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Liiketoimintaympäristön nopea muuttuminen pakottaa yritykset etsimään innovatiivisia ja joustavia 

tapoja vastata kilpailullisiin haasteisiin. Yksi tapa on muodostaa joustavia ja yhteistoiminnallisia 

liiketoimintasuhteita. Näin muodostettavien verkostojen avulla yritysten on mahdollista saavuttaa 

strategisia tavoitteita, jakaa riskiä ja ulkoistaa toimintoja. Ne ovat siis strategisesti tärkeitä 

yrityksille.  

 

Tässä tutkimuksessa muodostetaan kokonaisvaltainen kuva verkostojen perustamisesta, niiden 

toiminnasta ja niiden lopputuloksista. Tutkimuksen näkökulma on verkostojen toimijoissa. 

Tavoitteena on ymmärtää verkostoja laajasti ja löytää kriittisiä vaiheita, joihin verkostojohtajan 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Varsinkin verkostojen alkuvaiheessa erityistä huomiota tulisi kiinnittää avoimen ja 

luottamuksellisen kulttuurin luomiseen verkostotoimijoiden välille. Tämä tapahtuu ainoastaan 

intensiivisen vuorovaikutuksen kautta. Verkostojohtamiseen liittyy aina riski siitä, sillä mitä 

enemmän yksittäinen toimija saavuttaa valtaa verkostossa, sitä vähemmän tehokas ja innovatiivinen 

verkosto on.  Näin ollen verkostosta muodostuu hyvin yksipuolinen ja verkosto menettää sen 

perimmäisen tarkoituksen, eli yhteisen tiedon luomisen.  

 

Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Empiirisen aineiston tapauksena on Octopus-

verkosto, joka toimi Oulun alueella noin 10 vuoden ajan ja oli näin ollen harvinaisen pitkäkestoinen 

ja laaja verkosto. Perehtymällä verkoston sekundaariaineistoon, kuten pöytäkirjoihin, 

hankesuunnitelmiin ja esityksiin, pystyin muodostamaan aikajanan Octopusin ajalta. Tämän 

pohjalta haastattelin verkoston eri vaiheista yhteensä 12 eri toimijaa.  

 

Tutkimuksen perusteella verkostojen kriittisiä vaiheita ovat mm. toimijoiden valinta verkostoon, 

verkoston johtaminen verkoston tavoitteiden mukaisesti ja verkoston lopputulosten kriittinen 

arviointi. Näihin kohtiin tulisi verkostojohtajien kiinnittää erityistä huomiota. Verkostot ovat 

kuitenkin aina laajoja kokonaisuuksia ja niihin vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten niiden tavoite, 

niissä olevat toimijat sekä aika ja paikka, jossa ne toimivat.  
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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus sai alkunsa Oulun kaupungin liikelaitoksen, BusinessOulun tarpeesta 

pyrkiä selvittämään monimutkaisten verkostojen kriittisiä vaiheita. BusinessOulu 

vastaa Oulun kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja sen tavoitteena on 

edistää vientiä, myyntiä, investointeja sekä työpaikkoja Oulun alueella. Näihin 

tavoitteisiin päästäkseen BusinessOulu toteuttaa erilaisia hankkeita ja projekteja. 

Usein hankkeissa on mukana julkisen sektorin lisäksi yrityksiä, koulutuksesta 

vastaavia organisaatioita sekä muita toimijoita. Usein verkostot ovat hyvin laajoja ja 

monimutkaisia. Lisäksi hankkeille haetaan yleensä ulkopuolista rahoitusta 

(esimerkiksi EU-rahoitus), mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia verkostolle. Verkostossa 

tulee esimerkiksi olla tietty organisaationaalinen muoto (ohjausryhmä, operatiivinen 

ohjausryhmä, hallinnollinen ohjausryhmä) ja hankkeesta pitää raportoida erilaisia 

määreitä. Lisäksi hankerahoitus asettaa verkostolle toiminta-ajan, jolle hankkeen 

rahoitus on myönnetty.  

Tutkimuksen tapaukseksi nostan Octopus-verkoston, joka oli toiminnassa vuosina 

2002−2011. Tavoitteena oli luoda mobiilipalveluiden testaus- ja 

kehittämisympäristö. Hanke oli toiminnassa siis suhteellisen pitkän ajan ja sen 

vaiheet olivat hyvin monivaiheiset. Vaikka kehittämisympäristöstä ei syntynyt 

pysyvää liiketoimintaa sen tavoitteiden mukaisesti, oli verkostolla 

kokonaisuudessaan myös monia positiivisia lopputuloksia.  

Vastaavanlaisia hankkeita ja projekteja BusinessOulu toteuttaa koko ajan ja tästä 

syystä verkostojen tarkastelu laaja-alaisemmin koettiin tarpeelliseksi. Erityisesti 

haluttiin selvittää verkostojen kriittisiä vaiheita eli niitä kohtia, joihin tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota.  

1.1 Johdatus aiheeseen  

Liiketoimintaympäristön nopea muuttuminen pakottaa yritykset etsimään 

innovatiivisia ja joustavia tapoja vastata kilpailullisiin haasteisiin. Yksi tapa on 

muodostaa joustavia ja yhteistoiminnallisia liiketoimintasuhteita, jotka auttavat 

tunnistamaan ja vastaamaan nopeasti muuttuviin, monimutkaisiin ja vaihtuviin 
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olosuhteisiin (Huang & Wilkinson 2013). Verkostot ja suhteet ovat muuttaneet 

yritysten suhtautumista niitä ympäröivään ympäristöön ja ongelmiin, joita ne 

kohtaavat (Håkansson & Ford 2002). Joidenkin tutkijoiden mukaan verkostot jopa 

korvaavat perinteiset markkinat ja vertikaalisesti integroidut yritykset (Halinen & 

Törnroos 2003).  

Eurooppalainen IMP (Industrial Marketing and Purchasing) -ryhmä on tehnyt paljon 

tutkimusta verkostoista ja organisaatioiden sisäisistä suhteista. Ryhmän keskeinen 

ajatus on ARA-malli, jossa toimijoiden (actors), resurssien (resources) ja toimintojen 

(activities) verkko kietoutuvat toisiinsa ja muodostaen verkoston. (Håkansson & 

Snehota 1995) Verkosto nähdään rakenteena, joka koostuu useista solmukohdista 

(node) ja niitä yhdistävistä sidoksista (thread). Solmukohdat ovat 

liiketoimintakeskuksia, kuten tuotanto- tai palveluyrityksiä, ja sidokset ovat suhteita 

yritysten välillä. Verkosto ei ole itsenäinen ja suljettu maailma vaan se on suhteissa 

tapahtuvan monimutkaisen vuorovaikutuksen seurausta. (Ford, Gadde, Håkansson ja 

Snehota 2003: 18)  

1900-luvulta saakka tutkijoiden huomio on kiinnittynyt organisaatioiden välisistä 

kahdenvälisistä vaihtosuhteista kohti arvoa luoviin verkostoihin, jotka sisältävät 

erilaisia verkosto-organisaatioita (Achrol 1997). Samalla kun tarve 

teknologiainnovaatioille ja taloudelliselle tehokkuudelle on kasvanut, on suhteiden 

monimutkaisuus lisääntynyt. Ostaja-myyjä suhteiden lisäksi strategiset yritysmuodot 

ovat lisääntyneet (Leek, Naudé & Turnbull 2000).  

Usein suhteet yritysten välillä ovat monimutkaisia, pitkäaikaisia ja niiden nykyinen 

muoto pohjaa aikaisempaan vuorovaikutukseen liiketoimintayksiköiden välillä 

(Håkansson & Ford 2002). Strategisessa verkostossa yrityksellä on mahdollisuus 

saavuttaa strategisia tavoitteita, kuten jakaa riskiä ja ulkoistaa arvoa tuottavia 

vaiheita ja organisaationalisia toimintoja. Verkosto on siis strategisesti tärkeä 

yritykselle. Esimerkkejä strategisista verkostoista ovat strategiset allianssit, 

yhteisyritykset ja pitkäaikaiset ostaja-välittäjä suhteet.  (Gulati, Nohria & Zaheer 

2000)  
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1.2 Tutkimusongelma 

Vaikka verkostoitumista on tutkittu useasta eri näkökulmasta, ovat useat asiat 

edelleen aukaisematta tai ne kaipaavat teoreettista tai liikkeenjohdollisia 

johtopäätöksiä.  (Achrol 1997, Jarillo 1998, Håkansson & Ford 2002, Möller & 

Rajala 2007). Monipuolinen tutkimus on tuonut uutta tietoa, mutta samalla se on 

aiheuttanut epäselvyyksiä käsitteistä vieden huomiota ilmiöstä itsestään.  

