo-

den aikaperiodilla. Van de Ven (1987: 331), Halinen ja Törnroos (1995) sekä Pet-

tigrew (1997) suosittelevat pitkäaikaisia tutkimusmetodeja muutosprosessien 

tutkimiseen. Pitkittäiset tutkimukset helpottavat kausaliteetin toteamista verrattu-

na poikittaiseen tutkimukseen (esim. Pettigrew 1992 sekä Halinen & Törnroos 

1995). Syy-yhteys ymmärretään tässä tutkimuksessa holistisena selityksenä (Pet-

tigrew 1992). Yksittäiset ja kollektiiviset tapahtumat ja toiminnot johtavat ajan 

kuluessa kontekstissaan vuorovaikutusprosessiin (Pettigrew 1992: 8).  

Empiirisessä analyysissä on käytössä pitkittäinen tutkimusmetodi tapauksista 

eli organisaatioiden välisistä suhteista, jotka kuvasin organisaation tyyppien mu-

kaan (Håkansson 1989) ja analysoin aineistoa suhteen sisältämien toimintojen 

mukaan. Tämä menettelytapa on sopiva realistiselle luotettavuusnäkemykselle, 

joka pyrkii kuvaamaan tutkimuskohteita sellaisina kuin ne ovat (Grönfors 1982: 

174). Tapahtumat ja kokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa, jolloin tutkijan 

tavoitteena on löytää havaitut tai eihavaittavissa olevat piilorakenteet ja meka-

nismit, jotka ovat tapahtumien ja kokemusten takana (Tsoukas 1989). Jotta voi 

ymmärtää tutkimuskohteiden luonnetta ja rakennetta, on selitettävä myös tekijöi-

tä, jotka vaikuttavat niihin eli kausaalisia tekijöitä. Todellisuuskäsitteet täytyy 

löytää tiedosta, tai vaihtoehtoisesti jo olemassa olevia käsitteitä täytyy kehittää, 

jotta nähdään, antavatko ne tietoa todellisuudesta.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää markkinoinnin vuorovaikutus- 

ja verkostoteoriaa teknologiakyläkontekstissa käsitteellistämällä organisaation 

kyvykkyyksiä sekä tuottamalla kyvykkyysluokituksia ja kyvykkyyksien kehitty-

mistä edistävien ja haittaavien tekijöiden luokituksia. Tutkimustulokset on esitetty 

ja tuloksia on verrattu keskenään luvussa 5 ja tutkimustuloksia on verrattu aikai-
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sempiin tutkimuksiin luvussa 6. Tässä tutkimuksessa aineistosta tehdyt tulkinnat 

ja johtopäätökset kuvaavat tutkimuksen ulkoista validiteettia.  

Yleistäminen voi koskea teoreettisia käsitteitä tai tutkimuksen havaintojen 

siirtämistä toiseen toimintaympäristöön tai toiseen tapaukseen. Yinin (1989) mu-

kaan laadullisen tutkijan päämääränä on laajentaa ja yleistää teorioita (analyytti-

nen yleistys) eikä luetella frekvenssejä (tilastollinen yleistys). Tutkittavasta ilmi-

östä saatuja tutkimustuloksia voidaan siirtää toisiin teknologiakyläympäristöihin 

ja tietyin varauksin korkean teknologian teollisuuskonteksteihin, koska liikesuh-

teet sisältävät monenlaista toimintaa, jota esiintyy eri liiketoimintakonteksteissa. 

Tutkimuksen rajaus on kuitenkin huomioitava tutkimustulosten siirtämisessä. 

Tässä tutkimuksessa organisaatioiden teknologiakyläkontekstin ulkopuoliset suh-

teet otettiin huomioon vain organisaation oman verkoston näkökulmasta (Ander-

son ym. 1994, Håkansson ym. 2003). Tutkimus ei kontribuoi laajemmin verkos-

toissa kehittyviin kyvykkyyksiin. Myös organisaatioiden liiketoimintaan liittyvät 

epäsuorat teknologiakyläsuhteet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.  

6.5 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa, jonka toteutin usean tapauksen tutkimuksena, ei ollut mah-

dollista keskittyä yhtä syvällisesti yhteen tapaukseen kuin yhden tai kahden tapa-

uksen tutkimuksessa. Tutkimukseen haastatellut organisaatioiden edustajat olivat 

ensiksi arkoja kertomaan organisaatioita koskevia tietoja. Se vaikutti tutkimuksen 

fokusointiin. Keräsin laajasti myös dokumenttiaineistoa sekä tein muita haastatte-

luja ymmärtääkseni tutkimuskontekstia ja toimintaa siinä. Toteutin haastattelut 

puolistrukturoidusti ja yritin samaa asiaa kysymällä eri tavoin saada tietoa ja ym-

märrystä organisaatioiden välisestä toiminnasta. Toisaalta monen tapauksen tut-

kimus sopii teorian kehittämiseen (Eisenhardt 1989, Yin 1989), joka oli tämän 

tutkimuksen tarkoitus. Tutkimuksen tekijäkäsitteiden luokitus neljään edistävään 

ja haittaavaan ryhmään oli näin jälkeenpäin arvioiden ehkä liian laaja yhteen tut-

kimukseen, jossa oli tapauksia eli organisaatioita 10 ja niiden välillä 15 liikesuh-

detta. Analyysiyksikköjä olivat suhteet ja organisaatiot, joiden kyvykkyyksien 

kehittymistä suhteessa toimiminen edisti ja useimmiten vielä eri tavalla.  