Yleisesti verkostot nähdään dynaamisina ja jatkuvasti muuttuvina (Halinen & 

Törnroos 1998). Verkostojen dynaaminen luonne tekee niiden tutkimisesta haastavaa 

niin käsitteellisellä kuin empiirisellä tasolla (Holmlund 2004). Ymmärtääkseen 

verkoston dynaamisuutta tulee sitä pohtia useista eri näkökulmista. Verkostosta tulisi 

arvioida erityisesti sen rajoja, prosesseja ja tapahtumia. Lisäksi aika on keskeinen osa 

verkoston dynaamisuutta. (Chou & Zolkiewski 2012) Aika toimii ympäristönä, joka 

rajoittaa, muokkaa ja mallintaa vuorovaikutusta (Medlin 2004). Näin ollen oikea 

ajoittaminen on olennainen osa liiketoimintasuhteissa (Halinen & Törnroos 1998). 

On todettu, etteivät nykyiset mallit ja teoreettiset työkalut ole riittäviä kuvaamaan 

verkostoja dynaamisina ja monimutkaisina ilmiöinä (Halinen & Törnroos 1998, 

Holmlund 2004). 

Lisäksi verkostojen johdettavuudesta on ollut paljon keskustelua tutkijoiden 

keskuudessa.  Möllerin, Rajalan ja Svahnin (2005) mukaan huomiota on annettu vain 

vähän tarkoituksella rakennettuihin verkkoihin ja erityisesti niiden johtamiseen. 

Lisäksi verkostojen johdettavuudesta vallitsee kaksi erilaista näkökulmaa: 

resurssipohjainen näkökulma sekä IMP-ryhmän näkökulma. Ensimmäisen mukaan 

suurten yritysten tulisi proaktiivisesti luoda, mukauttaa ja kontrolloida verkostoa 

(Dyer & Singh 1998), kun taas IMP-ryhmän ajattelun mukaan verkostot ovat 

historiaan uppoutuneita ja jatkuvasti muuttuvia suoria ja epäsuoria suhteita, joita ei 

voi yksi toimija tai ydinyritys kontrolloida (Håkansson & Ford 2002). 

1.3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tutkimusongelma liittyy verkostojen laaja-alaiseen 

ymmärtämiseen ja mallintamiseen. Vastauksia tutkimuskysymykseen haen 
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verkostojen tutkimuksen eri näkökulmista. Painopisteenä on erityisesti IMP-ryhmän 

tekemä tutkimus ja ARA-malli, josta keskityn toimijoiden verkostoon. Tutkimuksen 

tavoitteena on selkiyttää verkostojen muodostumista ja niiden johtamiseen liittyviä 

tekijöitä ja näin ymmärtää verkostoja laaja-alaisena kokonaisuutena. Tällä 

tutkimuksella en pyri selittämään verkostojen ilmiötä täydellistä olemusta, vaan 

paremminkin tarkastelemaan ilmiötä verkoston toimijoiden näkökulmasta.  

Tutkimuksen pääkysymys on:  

Mitkä ovat strategisen verkoston kriittiset vaiheet toimijoiden 

näkökulmasta? 

Tutkimuskysymystä tarkastellaan strategisen verkoston näkökulmasta. Pyrkimyksenä 

on muodostaa objektiivinen kuva verkostosta huomioiden eri osapuolten intressit. 

Tarkoituksena on mallintaa verkostojen muodostamista, verkostotoimintaa sekä 

verkoston lopputuloksia. Näistä vaiheista pyrin löytämään kriittisiä pisteitä, joihin 

verkostojohtajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Lisäksi pyrin löytämään vastauksiin seuraaviin apukysymyksiin  

Miten toimijat valikoituvat strategiseen verkostoon ja miten luottamus 

kehittyy toimijoiden välille?  

Voiko strategisia verkostoja johtaa ja millaisia taitoja siihen tarvitaan? 

Miten verkoston lopputuloksia tulisi arvioida?  

Apukysymykset ovat muotoutuneet niiden ongelmien ympärille, jotka näin 

mielenkiintoisimmiksi avoimiksi kysymyksiksi tarkasteltaessa verkostoa laaja-

alaisena kokonaisuutena.  
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Johdantoluvun jälkeen esittelen yleisesti verkostojen tutkimuksen historiaa ja kahta 

erilaista tutkimusnäkökulmaa. Luvussa kolme käyn läpi tekijöitä, jotka vaikuttavat 

strategisen verkoston muodostumiseen ja luottamuksen syntymiseen toimijoiden 

välillä. Seuraavaksi esittelen näkökulmia strategisten verkostojen johtamiseen ja 

pohdin voiko verkostoja ylipäätään johtaa. Lukujen 2-4.4 pohjalta muodostan 

teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle, joka toimi pohjana empiirisen aineiston 

keräämiseen. Luvut siis kuvaavat niitä ennakkokäsityksiä, jotka tutkimuksen 

haastatteluiden aloitukseen aikaan muodostivat teoreettiset lähtökohdat työlle.  

Pääluvussa viisi käsittelen niitä metodologisia näkökulmia empiirisen aineiston 

keräämiseksi. Tämän jälkeen, luvussa kuusi käsittelen tutkimuksen taustoja sekä 

kontekstia, jossa Octopus-verkosto toimi.  

Luvussa seitsemän analysoin Octopus-verkoston eri vaiheita ja pyrin linkittämään 

aineistosta nousseita teemoja teoriassa nostettuihin asioihin. Diskussio-osassa 

vertailen aiemmin tehtyä tutkimusta haastatteluista nouseviin teemoihin. Viimeisessä 

kappaleessa esittelen tutkimuksen pohjalta tehtävät teoreettiset ja liikkeenjohdolliset 

johtopäätökset.  
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2 VERKOSTOT JA NIIDEN TUTKIMUS 

Liiketoimintasuhteet voidaan nähdä prosessina, jossa yritykset tai organisaatiot 

muodostavat vahvoja ja laajamittaisia sosiaalisia, taloudellisia, palvelu- ja teknisiä 

siteitä. Näiden siteiden joiden tavoitteena on laskea kokonaiskustannuksia, lisätä 

arvoa ja näin ollen saavuttaa yhteistä etua (Anderson & Narus 1991). Sen sijaan 

liiketoimintaverkosto voidaan nähdä kahden tai useamman liiketoimintasuhteen 

yhdistäjänä. Näihin kahdenvälisiin suhteisiin voi joko suorasti tai epäsuorasti liittyä 

muita suhteita, jotka liittävät suhteen laajempaan liiketoimintaverkostoon (Anderson, 

Håkansson & Johansson 1994).  

1980-luvulta lähtien on verkostojen tutkijoiden keskuudessa vallinnut kaksi 

konseptuaalista näkemystä. Osa tutkijoista näkee verkoston organisaationalisena 

muotona, joka sijoittuu jonnekin markkinoiden ja hierarkioiden välille (Cova, Prévot 

& Spencer 2010). Strategisen johtamisen ja resurssiriippuvuusteorian näkökulman 

mukaan on olemassa tarkoituksellisesti luotuja strategisia verkostoja tai 

arvoverkkoja. Nämä verkot sisältävät spesifejä organisaatioita ja niillä on sovitut 

roolit verkostossa. (Parolini 1999) Strategisiksi verkostoiksi kutsutaankin sellaisia 

organisaatioiden välisiä siteitä, jotka ovat strategisesti tärkeitä verkostossa mukana 

oleville yrityksille (Gulati ym. 2000). 

Toisaalta osa tutkijoista esittää suhteellisen näkemyksen verkostoista. Näkemyksen 

mukaan verkostoja esiintyy, mutta niitä ei voi kontrolloida (Cova et al. 2010). Tämä 

näkökulma painottaa verkostojen historiallisia, evoluutionaarisia ja uppoutuneita 

piirteitä (Håkansson & Ford 2002, Håkansson & Snehota 1995). Tutkijat näkevät 

verkostot rajattomina, itsenäisinä, alhaalta ylöspäin järjestäytyvinä järjestelminä 

(Möller & Rajala 2007). Suhteet ja liiketoimintaverkostot ovat voimakkaasti 

toisistaan riippuvaisia, eikä yhtäkään yksittäistä suhdetta voida ymmärtää ilman sen 

kytköksiä verkostoon.  Håkansson ja Snehota (1989) ovatkin todenneet, että yksikään 

yritys ei ole saari ja liiketoimintasuhteet eivät kehity tyhjiössä.  

 



13 

2.1 ARA-malli 

IMP-ryhmän kehittelemän ARA-verkostomallin (Håkansson & Johansonin 1992, 

Håkansson & Snehota 1995) mukaan liiketoimintaverkostot muodostuvat kolmesta 

peruselementistä ja niiden välisistä yhteyksistä: liiketoiminnan toimijat, toiminnot ja 

resurssit. Yritykset ovat sidoksissa toisiinsa näiden kolmen peruselementin kautta ja 

luovat keskinäisiä riippuvuussuhteita toisiinsa. Samalla ne tuottavat markkinoiden 

stabiliteettia.  

Esimerkkejä toiminnoista ovat tuotekehitys, valmistaminen sekä tiedon prosessointi, 

hankinta ja myyminen. Yhdistelemällä erilaisia toimintoja voidaan laskea 

kustannuksia ja parantaa toimintojen lopputulosta. (Håkansson & Snehota 1995: 62) 

Toisaalta yritykset voivat olla riippuvaisia toistensa resursseista, kuten pääomasta, 

henkilökunnasta ja tiedosta. Yksin organisaatio ei pysty luomaan kaikkia tarvittavia 

resursseja vaan vuorovaikutus muiden organisaatioiden kanssa on välttämätöntä 

(Levine & White 1961). 

Verkosto tuottaa yrityksille niin hyötyjä kuin kustannuksia. Nämä ovat seuraamuksia 

yrityksen tekemistä sijoituksista verkostoon sekä sen omista ja 

verkostokumppaneiden toiminnasta. (Ford ym., 2003: 18) Toimintojen ja resurssien 

lisäksi yritysten suhteisiin vaikuttavatkin yksittäiset toimijat verkostossa. Toimijat 

muodostavat keskinäisiä suhteita verkostossa ja he tuovat suhteeseen rajoituksia, 

mutta myös mahdollisuuden oppia (Håkansson & Snehota 1995: 204). Keskinäinen 

luottamus ja sitoutuneisuus ovat olennaisessa roolissa suhteiden syntymisessä.   

Hyödyntämällä näitä kolmea suhteen eri tasoa yritykset voivat saavuttaa etuja, joita 

ne eivät olisi saavuttaneet yksin (Håkansson & Johanson 1992: 28). Verkosto tarjoaa 

uusia mahdollisuuksia saavuttaa haluttuja tavoitteita, mutta toisaalta se myös 

rajoittaa yrityksen toimintoja (Halinen, Salmi & Havila 1999).  

IMP-ryhmää on kritisoitu siitä, että se painottaa liikaa aineellisia elementtejä ARA-

mallissaan. Esimerkiksi Lowe, Purchase ja Ellis (2012) näkevät vuorovaikutuksen 

prosessina ja aineettomana elementtinä, jota perusmuuttujat eivät voi määritellä. Yksi 

aineettoman pääoman muoto on sosiaalinen pääoma. Se poikkeaa taloudellisesta ja 
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inhimillisestä voimavarasta, sillä se omistetaan yhdessä suhteen osapuolien kanssa ja 

se viimekädessä määrittelee kilpailullisen menestymisen (Burt 1992: 11-13).  

2.2 Sosiaalinen pääoma  

Mikä tahansa yhteisö voidaan kuvailla ihmistenvälisinä kommunikaation verkostona 

ja tästä syystä verkostot ovat olennainen osa sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen 

pääoma viittaa sellaisiin sosiaalisen organisoitumisen muotoihin, jotka helpottavat 

koordinaatiota ja yhteistyötä yhteiseen etuun pyrittäessä (Putnam 1993: 167). 

Sosiaalinen pääoma liittyy yksilön omaamiin sosiaalisiin suhteisiin ja niissä voidaan 

määrittää kaksi tasoa: toisaalta on kyse siitä, ketä kuuluu toimijoiden väliseen 

verkostoon ja toisaalta siitä, kuinka verkosto itsessään on sosiaalisen pääoman muoto 

(Burt 1992: 12). Olennaista on se, missä verkostoasemassa yksilö sijaitsee suhteessa 

tuntemiensa henkilöiden muodostamassa sosiaalisen verkoston kokonaisrakenteessa 

(Burt 1992: 8−9). 

Sosiaalinen pääoma muodostuu monista kokonaisuuksista, jotka kaikki liittyvät 

sosiaaliseen rakenteeseen ja helpottavat rakenteeseen kuuluvien toimijoiden 

toimintaa. Sosiaalinen pääoma kuvaa suhteita ihmisten välissä ja on tästä syystä 

aineetonta pääomaa. (Colemanin 1988: 100−101) Se mahdollistaa taloudellisen ja 

inhimillisen pääoman hyödyntämisen. Sekä Putnamin (1993) että Colemanin (1988) 

mukaan sosiaalinen pääoma voidaan luokitella kolmeen luokkaan: verkostoihin, 

luottamukseen ja sosiaalisiin normeihin. 

Sosiaalista pääomaa voi arvioida myös suhteiden vahvojen ja heikkojen siteiden 

avulla (Granovetter 1973: 1361). Siteen vahvuus on yhdistelmä ajasta, 

emotionaalisesta intensiivisyydestä, intimiteetistä ja vastavuoroisista palveluista. 

Vahvat siteet ovat horisontaalisia ja antavat yhteisöille tunteen identiteetistä ja 

yhteisestä päämäärästä. Näin ollen vahvat siteet muodostavat tiheitä ja yhtenäisiä 

ryhmiä. Näissä suhteissa sosiaalinen pääoma on usein sitovaa ja sillä viitataan 

vahvaan ryhmän sisäiseen lojaliteettiin, joka voi joissain tapauksissa luoda jopa 

vihamielisyyttä ryhmän ulkopuolisia jäseniä kohtaan. (Putnam 2000: 22) 
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Sulkeutunut ryhmä auttaa myös normien ylläpitämisessä, sillä sulkeutuneessa 

verkostossa tieto vahingollisesta toiminnasta päätyy muiden verkoston jäsenten 

tietoon ja he voivat yhdessä rangaista vahingollisen toiminnan aiheuttajaa. Normien 

avulla pyritään rajoittamaan negatiivisia ulkoisia vaikutuksia tai kannustamaan 

positiivisia. Toisaalta vahvat normit voivat vähentää innovatiivisuutta. (Coleman 

1988: 102−108) 

Vahvoja siteitä enemmän tulisi huomiota kiinnittää heikkoihin siteisiin, sillä niiden 

kautta tavoitetaan suurempi määrä ihmisiä ja ylitetään sosiaaliset rajalinjat. Heikot 

siteet todennäköisemmin luovat siltoja erilaisten ryhmien välille ja näin ollen 

tarjoavat mahdollisuuden sosiaaliseen liikkuvuuteen. Samaan tapaan rakenteelliset 

aukot tuovat verkostoon toisiaan täydentäviä etuja, kuten 

liiketoimintamahdollisuuksia, resursseja, informaatiota ja kilpailuetua. (Burt 1992: 

18, Granovetter 1973). Useimmissa verkostoissa on sekä sitovaa että siltoja luovaa 

sosiaalista pääomaa (Putnam 2000: 23).   

2.3 Yhteenveto  

Tässä luvussa esittelin kaksi konseptuaalista näkemystä verkostoista. Erot 

näkökulmissa liittyvät erityisesti siihen, miten paljon verkostoja voi hallita. Tämän 

tutkimuksen tapausverkostossa on selkeästi määritellyt roolit, joten voidaankin puhua 

strategisesta verkostosta. Tämä tukee strategisen johtamisen ja 

resurssiriippuvuusteorian näkökulmaa.  

Verkostojen tutkimus on todella laaja-alainen ja moninainen tieteenala, jonka vuoksi 

asetan tässä luvussa tietyt reunaviivat tälle tutkimukselle. Vaikka empiirinen aineisto 

tapaus on selkeästi verkosto-organisaatio, keskityn tässä tutkimuksessa toimialojen 

verkostonäkökulmaan ja IMP-ryhmän tekemään tutkimukseen. Näkökulma on 

erityisesti toimijoiden verkossa, sillä ymmärtääkseen monimutkaisia 

liiketoimintasuhteita, toimijat ja heidän välinen dynamiikka ovat merkittävässä 

roolissa verkoston eri vaiheissa. Seuraavissa luvussa pohdin verkoston jäsenten 

valintaan vaikuttavia tekijöitä ja luottamuksen syntymistä toimijoiden välille.  
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3 STRATEGISEN VERKOSTON MUODOSTUMINEN 

Strategisen verkoston muodostuminen on yksi verkoston kriittisistä vaiheista. 

Partnereiden valinnan lisäksi on tärkeää, että toimijoiden välille muodostuu 

luottamukselliset suhteet. Tässä luvussa avaan tekijöitä, jotka vaikuttavat verkoston 

partnereiden valintaan. Pohdin sitä, tulisiko ryhmään valita mahdollisimman 

samanlaisia vai erilaisia toimijoita. Avaan myös luottamuksen kehittymistä verkoston 

toimijoiden välillä ja sen muuttumista suhteen aikana.   