Tässä tutkimuksessa esiin tullut mahdollinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia 

strategisten ja operatiivisten kyvykkyyksien suhdetta toisiinsa (vrt. Zollo & Win-

ter 2002, Zahra ym. 2006). Voitaisiin tutkia esimerkiksi, kuinka operatiiviset ky-

vykkyydet synnyttävät strategisia kyvykkyyksiä tai strategisten ja operatiivisten 

kyvykkyyksien suhdetta toisiinsa käyttämällä esimerkiksi oppimisteoreettista 
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lähestymistapaa ja tietojohtamisen näkökulmaa (Leonard-Barton 1992). Tutkimus 

voidaan toteuttaa myös toisessa teknologiakylässä ja verrata sitten tutkimustulok-

sia toisiinsa tai erityyppisessä tutkimuskontekstissa esimerkiksi toisella teollisuu-

den alalla. Organisaation kyvykkyyksien kehittymistä liikesuhteissa voidaan 

myös tarkastella suppeammalla organisaation osa-alueella (vrt. Johnsen & Ford 

2006). Tässä tutkimuksessa toteutettua kyvykkyyskäsitettä ja tekijäluokituksia 

voidaan tutkia myös tietyn tyyppisessä yhteistyössä (vrt. Seppänen 1999) tai tie-

tyn tyyppisissä verkostoissa (vrt. Äyväri 2006)  

Tutkimuksen voi toteuttaa myös suhteen kolmansien osapuolten näkökulmas-

ta, joka tässä tutkimuksessa rajattiin ulkopuolelle. Suhteiden ja verkostojen vaiku-

tus organisaation johtamiskyvykkyyteen ja eri johtamiskyvykkyyksien vertaile-

minen toisiinsa on mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. Millaisia toimintoja 

tai käytäntöjä sisältyy johtajien toimintoihin? Miten johtajien toiminnot kehittävät 

organisaation johtamiskyvykkyyttä suhteiden ja verkostojen kautta? 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että strategiset ja operatiiviset kyvyk-

kyydet kehittyvät ilman varsinaista tarkoituksellista toimintaakin. Toisin sanoen 

operatiiviset kyvykkyydet kuten ulkoistamiskyvykkyydet kehittivät toisia opera-

tiivisia kyvykkyyksiä, esimerkiksi teknologiakyvykkyys tai myös strateginen 

etabloitumiskyvykkyys kehittyi myyntikyvykkyyksien kehittymisen kautta. Dy-

naamisessa koulukunnassa käydään keskustelua, joka liittyy dynaamisten ja ope-

rationaalisten kyvykkyyksien (Zollo & Winter 2002) tai olemassa olevien kyvyk-

kyyksien (Zahra ym. 2006, Lance ym. 2009) väliseen eroon. Esimerkiksi erilais-

ten kyvykkyysluokitusten väliset erot ja niiden suhde toisiinsa on myös mielen-

kiintoinen tutkimusaihe. 
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Team Botnia Oy 

Organisaation edustaja: toimitusjohtaja  

Aika: 12.12.2002 klo 14.00–16.00 

 

Kemi-Tornion kehittämiskeskus 

Organisaation edustaja: johtaja 

Aika: 11.12.2002 klo 8.30–10.00 

 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu/tekniikan yksikkö 

Organisaation edustaja: suunnittelija (Digipoliksen markkinointi)  

Aika: 12.12.2001 klo 10.15–12.00 

Kahden Kemi-projektissa toimivan puhelinhaastattelut:  

Kemi-projektin suunnittelija 1, elinkeinoasiamies  

Aika: 28.11.2001 klo 14.15–14.30 

Kemi-projektin suunnittelija 2, koulutoimenjohtaja  

Aika: 28.11.2001 klo 14.45–15.00 
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Aikaisemmin teknologiakylässä olleet yritykset ja niiden edustajien haastattelut: 

Tietotekniikka-alan yritys 

Yrityksen edustaja: yrittäjä  

Aika: 16.11.2001 klo 13.45–15.30 

 

Tietotekniikka-alan yritys 

Yrityksen edustaja: toimistonjohtaja (Kemi) 

Aika: 22.11.2001 klo 9.15–10.30 

 

LVI-alan yritys 

Yrityksen edustaja: yrittäjä  

Aika: 3.11.2001 klo 9.15–11.15 

 

Konsultointiyritys 

Yrityksen edustaja: kehityskonsultti  

Aika: 10.1.2002 klo 13.00–14.30 

kehityskonsultti  

Aika: 13.11.2001 klo 9.30–12.00 

 

Kiinteistöalan automaatioyritys 

Yrityksen edustaja: aluepäällikkö Oulu, Kemi 

Aika: 27.11.2001 klo 9.00–10.15 

 

Hydrauliikka-alan yritys 

Yrityksen edustaja: toimitusjohtaja  

Aika: 26.11.2001 klo 14.00–16.00 

 

Yrityspalveluyritys 

Yrityksen edustaja: yrittäjä  

Aika: 16.11.2001 klo 9.45–12.00 
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Liite 2 Varsinaisessa tutkimuksessa mukana 
olevat haastattelut ja tutkimuksen aluksi 
haastatellut henkilöt 

Taulukko 55. Varsinaisessa tutkimuksessa mukana olevat haastattelut. 