3.1 Partnereiden valinta/valikoituminen 

Strategisen verkoston muodostaminen on kriittisen tärkeää, sillä verkoston tuottama 

lopputulos riippuu kumppaneiden saumattomasta yhteistyöstä ja yhdenkin toimijan 

huono suoritus heikentää lopullista tarjoamaa. Huomioita tulisi kiinnittää erityisesti 

verkoston jäsenten valintaan, heidän keskinäisten roolien ja vastuiden sopimiseen 

sekä operationaalisten periaatteiden päättämiseen. (Partanen & Möller 2012) 

 

Partnereiden määrä ja heidän monimuotoisuus vaikuttavat ryhmän dynamiikkaan ja 

sopimuskustannuksiin. Yhteistyö kehittyy helpommin jos osapuolet ovat 

samankaltaisia ja heillä on henkilökohtaisia siteitä toistensa kanssa. Lisäksi 

sopimukseen pääsemisen kustannukset ovat kohtuulliset. (Faerman, McCaffrey & 

Van Slyke 2001) Organisaationalisella yhteensopivuudella tarkoitetaan yritysten 

samankaltaisia organisaationalisia prosesseja, kuten kulttuuria, 

henkilöstöresurssikäytänteitä ja hallinnollisia järjestelmiä. Yritysten samankaltaiset 

kulttuurit ja näkökulmat strategisista päätöksistä auttavat saavuttamaan 

synergiaetuja. (Jemison & Sitkin 1986)   

 

Toisaalta organisaationalinen yhteensopivuus voi olla harhaanjohtavaa verkostojen 

kontekstissa ja partnereiden samankaltaiset organisaationaliset ominaisuudet 

saattavat vaikuttaa negatiivisesti yhteistyön lopputuloksiin (Saxton 1997). Sen sijaan 

suuri ja heterogeeninen ryhmä voi helpottaa yhteistyötä luomalla mahdollisuuksia 

liiketoiminta- ja informaatiovaihdolle (Faerman, McCaffrey & Van Slyke 2001). 

Innovaatioita tavoittelevan strategisen verkoston tulisikin kerätä toisiaan tukevia 

toimijoita, joilla on erilaisia vahvuuksia ja heidän on mahdollista olla erilaisissa 
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rooleissa yhteistyöprosessin aikana (Dhanaraj & Parkhe 2006). Myös 

informaationäkökulmasta suurempi verkosto on parempi, sillä silloin toimijoilla on 

pääsy laajempaan toimijoiden verkostoon. Verrattuna tiheään verkostoon, harva 

verkosto tarjoaa enemmän informaatiohyötyä, sillä siinä on enemmän ei-suoria 

yhteyksiä verkoston jäseniin (Burt 1992:16-17). Voidaankin todeta, että verkoston 

osapuolten välillä tulisi olla jonkin verran samankaltaisuutta, jotta ne voivat 

ymmärtää toisiaan, mutta toisaalta liiallinen samankaltaisuus rajoittaa verkostosta 

saatavia hyötyjä, sillä osapuolet eivät tuo mitään uutta suhteeseen (Saxtonin 1997). 

 

Verkoston partnereiden valintaa voi määrittää myös maantieteellinen läheisyys 

toimijoiden välillä. Paikallisella klusterilla tarkoitetaan tiheää organisaatioiden 

välistä verkostoa maantieteellisellä alueella, joka on tunnistettu avaintekijäksi 

lisäämään tiedon levittäytymistä, paikallista oppimista ja tehokasta 

resurssivaihdantaa (Takeda, Kajikawa, Sakata, Masushima 2008). Stimuloidakseen 

paikallista liiketoimintakehitystä julkinen sektori tai muu organisaatio usein tukee 

näitä projekteja. Yritysten maantieteellinen läheisyys ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, 

joka vaikuttaa paikallisen verkoston kehittymiseen. Myös teknologisella, 

kognitiivisella ja sosiaalisella läheisyydellä on vaikutusta innovatiivisen verkoston 

luomiselle. (Elkinder-Frick ym. 2011) 

 

Yrityksen maineella voi olla merkitystä partnereiden valintaan. Maine perustuu 

yksilöiden tietoon ja tunteisiin yrityksestä ja se voi olla merkittävä tekijä 

kilpailuedun saavuttamiselle (Hall 1992). Positiivinen maine on signaali luotettavasta 

partnerista ja se on arvokas aineeton etu verkoston yrityksille (Saxton 1997, Hall 

1992). Myös tämän tutkimuksen empiriassa maine nousi merkittävään rooliin 

partnereiden valikoitumisessa.  

3.2 Luottamus verkostossa  

Luottamus on olennainen osa yritysten välistä kumppanuutta ja usein se on linkitetty 

muihin suhteisiin vaikuttaviin näkökulmiin kuten kommunikaatioon, konflikteihin ja 

yhteistyöhön (esimerkiksi Anderson & Narus 1990). Luottamus on yksi sosiaalisen 

pääoman muoto ja se liittyy suoraan toimijoiden kykyyn muodostaa strateginen 

verkosto. 
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Moorman, Deshpande ja Zaltman (1993) määrittelevät luottamuksen haluksi luottaa 

vaihdantakumppaniin, jota kohtaan tunnetaan varmuutta. Luottamus on yrityksen 

uskomus siitä, että toinen yritys pyrkii toimimaan niin että se tuottaa positiivisia 

lopputuloksia yritykselle (Anderson & Narus 1990). Luottamukseen liittyy odotus 

lunastamattomien vastapalveluiden suorittamisesta ja uskomus siitä, että velvoite 

todella suoritetaan tulevaisuudessa (Coleman 1988: 117). 

Huang ja Wilkinson (2013) esittävät teorian liiketoimintasuhteiden dynamiikasta ja 

luottamuksen kehittymisestä suhteen eri vaiheissa. Teoria kuvaa sitä, miten tunteet ja 

uskomukset muokkaavat luottamuksen luonnetta ja määrää suhteen eri vaiheissa, ja 

miten nämä muutokset vaikuttavat osapuolien toimintaan ja vuorovaikutukseen.  

Suhteen alussa luottamus pohjautuu aikaisempaan tietoon ja uskomuksiin partnerista. 

Luottamus on kognitiivisempaa ja laskelmoivaa. Ensiluottamus ei pohjaudu 

konkreettisiin kokemuksiin vuorovaikutuksesta vaan paremminkin toiveikkaaseen 

ajatteluun. Aikaisempi tieto voi joko suosia tai estää yhteistyön kehittymisen. (Huang 

& Wilkinson 2013) Ensimmäiset kohtaamiset muokkaavat asenteita ja auttavat 

opettamaan keneen verkostossa voi luottaa (Faerman, McCaffrey & Slyke 2001). 

Suhteen alussa onkin tärkeää, että partnerit oppivat tuntemaan muiden toimijoiden 

uskomuksia, asenteita, arvoja, liiketoimintastrategioita ja operointitapoja. Tämä 

oppiminen tapahtuu ainoastaan intensiivisen ja avoimen keskustelun avulla, jossa 

osapuolet asteittain rakentavat luottamusta ja jaettua tietoa (Schienstock & 

Hämäläinen 2001: 185). 

 

Vuorovaikutuksen lisääntyessä suhteen osapuolien välillä luottamuksen luonne ja 

määrä usein stabilisoituvat. Käsitykset, uskomukset sekä yhteiset tavoitteet saattavat 

muuttua vuorovaikutuksen myötä. Luottamus muuttuu monimutkaisemmaksi, 

moniulotteisemmaksi ja siitä tulee tunnepitoisempaa. Tämän myötä yritysten on 

mahdollista tehdä riskisempiä sitoutumisia suhdekohtaisiin resursseihin. (Huang & 

Wilkinson 2013) 

 

Huangin ja Wilkinsonin (2013) mukaan yhden yrityksen ei ole mahdollista 

suunnitella ja kontrolloida liiketoimintasuhdetta ja niiden kehitystä. Suhde ja 

luottamus muuttuvat toimintojen, vuorovaikutuksen ja ympäristön muuttumisen 
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seurauksena. Johtajien täytyy oppia selviytymään näistä monimutkaisuuksista ja 

kontrolloimisen sijaan pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan suhteen kehittymiseen.   

3.3 Yhteenveto 

Verkoston partnereiden valinta on tasapainottelua ryhmän jäsenten 

samankaltaisuuden tai erilaisuuden välillä. Taulukkoon yksi olen kuvannut 

todennäköisyyksiä yhteistyön syntymiselle, innovaatioille ja konflikteille 

heterogeenisessa ja homogeenisessä verkostossa. Ryhmässä, jossa on samankaltaisia 

jäseniä, yhteistyö kehittyy helposti ja riski konflikteille on pieni. Toisaalta 

innovaatioita ei välttämättä synny, koska informaatiovaihto on pientä ja verkostossa 

on vain vähän epäsuoria yhteyksiä jäsenten välillä.  

Toisaalta suuressa ja heterogeenisessä ryhmässä riski yhteistyön kehittymiselle on 

suurempi, sillä toimijat ovat toisilleen tuntemattomia.  Jos yhteistyötä kuitenkin 

kehittyy, syntyy myös innovaatioita todennäköisemmin kuin homogeenisessä 

ryhmässä. Tähän syynä on suurempi informaatiovaihto ryhmän jäsenten välillä. 

Toisaalta riski konflikteille on suurempi heterongeenisessä ryhmässä. Taulukossa 

yksi olen havainnollistanut näitä todennäköisyyksiä plus ja miinus-merkeillä.   

Taulukko 1: Homogeenisen ja heterogeenisen verkoston eroja 

 Homogeeninen verkosto Heterogeeninen verkosto 

Yhteistyö kehittyy helposti + - 

Innovaatioita - + 

Konflikteja - + 

Suhteet ja luottamus muuttuvat toimintojen, vuorovaikutuksen ja ympäristön 

muuttumisen seurauksena ja tästä syystä johtajien tulisi kontrolloinnin sijasta pyrkiä 

osallistumaan ja vaikuttamaan suhteen kehittymiseen. Seuraavassa luvussa paneudun 

tarkemmin verkostojen johtamiseen liittyviin tekijöihin. 
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4 VERKOSTOJEN JOHTAMINEN  

Tässä luvussa pureudun verkostojen johtamiseen liittyviin asioihin. Iso kysymys on 

se, voiko verkostoja ylipäätään johtaa vai onko verkoston johtaminen nimenomaan 

tehokkaan verkoston edellytys. Möller, Rajala ja Svahn (2005) luovat 

arvojärjestelmäjatkumo -käsitteen pohjalta verkostojen johtamismalli, jossa 

määritellään erilaiset verkostotyypit ja niitä vastaavat johtamiskyvykkyydet. Koska 

tämä malli pohjautuu pitkälti samojen tutkijoiden tekemään tutkimukseen, painottuu 

mallia esittelevä alaluku pääosin Möllerin, Rajalan ja Svahnin tekemään 

tutkimukseen vuodelta 2005.  

Esittelen myös Fordin, Gadden, Håkanssonin ja Snehotan (2002) verkostojohtamisen 

mallin, jossa verkostokuvat, verkostotoiminta ja verkoston lopputulokset vaikuttavat 

verkoston johtamiseen. Verkoston lopputulos voi olla myös negatiivinen ja luvun 

lopussa pohdinkin vallan ja konfliktien vaikutusta verkostotoimintaan. Luvun 

lopussa muodostan teoreettisen viitekehyksen. 

4.1 Voiko verkostoja johtaa? 

Jo pitkään on keskusteltu verkoston johtamisesta ja siitä, voiko verkostoja ylipäätään 

johtaa (Ritter ym.2004). Tutkijoiden näkökulmat voidaan jakaa yritysverkostoihin 

(network of organization) ja verkosto-organisaatio (network organisation).  

Yritysverkostoissa organisaatiot tai toimijat ovat joko suorassa tai epäsuorassa 

riippuvuussuhteessa toisiinsa. Verkoston yritykset nähdään monimutkaisina 

adaptiivisina järjestelminä, jotka sisältävät organisaationaalisia ja sosiaalisia suhteita 

ja, joissa jokainen toimija pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa. (Stacey 1996: 19) 

Näin ollen verkostoja voidaan johtaa heikosti ja yksikään yritys ei voi ohjata tai 

kontrolloida verkostoa (Ritter, Wilkinson & Johnston 2003). Sen sijaan tulisi 

painottaa vuorovaikutuksen merkitystä, koska ainoastaan sitä kautta yritys voi hyötyä 

verkostosta (Håkansson & Ford 2002).   

Verkosto-organisaatiot ovat tiheämpiä, moninkertaisempia ja vastavuoroisempia kuin 

yksinkertaiset yritysverkostot. Lisäksi jaettu arvosysteemi määrittää verkoston 

jäsenten roolit ja vastuut.  (Achrol 1997) Ollakseen tehokkaita täytyy tällaisia 
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verkostoja johtaa (Dyer 1996, Dyer & Nobeoka 2000, Dhanaraj & Parkhe 2006). 

Tällaisia kontrolloivat yritykset ovat ydinyrityksiä ja niiden muodostamia verkostoja 

voidaan kutsua strategiseksi verkostoiksi (Ritter ym. 2003) tai esimerkiksi 

strategisiksi verkoiksi (Möller & Rajala 2007).  

Molemmat näkökulmat auttavat ymmärtämään yritysten käyttäytymistä ja 

johtamistapoja verkostokontekstissa. Möllerin, Rajalan ja Svahnin (2005) mukaan 

verkostoja ei voida johtaa voimakkaasti. Verkoston jäsenillä ei voi olla täyttä 

kontrollia toisen jäsenen resursseihin ja aktiviteetteihin. Silti verkoston johtaminen 

on tärkeä kysymys ja mahdollisuudet sekä haasteet kontrolloida ja koordinoida 

verkostoja vaihtelee verkoston tyypistä riippuen.  

4.2 Verkostojen johtamisen malli  

Verkostot voivat olla hyvin monimutkaisia ja tästä syystä niiden johtaminen on 

erityisen haastavaa.  Möller ja Halinen (1999) ovat kehittäneet verkostojen 

johtamisen mallin. Malli pohjautuu ajatukseen siitä, että jokainen tuote tai palvelu 

edellyttää tiettyjä arvotoimenpiteitä ja näitä toteuttavia toimijoita, jotka muodostavat 

arvontuottamisjärjestelmän. Verkostot voidaan nähdä toimijoiden ja näiden 

hallitsemien arvotoimintojen, voimavarojen ja kyvykkyyksien muodostamina 

arvojärjestelminä. (Parolini 1999: 62) Näillä arvotoiminnoilla ei viitata yritysten 

omiin arvoihin vaan heidän tuottamaan arvonlisäykseen tuotteisiin tai palveluihin. 

 Arvojärjestelmän määriteltävyydellä tarkoitetaan, kuinka tarkasti verkon toimijat ja 

niiden hallitsemat arvotoiminnot ja kyvykkyydet voidaan eritellä. (Parolini 1999: 62) 

Mitä tarkemmin arvojärjestelmä voidaan määritellä, sitä vähemmän se sisältää 

epävarmuutta, ja sitä helpompaa tällaisen verkon johtaminen on. Sen sijaan mitä 

niukemmin arvojärjestelmä voidaan määritellä, sitä vaikeampaa ja riskipitoisempaa 

sen rakentaminen on. (Möller ym. 2005) 

Arvojärjestelmän määriteltävyyden ja verkoston tavoitteiden mukaan strategiset 

verkot voidaan asemoida arvojärjestelmäjatkumolle. Kuvion yksi mukaisesti 

jatkumon vasemmassa reunassa sijaitsevat stabiilit arvontuottamisjärjestelmät ja 

oikeassa reunassa puolestaan dynaamiset arvojärjestelmät. Myös verkostojen 
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tavoitteet määrittelevät niiden sijaintia arvojärjestelmäjatkumolla. Vasemmalla 

sijaitsevat tarkoin määritellyt ja suhteellisen stabiilit arvontuottamisjärjestelmät, 

jossa toimijoiden arvotoiminnot ja voimavarat ovat pitkälti tunnettuja. Nämä 

arvojärjestelmät luonnehtivat hyvin kypsiä aloja ja niillä tapahtuvaa ydin- tai 

perusarvon tuottamista. Keskellä arvojärjestelmäjatkumoa ovat arvojärjestelmät, 

jotka ovat suhteellisen hyvin määritettyjä, mutta niitä muokataan vähittäin ja 

paikallisten parannusten avulla. Useimmat monijäsenisten tuotekehitysprojektit ja 

liiketoimintaprosessien muokkaaminen ovat tyypillisiä esimerkkejä tämän 

tyyppisestä askelittaisesta muutoksista olemassa olevaan arvojärjestelmään. (Möller 

ym. 2005)  

Jatkumon oikeassa reunassa ovat vasta kehittymässä olevat arvojärjestelmät. Näiden 

verkkojen tavoitteena on uusien tuotteiden, liiketoimintakonseptien ja mallien tai 

laajimmillaan näitä mahdollistavien teknologioiden kehittäminen. Tulevaisuuteen 

suuntautuneet strategiset verkot yleensä aiheuttavat radikaaleja muutoksia olemassa 

oleviin arvojärjestelmiin ja luovat uusia arvotoimintoja. Syntymässä olevat 

arvojärjestelmät vaativat dynaamisia ja monimutkaisia oppimisprosesseja ja 

organisaatioiden välisten suhteiden muodostamista. Tästä johtuen epävarmuus 

arvotoimintoja, toimijoita ja heidän kykyihinsä liittyen, ovat olennainen osa näissä 

arvojärjestelmissä. Toimijat, jotka toimivat kehittymässä olevien arvojärjestelmien 

verkostoissa, kohtaavat hyvin erilaisia haasteita verrattuna stabiileihin 

liiketoimintaverkostoihin. (Möller ym. 2005) 
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Kuvio 1: Arvojärjestelmäjatkumo (mukaillen Möller, Rajala & Svahn 2005) 

Möller, Rajala ja Svahn (2005) painottavat, että arvojärjestelmä on abstraktiivinen ja 

staattinen malli. Jatkumon kaksi ääripäätä ovat ideaalityyppejä ja todellisuudessa on 

mahdotonta löytää täysin määritettyjä ja määrittämättömiä arvojärjestelmiä. 

Esimerkiksi useimmilla isoilla yrityksillä on merkittävä rooli kaikissa eri 

verkkotyypeissä, joko verkon rakentajina tai erilaisina kumppaneina. 