Yritys Yrityksen ja organisaation 

edustaja 

Aika Kesto 

Elektroniikkayritys 1 (EY1) toimitusjohtaja  16.7.2001 klo 16–17 1h 

Elektroniikkayritys 1 (EY1) tuotekehityspäällikkö 23.8.2001 klo 15–17.45  2h 45min 

Elektroniikkayritys 2 (EY2)  tehdaspäällikkö  14.6.2001 klo 14.10–16.00

18.6.2001 klo 10–11.40 

1h 50min 

1h 40min 

Elektroniikkayritys 3 (EY3) toimitusjohtaja 28.9.2001 klo 9.15–11.30 2h 15min 

Amk:n tekniikan yksikkö 

(TEKU) aikuiskoulutus- ja 

yrityspalveluosasto (KO) 

aikuiskoulutus- ja 

yrityspalvelujohtaja  

 

15.6.2001 klo 9–11.20 

12.9.2001 klo 14–16.30 

 

2h 20min 

2h 30min 

Mikroelektroniikan 

laboratorio (METL), Meri-

Lappi Instituutti (M-L I) 

tutkimusprofessori, 

laboratorion johtaja  

1.8.2001 klo 16–20.00 ja 

keskusteluja eri aikoina 

 

4h 

Mikroelektroniikan 

tutkimuslaboratorio (METL), 

Meri-Lappi Instituutti (M-L I) 

projektipäällikkö 

 

27.8.2001 klo 13–15  

 

2h 

Ohjelmistosuunnittelu- ja 

henkilöstövuokrausyritys 

(OHY) 

toimitusjohtaja  

 

15.6.2001 klo 13–15 

20.6.2001 klo 14–16 

2h 

2h 

Ympäristöteknologian 

tutkimuskeskus (YTTK), 

Meri-Lappi Instituutti (M-L I) 

suunnittelija, 

projektipäällikkö 

12.6.2001 klo 8–9.45 

30.7.2001 klo 14–15.30 

 

1h 45min 

1h 30min 

Ympäristöteknologian 

tutkimuskeskus (YTTK), 

Meri-Lappi Instituutti (M-L I) 

tutkimusprofessori 11.7.2001 klo 12–15.40 

27.8.2001 klo 12–13 

 

3h 40min 

1h 

Tietotekniikkayrityksen 

tuotekehitysyksikkö (TTY) 

yksikönjohtaja 8.6.2001 klo 9–10.30 

19.6.2001 klo 13–14 

1h 30min 

1h 

Vesisuihku- ja 

pakkausteknologia-yritys 

(VPY)  

toimitusjohtaja 11.6.2001 klo 13–15 2h 

Ympäristöyritys (YY) suunnittelija 26.10.2001 klo 9.15–10.30 1h 15min 
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Taulukko 56. Tutkimuksen aluksi haastatellut henkilöt.  

Yritys Yrityksen ja organisaation 

edustaja 

Aika Kesto 

Automaatioyrityksen yksikkö  Pohjois-Suomen 

aluepäällikkö 

11.7.2001 klo 14–16 2h 

Insinöörisuunnittelutoimisto yrittäjä 1.10.2001 klo 12.30–13 30min 

Kemin Teollisuuskylä Oy  toimitusjohtaja  4.10.2001 klo 13–14.30 1h 30min 

Kemin Teollisuuskylä Oy  projektisihteeri  12.10.2001 klo 13–15 2h  

Amk:n tekniikan 

koulutusyksikön  

teknologiapalveluosasto  

kehitysjohtaja 11.6.2001 klo 10–11.45 

12.6.2001 klo 13–16 

1h 45min 

3h 

Kiinteistöhuoltoyritys  toimitusjohtaja 17.10.2001 klo 10–12 2h 

Mekaaninen 

puunjalostusyritys  

toimitusjohtaja 24.10.2001 klo 10.15–

11.15 

1h 

Meri-Lapin Studiokylä Oy  toimitusjohtaja  

 

16.8.2000 klo 14–15.30  

 13.8.2001 klo 9–10.30 

1h 30min 

1h 30min 

Meri-Lapin yrityshautomo  projektipäällikkö  

 

11.9.2001 klo 11–15 

17.9.2001 klo 13–15 

 

2h 

Suunnitteluyritys  toimistonjohtaja  19.11.2001 klo 16.15–17 45min 

Tietoliikenneyrityksen yksilöt 

1,2  

myyntipäällikkö 8.11.2001 klo 15.15–16.45 1h 30min 

Tietotekniikkayrityksen 

yksikkö 1  

projektipäällikkö 8.6.2001 klo 10.45–12.15  1h 30min 

Tietotekniikkayrityksen 

yksikkö 2 

palvelupäällikkö  

 

1.10.2001 klo 9–12 

 

3h  

Tietotekniikkayrityksen 

yksikkö 3 

toimistonjohtaja 10.8.2001 klo 10–11.30 1h 30min 

Tili- ja toimistopalveluyritys hallituksen puheenjohtaja 4.10.2001 klo 10 1h 55min 

Tuli-projekti (Tekes) projektipäällikkö 11.9.2001 klo 13–14.15 1h 15min 
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Liite 3 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

 