4.2.1 Strategisten verkostojen luokittelu ja niiden johtaminen 

Möllerin, Rajalan ja Svahnin (2005) mukaan strategisten verkkojen johtamisen 

haasteet liittyvät niiden sijaintiin arvontuottamisjatkumolla, toimijoiden tavoitteisiin 

sekä verkoston rakenteeseen. Näin ollen strategisten verkkojen tyypit voidaan jakaa 

vertikaalisiin, horisontaalisiin ja moniulotteisiin arvoverkkoihin. Taulukon kaksi 

mukaisesti nämä kolme verkkotyyppiä esiintyvät kaikilla arvontuottamisjatkumon 

osa-alueilla. 

Taulukko 2. Strategisten verkkojen tyypit (mukaillen Möller, Rajala & Svahn 2005) 

 

 
Vertikaaliset arvoverkot Horisontaaliset arvoverkot 

Moniulotteiset 

arvoverkot  

Stabiilit 

arvojärjestelmä 

Moni-tasoiset 

toimittajaverkot ja kanava 

& asiakaspalveluverkot 

Kilpailija-allianssit Ontot organisaatiot  

Lisäparannuksia  
T&K- yhteistyö-verkot ja  

pilottiasiakasverkot 

Resurssien ja kyvykkyyksien 

kehittämisallianssit, joissa 

mukana kilpailijoita/instituutioita  

Monimutkaiset 

liiketoimintaverkot  

Radikaali muutos  
Integroidut 

arvojärjestelmäverkot  

Tuotekehitys & teknologia-

allianssit 

Uusien 

arvojärjestelmien 

verkot  

Perustasolla vertikaaliset arvoverkot lisäävät operationaalista tehokkuutta, jossa 

ydinyritys ohjaa tarkkaan määritettyä toimitusjärjestelmää. Kuitenkin suurin osa 

vertikaalisista verkoista pyrkivät kehittämistavoitteisiin, jotka pääosin johtavat 

vähittäisiin ja paikallisiin parannuksiin tuotteissa tai prosesseissa vakiintuneissa 

arvojärjestelmissä (Dyer 1996, Dyer & Nobeoka 2000).  Kunnianhimoisin 

vertikaalisten verkkojen tavoite on kuitenkin integroida kokonaisia arvojärjestelmiä. 

Esimerkiksi Nokia on pyrkinyt yhdistämään toimintojaan aina raaka-aineiden 

tuotannosta, tuotteiden jakeluun loppuasiakkaille saakka. Tämä vaatii 
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informaatiojärjestelmien ja johtamisprosessien pitkälle edennyttä integraatiota. 

(Möller ym. 2005)  

Horisontaalisia verkkoja kuvaavat hyvin kilpailija-allianssit ja yhteistoiminnalliset 

järjestelyt, joissa mukana on erilaisia institutionaalisia toimijoita, kuten valtion 

virastoja, toimialakohtaisia yhteisöjä, tutkimus instituutioita ja yliopistoja. Näiden 

lisäksi horisontaaliset verkot sisältävät kilpailijoita sekä vertikaalisia verkkoja, kuten 

toimittaja- ja jakelijayrityksiä. Verkkojen tavoitteena on tarjota pääsy olemassa 

oleviin resursseihin tai kehittää yhdessä uusia resursseja. Resurssien ja 

kyvykkyyksien kehittämisallianssit vaihtelevat paikallisista vientirenkaista 

kansainvälisiin teknologia-alliansseihin, joiden tavoitteena on luoda uuden 

sukupolven teknologiaa. (Möller ym. 2005) 

Moniulotteiset verkostot vaihtelevat selkeistä arvojärjestelmistä vasta 

muodostumassa oleviin arvojärjestelmiin, jotka tuovat mukanaan radikaaleja 

muutoksia. Yksinkertaisimmillaan moniulotteiset arvoverkot ovat niin kutsuttuja 

onttoja organisaatiota, joka luovat tarjoamansa yhdistelemällä tuotteita ja palveluita 

eri tuottaja- ja ketjuyrityksiltä.  Monimutkaisemmat liiketoimintaverkot vaativat 

tietoa ja kehityskykyä usealta eri toimijalta. Esimerkiksi mobiilimaksamisen 

järjestelmien kehittäminen vaatii intiimiä yhteistyötä pankkien, 

telekommunikaatioyritysten ja erilaisten ohjelmistokehittäjien kesken. (Möller ym. 

2005)
 

Radikaaleimmillaan moniulotteisen verkon tavoitteena on luoda uusia teknologioita 

tai liiketoimintakonsepteja. Tämä vaatii usean toimijan yhteistyötä ja uusien 

arvotoimintojen kehittämistä. Esimerkiksi internetportaalit ja uudet 

liiketoimintamuodot, jotka yhdistävät uudella tavalla erilaisia palveluita, ovat 

esimerkkejä uuden arvon verkoista. (Möller ym. 2005) 

Verkostojen ja suhteiden johtamisen neljä tasoa  

Verkostojen ja suhteiden johtaminen voidaan jakaa neljälle tasolle: toimialat makro-

tason verkostoina, strategiset verkot, verkot ja suhdeportfoliot sekä strategiset 

suhteet.  
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Toimialat koostuvat toimijoiden verkostoista. Toimija voi olla mikä tahansa 

organisaatio tai jopa yksilö, joka on merkityksellinen verkoston ymmärtämisen 

kannalta. Toimijat tekevät verkostosta dynaamisen ja läpinäkymättömän. 

Ensimmäisellä tasolla johdon täytyy tunnistaa ja ymmärtää arvojärjestelmä ja 

toimijat joiden kautta makrotason verkosto tuottaa arvoa asiakkaille. Mitä 

monimutkaisempi ja epävakaampi arvojärjestelmä on, sitä haastavampi tehtävä sen 

johtaminen on. Verkoston visioinnilla tarkoitetaan johtajien kykyä tunnistaa 

verkoston teknologisia kehityspolkuja ja niihin sisältyviä mahdollisuuksia ja riskejä. 

(Möller & Halinen 1999, Möller ym. 2005)  

Suuret yritykset saattavat muokata verkoston kehitystä vaikuttamalla muiden 

avaintoimijoiden uskomuksiin, tavoitteisiin ja käyttäytymiseen verkostossa. Tätä 

kutsutaan verkoston orkestroinniksi. Esimerkiksi syksyllä 2001 Nokia ilmoitti 

uudesta partnerilinjastaan, joka pyrki lisäämään ja kiihdyttämään uuden sukupolven 

mobiilipalveluita (GPRS ja UMTS). Näissä verkostoissa Nokia jakoi useita sen 

avainasemassa olevia koodeja ja sovellusratkaisuja. Tämän kaltainen verkoston 

orkestrointi edellyttää visiota verkostosta sekä vahvaa sijaintia ja uskottavuutta 

alalla. (Möller ym. 2005) 

Taso kaksi käsittelee kahdenvälisten suhteiden hallintaa ja verkostoasemointia. 

Strategisten verkkojen johtamisessa olennaista on kyky mobilisoida ja koordinoida 

muiden relevanttien toimijoiden arvotoimintoja. Olennainen kysymys onkin, 

minkälaiseen asemaan ja rooliin se pyrkii erilaisissa ja verkostoissa. (Möller ym. 

2005) Verkkostrategiat voidaankin jakaa joko (i) operationaalisen tehokkuuden 

parantamiseen, (ii) olemassa olevien voimavarojen parempaan hyödyntämiseen 

osallistumalla yhteen tai useampaan verkkoon tai (iii) uusien voimavarojen 

kehittämiseen innovaatioverkkojen avulla (Loeser 1999). Näihin tavoitteisiin voidaan 

päästä joko käyttämällä olemassa olevaa verkostoasemaa, liittymällä jo olemassa 

oleviin verkostoihin tai perustaa kokonaan uusi strateginen verkko (Möller ym. 

2005). 

Verkostojen johtamisen kolmannella tasolla Möller, Rajala ja Svahn (2003) 

tarkastelevat sitä, miten yritys hallitsee sen suhdeportfolioita. Strategisesti on tärkeää 

määritellä yrityksen sisäiset ja ulkoiset toiminnot. Usein isot yritykset kuuluvat 
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useisiin strategisiin verkkoihin, joko integroivan ydinyrityksen roolissa tai muussa 

yhteistyöroolissa. Verkostojen portfolionäkökulma painottaakin yrityksen kykyä 

kehittää johtamisprosesseja ja organisaationaalisia välineitä toimiakseen tehokkaasti 

useissa verkostoissa yhtä aikaa. Johdon tulee pystyä arvioimaan verkoston riskejä, 

etuja ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.  

Kahdenvälisten vaihtosuhteiden analysointi muodostaa verkostojen johtamisen 

neljännen tason. Pystyäkseen toimimaan monimutkaisten suhteiden verkossa, tulee 

yrityksen pystyä hallitsemaan muiden tasojen lisäksi sen kahdenvälisiä suhteita. 

(Möller ym. 2005).  