Yritys/organisaatio   

Yrityksen/organisaation edustaja  

Aika   

I Yrityksen/organisaation taustatiedot 

1. toimiala   

2. yrityksen perustamisvuosi   

3. omistussuhteet   

4. tuotteet/palvelut   

5. liikevaihto   

6. henkilökunnan määrä   

7. avainasiakassuhteet   

  

II Yrityksen teknologiakylähistoria 

1. Milloin yrityksenne on tullut teknologiakylään?   

2. Miksi yrityksenne tuli teknologiakylään?   

3. Mitä yhteistyösuhteita (muodollisia ja ei-muodollisia) yrityksel-

lä/organisaatiolla on ja on ollut teknologiakylässä olevien toimijoiden kes-

ken? (myös osana isompaa kokonaisuutta)   

  

  

 Jos ei yhteistyösuhteita, niin miksi ei   

4. Entä potentiaaliset yhteistyösuhteet  

5. Miten kuvailette yrityksenne/organisaationne merkitystä (roolia) muille tek-

nologiakylässä oleville toimijoille?   
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III Jokainen yrityksen/organisaation ”yhteistyökuvion” (yhteistyösuhteen 

/yhteistyöverkon) tila teknologiakylässä  

1. Yhteistyön luonne   

 Mitä toimintaa ja / resursseja yhteistyö sisältää? (yhteistyön sisältö)   

  

   

2. Ketkä ovat osapuolia yhteistyösuhteessa?   

  

3. Miksi (mitä tarkoitusta varten) yhteistyösuhde on muodostettu?   

  

  

4. Onko yhteistyösuhde muodollinen, ja jos on, niin millainen?   

  

Jos ei muodollinen, niin millainen?   

  

5. Suhde on alkanut _________päättynyt _________jatkuu   

6. Miten ”yhteistyökuvio” syntyi? Mistä saitte tietoa?   

  

7. Miten te olette osallistunut/yrityksenne on osallistunut yhteistyöhön? Mikä on 

ollut tai on yrityksenne rooli yhteistyössä?   

  

  

 Miten yhteistyötä on hallinnoitu ja koordinoitu?   

  

8. Miten yhteistyösuhdetta on kyetty hyödyntämään? 

Yksilötasolla   

  

 Yritystasolla   

  

Teknologiakylätasolla  

  

 Aluetasolla  

9. Mitä menetyksiä on ollut?   

Yksilötaso   

  

 Yritystaso   
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 Aluetaso  

10. Miten yhteistyön tulos on vastannut asetettuja tavoitteita? 

 10.1 Liiketaloudelliset tavoitteet (panokset) suhteessa tuotokseen   

  

investoinnit suhteessa tuotokseen    

 aika  

 10.2 Teknologiset tavoitteet suhteessa saavutettu tuotos  

  

 osaaminen (tieto, taito) kehittynyt/lisääntynyt suhteessa odotuksiin  

  

 investoinnit suhteessa tuotokseen   

 aika  

 10.3 Organisatoriset esimerkiksi liikkeenjohdolliset tavoitteet ja näkemykset 

 Miten liiketoimintakulttuuri (arvot, normit) on saatu sopimaan yhteen?   

   

 10.4 Informaatio ja tiedonkulku   

  

 10.5 Miten henkilökohtaiset suhteet: kommunikointi esimerkiksi neuvottelu 

ja suunnittelu eli yhdessä tekeminen ja toimiminen on vastannut odotuksia?   

  

   

11. Millainen ilmapiiri yhteistyösuhteessa on ollut?   

   

12. Onko ollut eroja yrityksen ja yksilön asenteissa yhteistyötä kohtaan? Jos on, 

niin millaisia?   

  

13. Miten kuvailette yhteistyökumppaninne/kumppanienne käyttäytymistä suh-

teessa odotuksiinne (luottamus, sitoutuminen yhteistyöhön jne.)   

  

   

14. Mitä ongelmia yhteistyösuhteessa on ollut?   

  

15. Miten niitä on kyetty ratkaisemaan eli mitä sopeutuksia on tehty?   

  

16. Mitkä asiat, tapahtumat yhteistyösuhteessa, ovat vaikuttaneet positiivisesti 

tulosten saavuttamisessa?   
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17. Mitkä asiat, tapahtumat ovat vaikuttaneet negatiivisesti?   

  

  

18. Mitä olette oppineet yhteistyöstä (tietoa/taitoa)?   

  

19. Mitä muut ovat mielestänne oppineet?   

20. Miten yhteistyötä voisi mielestänne kehittää?   

21. Miten hyödylliseksi ja tarpeelliseksi koette yhteistyön?   

  

22. Miten yhteistyösuhteen ulkopuoliset suhteet ovat vaikuttaneet positiivises-

ti/negatiivisesti yhteistyöhön?   

  

 Miten suhde vaikuttanut muihin suhteisiin positiivisesti tai negatiivisesti?   

  

 Onko yhteistyön ansiosta syntynyt yhteistyötä muiden yhteistyösuhteessa  

 mukana olevien tai olleiden yritysten kanssa? Jos on, niin mitä?   

  

23. Mitkä muut asiat, tapahtumat suhteen/yhteistyön ulkopuolella ovat vaikutta-

neet positiivisesti/negatiivisesti yhteistyön tuloksiin?   
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Liite 4 Taustamateriaalin aineisto 

Digipolis Magazine 1999: 1. 
Digipolis Magazine 2000: 3. 
Digipolis Magazine 2001:1, 4. 
Kemin kaupunginhallitus 12.1.2000 § 29, kehittämissopimus 2000, liite n:o 13. 
Kemin kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja 20.1.1999 § 34. 
Kemin kaupunginhallitus 31.1.2001 § 100, kehittämissopimus 2001, liite n:o 15. 
Kemin kehittämissopimus 1998, kaupunginhallituksen päätös 2.2.1998 § 84, liite n:o 2.  
Kemin kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 19.3.1990 § 88 liite n:o 3. 
Kemin kunnalliskertomus 1988: 5, 1989: 14. 
Kemi-projektin johtoryhmän kokouspöytäkirja 19.1.1989 § 6, 7. 
Kemi-projektin johtoryhmän muistio 1.6.1989, liite n:o 5 § 50.  
Kemi-projektin raportti 1989–1990, kaupungin valtuuston kokouspöytäkirja 1990, liite n:o 

2 § 87.  
Kohdeyritysten Internet-sivut. http://www.digipolis.fi/fi/digipolis.html. Luettu 6/2001–

02/2002. 
Meri-Lapin studiokylän kirje 1.12.1994. 
Meri-Lapin studiokylän kirje 1990. 
Meri-Lappi instituutin toimintakertomus 2000.  
Projektimuistio 22.1.1990, 29.1.1990, Kemin kaupungin kehityshankkeet. 
RAKE:n tilasto. Digipolis. 
Sanomalehtiartikkeleja Pohjolan Sanomat, Kemi ja Kaleva, Oulu 
Ympäristömittausten anturoinnin kartoitustutkimusprojektin loppuraportti 1990. VTT ja 

Oulun yliopisto, Oulu. 



273 

Liite 5 Matriisi: Yritysten ja organisaatioiden 
väliset suorat kahdenväliset liikesuhteet 

 

ORGANISAATIOT 

KO EY1 VPY EY2 YY EY3 TTY OHY YTTK METL 

Koulutusorganisaatio 

(KO) 

 1 1 1  0 1 1  1 

Elektroniikkayritys1 

(EY1) 

1  0 1 0 0 1 0 0 0 

Vesisuihku- ja 

pakkaus- 

teknologiayritys (VPY) 

1 0  0 0 0 0 0 0 0 

Elektroniikkayritys 2 

(EY2) 

1 1 0  0 1 0 0 0 1 

Ympäristöyritys YY 0 0 0 0  0 0 0 1 0 

Elektroniikkayritys 3 

(EY3) 

0 0 0 1 0  0 0 0 1 

Tuotekehitysyksikkö 

TTY 

1 1 0 0 0 0  1 0 0 

Ohjelmistosuunnittelu- 

ja henkilöstön 

vuokrausyritys OHY 

1 0 0 0 0 0 1  0 0 

Ympäristöteknologian 

tutkimuskeskus 

(YTTK) 

 0 0 0 1 0 0 0  0 

Mikroelektroniikan 

tutkimuslaboratorio 

(METL) 

1 0 0 1 0 1 0 0 0  
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Liite 6 Varsinaisessa tutkimuksessa mukana 
olevien yritysten kuvaukset  

Taulukko 57. Varsinaisessa tutkimuksessa mukana olevien yritysten kuvaukset. 

Yritys/yksikkö/ 

organisaatio/osasto 

Toimiala 

Liikevaihto 

Henkilökunta 

Tuotteet ja  

 palvelut 

Avainasiakas- 

suhteet 

Teknologia-

kylään  

tulovuosi 

Teknologiakylään tulon 

syy 

Elektroniikka- 

yritys 1 (EY1) 

Liikevaihto: v. 2001 

n.  52 Mmk (v. 2000  

n. 36 Mmk) 

Henkilökunta: n. 60, 

Kemissä n. 25 

Integroitujen piirien 

ASIC-suunnittelu ja 

testaus  

Polar Elektro, 

julkinen sektori 

1986 

oli jo kylää 

perustettaessa 

alueella 

toimipaikat 

Oulussa ja 

Tallinnassa 

Alueellinen tuki 

Elektroniikka- 

yritys 2 (EY2) 

Liikevaihto: v. 2001 

n. 25 Mmk 

Henkilökunta: 

Kemissä 50, muualla 10 

Mikromoduuli-

valmistus sekä 

systeemien 

integraatio- 

suunnittelu  

  

ei haluta 

määritellä 

asiakkaita 

päämarkkina-

alue Eurooppa 

1993 

hautomoyritys, 

yrityksen osti 

oululainen yritys 

v. 2000 

toimipaikat Kemi 

ja Oulu 

TEAY:n toiminta 

Elektroniikka- 

yritys 3 (EY3) 

Liikevaihto: v. 2001  

n. 1 Mmk, 

kasvujohteinen 

Henkilökunta: 1+ 

omistaja 

 

Piianturitekniikkaan 

perustuvat 

mittalaitteet  

 

Elektroniikka- 

teollisuus Etelä-

Suomi, Nokia, 

VTT (Oulu) ja 

VTT 

(Elektroniikka), 

Oulun ja Turun 

yliopistot, ei 

vientiä 

1996 Projekti-idea, M-L 

SKY:n DSP-

teknologiakurssi 

Amk:n tekniikan yksikkö 

(TEKU) aikuiskoulutus- 

ja yrityspalvelu- 

osasto (KO) 

Liikevaihto: n. 13 Mmk 

(aikuiskoulutus ja t&k-

toiminta) 

 

Koulutus, t&k- ja 

hautomotoiminta, 

tutkintoon johtava 

koulutus, kurssi-

muotoinen 

koulutus  

Mediapoliksen 

yritykset, Oulun 

seudun yritykset 

keskeinen Nokia, 

Jot-automaatio, 

Kemi-Tornion 

alueella MB, 

Avesta Polarit, 

hautomoyritykset 

Oli alueella, kun 

teknologiakylä 

perustettiin, 

yrityspalvelut v. 