4.2.2 Arvonluonti ja verkostokyvykkyydet  

Taulukossa kolme olen esitellyt kullekin verkostotyypille vaaditut 

johtamiskyvykkyydet. Vaikka verkostokyvykkyydet on esitetty järjestyksessä niiden 

monimutkaisuuden mukaan, ei se tarkoita sitä, että verkostokyvykkyydet vasemmalla 

laidalla olisivat vähemmän tärkeitä kuin oikealla. Ydinarvon tuottaminen 

vertikaalisen verkon avulla on yleensä edellytys vähittäisille innovaatioille. Nämä 

puolestaan voivat johtaa radikaaleihin innovaatioihin tulevaisuuteen suuntautuneiden 

strategisten verkkojen avulla. (Möller ym. 2005) 

Taulukko 3. Arvonluonti ja verkostokyvykkyydet (mukaillen Möller, Rajala & Svahn 2005) 

Ydinarvon tuottaminen Lisäarvon tuottamiseen 

liittyvä arvontuotanto 

Tulevaisuuteen suuntautunut 

arvon tuottaminen 

Tehokas tuotanto ja kuljetus, 

prosessilaadukkuus ja joustavuus 

Tehokkuutta parantavia 

innovaatioita. Uusia ratkaisuja 

asiakkaiden liiketoiminnan 

tueksi 

Radikaaleja innovaatioita, 

jotka avaavat uusi 

liiketoimintamahdollisuuksia 

   

Kysynnän 

ennustami-

sen kyky 

Johtamis-

järjestelmän 

kehittämi-

sen kyky 

SCM & 

CRM 

kyky 

Syvä 

partnerointi-

kyky 

Verkosto

johtami-

nen 

Verkoston 

visiointi-

kyky 

Verkoston 

orkestroin-

tikyky 

Kyky tuotannon, kuljetuksen ja 

prosessien kehittämiseen 
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Yleisesti arvojatkumon vasemmassa reunassa olevat asiakaslähtöiset toimittajaverkot 

vaativat ydinyritykseltä kykyä integroida ja koordinoida verkon toimijoiden 

arvotoimintoja sekä muodostaa vahvasti koordinoituja toimittaja- ja kanavaketjuja. 

Ydinyrityksen vahva brändi viestittää potentiaalisille verkoston jäsenille 

mahdollisuudesta hyötyä verkostoitumisesta, kuten suuremmista volyymeista tai 

stabiilimmasta kysynnästä. Mitä vahvempi asema ydinyrityksellä on, sitä 

valikoivampi se voi olla valitessaan verkostotoimijoita.  (Möller ym. 2005) 

Kun strategisen verkoston tavoitteena on saada aikaan parannuksia olemassa oleviin 

arvojärjestelmiin, toimijoiden välillä tulisi olla intiimi ja luottamuksellinen suhde. 

Yhteisen tiedon luominen vaatii avointa ja luottamuksellista kulttuuria (Dyer & 

Nobeoka 2000). Tämä vaatii syvää partnerointiorientaatiota ja vahvoja 

vuorovaikutustaitoja, jotka ovat välttämättömyyksiä perustettaessa monialaisia 

tiimejä.  Toimijoiden täytyy olla valmiita jakamaan luottamuksellista tietoa 

organisaatiostaan ja tekemään muutoksia heidän arvotoimintoihin. Ydinyrityksen 

tulisi arvioida potentiaalisten partnereiden kykyä toimia verkoston hyväksi. (Möller 

ym. 2005) 

Mitä monimutkaisempi arvojärjestelmä, mitä enemmän toimijoita ja mitä 

intensiivisemmät suhteet toimijoiden välillä on, sitä monitahoisempia kyvykkyyksiä 

tarvitaan. Näin siis myös silloin, kun strategisen verkon tavoitteena on kehittää uusia 

tuotteita tai liiketoimintakonsepteja (arvojatkumon oikeassa laidassa). Proaktiivisen 

yrityksen tulisi tunnistaa ja arvioida potentiaalisia verkkopartnereita ja kehittää 

mielenkiintoinen suunnitelma (agenda) verkostolle. Verkoston alullepanevalla 

yrityksellä täytyy olla tiettyjä resursseja ja tietoa, joka tekee siitä mielenkiintoisen 

verkoston muiden jäsenten silmissä. Verkostojohtaminen vaatii organisaatiolaajuista 

verkostopelaajaorientaatiota, jossa avainhenkilöt jakavat ja tukevat yhteisten 

tavoitteiden saavuttamista. Yhteisen tiedon luominen ja sen tiedolla johtaminen ovat 

myös olennaisia taitoja verkostojohtamisessa. (Möller ym. 2005) 

Verkosto-orkestroinnilla viitataan toimijan kykyyn vaikuttaa kokonaan uuden 

liiketoiminta verkoston muodostumiseen. Orkestrointi edellyttää kykyä visioida 

nousevia liiketoiminta-aloja ja avaintoimijoita sekä tunnistaa potentiaalisia 

kehitysnäkymiä. Visioinnin avulla päätoimija voi kehittää suunnitelman, jolla 



28 

vaikuttaa alan kehittymiseen haluttuun suuntaan. Kuka tahansa ei voi olla verkoston 

orkestroija, sillä rooli vaatii kykyä visioida, vahvoja kommunikaatiotaitoja ja 

suostuttelukykyä. Lisäksi orkestroijan täytyy olla uskottava. Tämä voidaan saavuttaa 

ainoastaan silloin kun toimijalla on vahva tietämys alasta ja vahva 

liiketoiminnallinen asema. (Möller ym. 2005) 

Mitä stabiilimpi arvojärjestelmä on ja mitä tiukempaa kontrollia arvotoiminnoista 

pidetään, sitä todennäköisemmin ydinyritys toimii hierarkkisesti. Toisaalta mitä 

vähemmän määriteltyjä arvotoimintoja ja mitä dynaamisempi järjestelmä sitä 

löyhempi johtamisen rakenne on. On tärkeä huomata, että erilaiset 

liiketoimintaverkot vaativat organisaationaalisia järjestelyjä ja johtamiskykyjä. 

Håkansson ja Ford (2002) painottavat, että yritysten tulisi olla varovaisia pyrkiessään 

hallitsemaan verkostoja, sillä liiallinen hallinta voi johtaa tehokkuuden ja 

innovatiivisuuden vähenemiseen verkostossa.   

4.3 Verkostojohtamisen malli  

Ford, Gadde, Håkansson ja Snehota (2002: 173−178) tuovat verkostojen johtamiseen 

toisenlaisen näkökulman. Heidän mukaan yksittäinen yritys ei voi johtaa verkostoa 

tai olla verkoston keskipiste. Yhden yrityksen toiminnalla ei ole vaikutusta 

ainoastaan tähän yksittäiseen yritykseen, vaan useimmiten lopputulos vaikuttaa 

moneen muuhun verkoston jäseneen. Kaikilla toimijoilla onkin oma kuva verkoston 

laajuudesta, sisällöstä ja ominaisuuksista. Tämä kuva muodostaa pohjan 

näkemyksilleen ja toiminnoille verkossa. Jokaisen toimijan verkostokuva riippuu 

heidän omista kokemuksista, suhteista ja sijainnista verkostossa ja siihen vaikuttavat 

ongelmat, epävarmuudet ja taidot. Myös tiedon ja ymmärryksen rajallisuus 

vaikuttavat verkostokuvaan. (Ford ym. 2002)  

 

Verkostokuvien lisäksi verkostojohtamiseen vaikuttavat verkostotoiminta ja 

verkoston lopputulokset. Verkostojohtamisen malli on kuvattuna kuviossa kaksi. 

(Ford ym. 2002) Esittelen näitä verkostojohtamisen elementtejä seuraavaksi.   
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Kuvio 2. Verkostojohtamisen malli (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota 2002) 

Verkostokuvat 
 

Verkostokuvat ovat toimijan subjektiivisia ja mentaalisia kuvauksia heidän 

ympäristöstään. Hennebergin, Mouzasin ja Naudén (2006) mukaan verkostokuvat 

ovat verkoston toimijoiden järkeistämisen välineitä ja ne muodostavat selkärangan 

johtajien ymmärrykselle suhteista, vuorovaikutuksesta ja keskinäisistä 

riippuvuussuhteista. Näin ollen verkostokuvat ovat tärkeä osa yksilöllistä 

päätöksenteonprosessia ja olennainen käsite verkostojen johtamisessa.  

Verkostotoiminta 

Verkostokuvat vaikuttavat siihen, mitä kukin toimija voi, tai toivoisi voivansa tehdä 

verkostossa. Verkostotoiminta on verkostojen johtamisen toinen elementti, jolla 

viitataan yritysten ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen verkostossa. (Ford ym. 

2003: 178) Vuorovaikutus kahden yrityksen välillä on aina riippuvaista muista 

suhteista verkostossa. Jokaisella suhteella verkostossa on joko positiivinen tai 

negatiivinen vaikutus muihin verkoston suhteisiin. Suhteen kehittymiseen vaikuttavat 

useat eri tekijät, kuten aikaisemmat kokemukset, sen hetkiset tapahtumat, odotukset 

tulevaisuudesta ja laajemmat tapahtumat suhteiden verkostossa. Tästä syystä 

vuorovaikutusta ei voida ymmärtää jos sitä ei nähdä osana laajempaa suhteiden 
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verkostoa. (Håkansson & Ford 2002) Verkostotoimintaa voidaan tarkastella kolmesta 

eri näkökulmasta, jotka kaikki tuovat esille tärkeitä kysymyksiä suhteista ja 

verkostoista (Ford ym. 2003: 179). 