1986, t&k 1989, 

aikuiskoulutus 

1991, 

hautomotoiminta 

1992 

Tuli toimintaan 

mukaan kylän 

perustamisvaiheessa 
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Yritys/yksikkö/ 

organisaatio/osasto 

Toimiala 

Liikevaihto 

Henkilökunta 

Tuotteet ja  

 palvelut 

Avainasiakas- 

suhteet 

Teknologia-

kylään  

tulovuosi 

Teknologiakylään tulon 

syy 

Mikroelektroniikan 

tutkimuslaboratorio 

(METL), Meri-Lappi 

Instituutti (M-L I) 

Liikevaihto: 2–4 Mmk 

alusta lähtien 

Henkilökunta: 5 

vakinaista+ 3–4 hlöä 

kesällä 

Soveltava tutkimus, 

tuotekehitys ja 

mikropiirien, 

erityisesti anturien, 

testaus 

Metorex 

Iternational Oy 

(Espoo 

mittalaitteet), 

Radox 

Technology Oy 

(Turku, 

anturitehdas), 

VTT: Oulu, VTT 

Elektronics 

(Espoo) Fysiikan 

tutkimuslaitos 

(HIP), Turun 

yliopisto, 

Otaniemen 

teknillinen 

korkeakoulu, 

Oulun ja 

Jyväskylän yo 

1996  

osaksi Meri-

Lappi Instituuttia 

v. 1998 

Perustettiin tukemaan 

paikallista 

elektroniikkateollisuutt

a 

Ohjelmistosuunnittelu- 

ja 

henkilöstövuokrausyrity

s (OHY) 

Liikevaihto: v. 2001  

n. 16 Mmk (kasvanut) 

Henkilökunta: v. 2001  

n. 30 (Helsingissä 1 ja 

Oulussa 3) 

Lotus Notes 

Domino-

asiantuntijapalvelut 

ja koulutus, 

tietojärjestel-

mäsuunnittelu, 

konsultointi, 

raportoinnin 

seuranta ja 

työryhmä- 

ohjelmistot 

Sonera 

(Jyväskylä), 

Nokia IM ja muut 

IT-alan yritykset 

mm. TJ-Group 

sekä MB, Stora 

Enso, ABB 

1998 

hautomoyritys, 

Haaparannalla 

yksikkö,  

omistajavaihdos 

v. 2001, osaksi 

konsernia 

Yritykset ulkoistivat 

atk-toimintoja, Kemi-

Tornion alueen 

yritysten tarpeet 
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Yritys/yksikkö/ 

organisaatio/osasto 

Toimiala 

Liikevaihto 

Henkilökunta 

Tuotteet ja  

 palvelut 

Avainasiakas- 

suhteet 

Teknologia-

kylään  

tulovuosi 

Teknologiakylään tulon 

syy 

Ympäristöteknolo- 

gian tutkimus- 

keskus (YTTK), Meri-

Lappi Instituutti (M-L I) 

Liikevaihto: n. 2–3 Mmk  

v. 2000, noussut 

hitaasti, riippuu 

projekteista 

Henkilökunta: 4 (2000) 

enimmillään  

8–9 hlöä, vaihtelee 

Mittausteknologia, 

ympäristö-

mittausten ja 

päästöjenhallinta- 

teknikoiden 

kehittäminen,  

tuotekehitys-

projektit 

Alueen 

suuryitykset 

(Stora Enso, Mb, 

Outokumpu, 

kunnat, 

kaupungit, pk-

yritykset) n. 10 

1996 

osaksi Meri-

Lappi instituuttia 

v.1998 

Tavoitteena saada 

ympäristöteknologi-

aan liittyvää 

tutkimustoimintaa 

kylään, elinkeino-

poliittinen päätös luoda 

työpaikkoja  

Tietotekniikkayrityksen 

tuotekehitysyksikkö 

(TTY) osa toisella 

paikkakunnalla  

olevaa divisioonaa 

Liikevaihto: ei ilmoitettu, 

Henkilökunta: v. 2000 n. 

20 ja n. 10 

vuokrahenkilöä 

Tietotekniikan 

tuotekehitys 

oma konserni 1998, 

konserni ulkoisti 

tuote-

kehitystoiminna

n ja Kemin 

yksikön toiminta 

ja henkilökunta 

siirtyi toisen 

yrityksen 

palvelukseen v. 

2001 

Paikallinen osaaminen; 

TEAY:n 

digitaalielektroniikan ja 

digitaalisen 

signaalinkäsittelyn 

sekä sulautettujen 

järjestelmien opetus 

Vesisuihku- ja 

pakkausteknologia-

yritys (VPY) 

Liikevaihto: 

 v. 2001 n. 1 Mmk 

Henkilökunta: (2) + 

harjoittelijoita 

Vesisuihkuleikkaus- 

palvelut, myöh. 

pakkausvaimenti-

met ja pakkauksiin 

liittyvät tuotteet 

Nokia Networks, 

ADS Solution ja 

Fintronic (Oulu), 

Alcom (Raahe), 

PKC (Oulu), 

Wärtsilä (Vaasa), 

Scanfil 

(Aänekoski) 

vienti kilpailija- 

yhteistyöyritykse

n kautta 

1992 

hautomoyritys  

Tekun 

teknologiapalvelu-

osastolla syntyi 

yrityksen 

perustamisajatus 
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Yritys/yksikkö/ 

organisaatio/osasto 

Toimiala 

Liikevaihto 

Henkilökunta 

Tuotteet ja  

 palvelut 

Avainasiakas- 

suhteet 

Teknologia-

kylään  

tulovuosi 

Teknologiakylään tulon 

syy 

Ympäristöyritys (YY) 

Liikevaihto: n. 0,5–1 

Mmk, kasvuhakuisuus 

Henkilökunta: 1 

vakinainen 

Päästömittaukset 

teollisuuslaitoksille 

tuotekehitys- 

projektit, laitteiden 

ja 

mittausmenetelmie

n 

kehitys, 

tutkimuspalvelut 

MB, Stora Enso, 

Outokumpu 

(koko maa), 

kemian teollisuus 

1993 

hautomoyritys 

Ympäristötekniikan 

opetus TEKU:ssa ja 

Oulun yliopiston 

ympäristö-

teknologiakes- 

kuksen perustamis-

suunnitelma 

teknologiakylään 
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Liite 7 Muiden yritysten ja organisaatioiden 
kuvaukset 

Taulukko 58. Muiden yritysten ja organisaatioiden kuvaukset. 

Yritys/yksikkö/ 

organisaatio/osasto 

Toimiala 

Liikevaihto 

Henkilökunta 

Tuotteet ja 

palvelut 

Avainasiakas- 

suhteet 

 

Teknologiakylään 

tulovuosi 

Teknologiakylään 

tulon syy 

Automaatioyrityksen 

yksikkö 

Liikevaihto: 

kolminkertaistunut 

vuoteen 2001 mennessä 

Henkilökunta: 

v. 1989 (3) ja 

v. 2001 (36) 

Automaatiojärjes-

telmien projektoinnit, 

projektitoimitukset ja 

raportointijärjestelmät, 

huoltopalvelu ja 

asiakaskohtaiset 

sovellukset ja koulutus 

Stora Enso 

Veitsiluodon tehtaat, 

MB Kemin sellu, 

Rautaruukki (Raahe), 

UPM (Oulu), Stora 

Enso vesilaitokset 

(Oulu ja Kemi) myös 

kv-toimeksiantoja 

divisioonan kautta 

1992 

fuusio v. 1998 

synt. konsernin kaksi 

liiketoiminnallisesti 

toisiaan täydentävää 

yritystä, jotka 

yhdistettiin 

Tilaratkaisut, 

oheispalvelut 

Insinöörisuunnittelu-

toimisto 

 

Sähkö- ja 

automaatiosuunnittelu 

ei ilmoitettu 1993 hautomoyritys - 

Kemin Teollisuus- 

kylä Oy 

Liikevaihto: ei ilmoitettu 

Henkilökunta: 3 

Rakennuttaa ja vuokraa 

toimitiloja ja palveluja 

yrityksille, 

teknologian 

kehittämishankkeet 

vuoteen 1993 asti 

Yritykset etenkin 

Pohjois-Suomessa, 

mutta myös muualla 

1991 Studiotalon 

ensimmäinen osa 

rakennettiin 

- 

Amk:n tekniikan 

koulutusyksikön 

teknologiapalvelu-

osasto 

teknologiapalvelu- 

osaston hankkeet 

3 Mmk 

Henkilöstön työmäärä 

osastoilla n. 20 

henkilötyövuotta 

Tutkimus ja 

tuotekehitys, 

projektitoiminta, 

suunnittelupalvelut 

(koneautomaatio ja 

sähkö), analyysit, 

simulointi- ja 

mittauspalvelut 

Alueen isot yritykset: 

Stora Enso, Metsä 

Botnia, Avestapolar ja 

jonkin verran 

keskisuuria yrityksiä 

1997 perustettiin Amk:n alueellinen 

vaikuttavuus, 

yritysprojekti- 

mainen toiminta 

Kiinteistönhuoltoyritys 

Liikevaihto: n. 1Mmk 

Henkilökunta: 3 

Kiinteistön huolto- 

palvelut 

Esimerkiksi amk:n 

yksiköt Kemissä ja 

ABB 

1997 Tilat ja hoitopisteet, 

edullisempi vaihtoehto 

kuin kaupungilla 

Mekaaninen puun- 

jalostusyritys 

Liikevaihto: 

kasvujohteinen 

Henkilökunta: yrittäjä 

Konsultointi (suunnittelu 

& markkinointi), tukit, 

kaato, sahat eli koko 

ketju 

Sato Joint Oy (Ajos) 1997 hautomoyritys Oma yritysidea 
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Yritys/yksikkö/ 

organisaatio/osasto 

Toimiala 

Liikevaihto 

Henkilökunta 

Tuotteet ja 

palvelut 

Avainasiakas- 

suhteet 

 

Teknologiakylään 

tulovuosi 

Teknologiakylään 

tulon syy 

Meri-Lapin Studiokylä 

Oy 

Liikevaihto: v. 1998 1,8 

Mmk ja v. 2001 

 n. 3 Mmk 

Henkilökunta: 3 

 

Elinkeinojen 

kehittämisyhtiö 

(markkinointi- ja 

kehittämisyhtiö), 

koordinoi projekteja ja 

teknologian 

kehittämishankkeita 

vuoteen 1998 

Team Botnia (Tornio), 

Oulun teknologiakylä, 

multipolisyhteistyö, 

kv-yhteistyö 

1993 M-L SKY 

perustettiin 

kehittämisyhtiöksi 

 

- 

 

Meri-Lapin yritys- 

hautomo 

Liikevaihto: v. 2001 

 n. 4 Mmk 

Hautomotoiminta: 

aloittavat yritykset, 

tutkimus-, tuote- ja 

yritysideat M-L I:n 

tutkimusyksiköt, amk:n 

yksiköt ja yritykset 

aloittavat yritykset 

teknologiakylässä ja 

Kemi-Tornion alueella 

sekä jo toiminnassa 

olevat yritykset 

(toiminnan laajennus), 

Kemi 

Hautomotoiminta alkoi 

Tekun 

teknologiaosastolla 

v.1992, toiminta 

laajeni v. 1998 myös 

osaksi M-L SKY:n 

toimintaa Torniossa, 

v. 2001 hautomo 

siirtyi Kemi-Tornion 

amk:n hallintaan 

- 

Suunnitteluyritys 

Liikevaihto: ei ilmoitettu 

Henkilökunta: 4 

(koulutuksessa 15) 

Kone-, laite- ja 

sähkösuunnittelu, 

kolmityösuunnittelu 

( 3 D), etäkunnon- 

valvonta 

 

 

Outokumpu, Stora 

Enso, MB, 

julkisyhteisöt, 

etäkunnon valvonnan 

osalta koko Suomi 

2001 Kemi, toimipiste 

Pellossa 

Tilat, muilla yrityksillä 

ei ollut merkitystä, 

henkilöt vaikuttivat 

Tietoliikenne- yrityksen 

yksiköt 1,2 

Liikevaihto: ei ilmoitettu 

Henkilökunta: 

Kemissä n. 10 

Telekommunikaatio-

palvelut ja -tuotteet 

Kemi-Tornio: 

Outokumpu, 

metsäyhtiöt, kunnat, 

sairaanhoitopiirit, 

ja osittain PK- 

sektori 

Tietoliikenneyritys oli 

alueella jo ennen 

kylän perustamista, 

fuusioitui myöh. 

osaksi konsernia 

- 

Tietotekniikka-yrityksen 

yksikkö 1 

Liikevaihto: (ei ilmoitettu) 

Henkilökunta: Kemissä 2, 

osa 48 henkilön Etelä-

Suomessa olevaa tiimiä 

Tietotekniikkapalvelut, 

järjestelmät 

tuotteistetut järjestelmät 

MB, Stora Enso, 

(Kemin yksiköt) 

Outokumpu, Rauta-

ruukki 

oma konserni 

(ostetaan sisäistä 

palvelua) 

1995, fuusio v.1999, 

osa konserni a 

Asiakkaiden läheisyys 

Tietotekniikka-yrityksen 

yksikkö 2 

Kemin yksikkö keskittyy 

ohjelmistoihin ja niiden 

ylläpitoon 

Liikevaihto: ei ilmoitettu 

Henkilöstö: 10 

Sähköiset 

tietojärjestelmät, 

ohjelmistot ja ylläpito 

Stora Enso, Kemi-

Tornion alue ja 

Pohjois- Suomi ja 

osittain koko maassa 

2000, osa konsernia 

Tornioon avattiin 

yksikkö 

Alueella alan 

asiantuntijoita, imago 
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Yritys/yksikkö/ 

organisaatio/osasto 

Toimiala 

Liikevaihto 

Henkilökunta 

Tuotteet ja 

palvelut 

Avainasiakas- 

suhteet 

 

Teknologiakylään 

tulovuosi 

Teknologiakylään 

tulon syy 

Tietotekniikka-yrityksen 

yksikkö 3 

Liikevaihto: ei eritellä, 

Henkilökunta: Kemi 9 

Kemin toimipiste: 

tietojärjestelmien 

suunnittelu & tuote-

kehitys, informaation 

hallintapalvelut 

laitevalmistajat ja 

operaattorit: Sonera, 

UPM, MB 

2000, omistajan 

vaihdos v.2001, osa 

konsernia 

Oulussa työvoimapula, 

Oulun ja 

prosessiteollisuuden 

läheisyys, amk:n 

opetus, alhaiset 

kustannukset 

Tili- ja toimisto-

palveluyritys 

Liikevaihto: ei ilmoitettu 

Henkilökuntaa 3 

Kirjanpito, 

palkanlaskenta, 

taloushallinto 

pääasiakkaat Kemi-

Tornio-Keminmaa, 

myös muualta 

2000 Suosittelu 
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