 

Ensimmäinen näkökulma keskittyy yrityksen olemassa oleviin suhteisiin. Suhteet 

ovat yritykselle merkittävä etu ja myös pohja nykyisille toiminnoille. Kunkin 

yrityksen suhteita ja resursseja voidaan kehittää ja yhdistellä muiden yritysten 

kanssa. Näin voidaan synnyttää jopa uusia innovaatioita. Toisaalta suhteet voivat 

hidastaa kehitystä, sillä mikä tahansa muutos yrityksen omissa toiminnoissa 

vaikuttaa myös muihin suhteessa mukana oleviin yrityksiin. Jos yritys esimerkiksi 

haluaa esitellä uuden palvelun, vaihtoehtoisen logistiikkatavan tai uuden tuotteen, on 

se aina riippuvainen muiden yritysten antamassa luvasta tehdä muutoksia. Toisaalta 

millään yrityksellä ei voi olla täydellistä kontrollia verkostossa. Tällainen näkemys 

kertoo puutteesta ymmärtää verkoston luonnetta ja muiden näkökulmia. (Håkansson 

& Ford 2002, Ford ym. 2003: 179−180) 

 

Tästä syystä yritys joko vastustaa tai sopeutua tiettyyn operointitapaan, johon se on 

sidottu suhteiden kautta. Nämä päätökset ovat osa yrityksen päivittäistä 

vuorovaikutusta verkoston osapuolien kanssa ja vaativat ymmärrystä ympärillä 

olevista yrityksistä. Jokainen yritys pyrkii tukemaan positiivista kehittymistä ja 

samalla vastustamaan negatiivista kehitystä. Tämä on jatkuva prosessi, joka on 

erityisen tärkeä silloin kun joku yritys pyrkii saavuttamaan merkittävän muutoksen. 

(Ford ym. 2003: 179−180)  

 

Toinen näkökulma verkostotoimintaan liittyy yrityksen sijaintiin verkostossa. On 

yhtä oikein sanoa, että yritys määrittää sen suhteet tai että suhteet määrittävät 

yrityksen. Yritys voi joko hyväksyä nykyisen sijainnin verkostossa (jonka 

määrittelevät olemassa olevat suhteet) tai yritys voi pyrkiä muuttamaan sijaintia 

käyttämällä olevamassa olevia tai uusia suhteita. Hyväksymällä nykyisen position 

yritys pyrkii siis stabilisoida verkostotoimintaa ja näin ollen parantaa verkoston 

tehokkuutta ja suorituskykyä. Vaihtoehtoisesti yritys voi systemaattisesti muuttaa sen 

sijaintia verkostossa, joko yhdistelemällä olemassa olevia suhteita uusilla tavoilla tai 

rakentamalla uusia suhteita. (Ford ym. 2003) Håkansson ja Ford (2003) toteavatkin, 

että vähiten sitoutunut suhteen osapuoli pyrkii todennäköisimmin kontrolloimaan 
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suhdetta negatiivisella tavalla ja näin ollen rajoittaa sen kehitystä. Heidän mukaan 

suhteen positiivinen kehitys on yleensä sitoutuneimman osapuolen ansiota.  

 

Yritykset pyrkivät kontrolloimaan heitä ympäröivää verkostoa ja johtamaan suhteita 

saavuttaakseen omia tavoitteitaan. Kolmas verkostotoiminnan näkökulma liittyykin 

kontrolloimisen paradoksiin. Mitä enemmän yritys saavuttaa valtaa verkostossa, sitä 

vähemmän tehokas ja innovatiivinen verkosto on (Håkansson & Ford 2002). 

Väistämättä yritykset pyrkivät vaikuttamaan toisiin yrityksiin verkostossa ja saamaan 

heidät toimimaan haluamallaan tavalla. Mikäli verkoston muut yritykset suostuvat 

toimimaan yhden yrityksen ideoiden pohjalta jättävät he huomioimatta omat 

toiveensa ja viisautensa, jolloin suhde on hyvin yksipuolinen. Näin yrityksen 

suhteiden kehitys on rajoittunutta ja suhteiden osapuolet voivat olla haluttomia 

osallistua suhteeseen. (Ford ym. 2003: 182)  

 

Verkoston kontrollointi on tärkeää, mutta myös vaarallista. Johdon tulisi rohkaista ja 

auttaa muita verkoston osapuolia selventämään heidän ymmärrystään verkostosta. 

Verkoston osapuolten toiminta ja näkökulmat tuovat verkostoon dynamiikkaa, joka 

on etu verkostolle. Vuorovaikutus verkostoissa johtaa oppimisen prosessiin ja 

vakaannuttaa verkostoa. (Håkansson & Ford 2003)  

4.3.1 Verkoston lopputulokset 
 

Jokainen verkosto tuottaa jatkuvasti lopputuloksia jokaiselle verkostoon 

osallistuvalle, joko yksilöllisesti tai kollektiivisesti. Yritys ei voi koskaan olla varma 

lopputuloksista, joita verkostoituminen tuottaa. Perustuen yrityksen omaan 

verkostokuvaan, se havainnoi, arvioi ja vastaa verkoston lopputuloksia. Negatiiviset 

lopputulokset saattavat johtaa yrityksen muuttamaan omaa verkostokäyttäytymistä ja 

verkostokuvaansa. Toisaalta positiiviset lopputulokset puolestaan kannustavat 

yritystä laajentamaan toimintoja ja näin ollen vahvistamaan lopputuloksia. (Ford et 

al. 2003: 183−184) 

Verkostoitumisen epäonnistuminen voi liittyä sosiaalisen pääoman ongelmiin. 

Sosiaalisen pääoman tutkimuksessa tunnistetaan hyvin sen positiiviset vaikutukset, 

kuten koordinointitoimintojen helpottaminen ja transaktiokustannusten laskeminen. 
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Lisäksi sosiaalinen pääoma vaikuttaa positiivisesti innovaatioiden syntyyn. (Coleman 

1988, Putnam ym. 1993, Molina-Morales ja Martínez-Fernándezin 2009) 

Sosiaalisella pääomalla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia ja ylittäessään tietyn 

pisteen siitä voi tulla vahingollista yrityksille (Molina-Morales & Martínez-

Fernández 2009, Eklinder-Frick, Eriksson & Hallén 2011). Negatiivinen sitova 

sosiaalinen pääoma sitoo yritykset tiettyyn verkostoon ja heillä ei ole mahdollisuutta 

tehdä yhteistyötä muiden yhteisöjen tai organisaatioiden kanssa. (Nardone, Sisto & 

Lopolito 2010) Näin ollen vahvat siteet toimijoiden välillä voivat hidastaa 

innovaatioiden syntyä, sillä verkoston toimijat ovat eristyksissä vuorovaikutuksesta, 

joka tapahtuu heidän verkostonsa ulkopuolella. Tämä voi muodostaa vahvan esteen 

innovaatioiden syntymiselle. (Hoyman & Faricy 2009) 

Koska verkostoyhteistyö vaatii jatkuvaa keskustelua ja sopeutumista, on se myös 

altis ympäristö konflikteille (Schienstock & Hämäläinen 2001: 149). Konfliktit 

arvoista, päämääristä ja intresseistä voivat kariuttaa myös intensiivisen yhteistyön. 

(Faerman, McCaffrey ja Slyke 2001) Valta ja konfliktit ovat jo pitkään olleet 

keskeisiä käsitteitä yritysten välisten suhteiden tutkimuksessa. Nämä kaksi käsitettä 

on usein yhdistetty, sillä vallankäyttö saattaa olla konfliktien syynä (Welch & 

Wilkinson 2005). Valta on usein määritelty yhden osapuolen kykynä saada toiset 

tekemään sellaista, jota he eivät olisi muuten tehneet (Dahl 1957). Verkostojen 

näkökulmasta valta voidaan määritellä verkostosijainnin mukaan. Verkostosijainti 

riippuu suorista tai epäsuorista suhteista muihin verkoston toimijoihin.  Valta 

puolestaan liittyy toimijan pääsystä ja kontrollista muiden toimijoiden resursseihin 

verkostossa. (Johanson & Mattsson 1992)  

Valta voi olla luonteeltaan joko epäsuoraa tai suoraa. (Welch & Wilkinson 2005) 

Usein konfliktit verkostopartnereiden välillä liittyvätkin epäsymmetriseen valtaan 

suhteessa. (Schienstock & Hämäläinen
 
2001: 149) Konflikteilla viitataan yleisesti 

erimielisyyden tasoon suhteessa ja se määritellään sen yleisyyden, intensiivisyyden 

ja keston mukaan. (Anderson & Narus 1990) Jos johtava organisaatio verkostossa 

käyttää vaikutusvaltaista asemaansa verkostossa väärin, saattaa se samalla heikentää 

sosiaalista pääomaa partnereiden välillä. Luottamus, vastavuoroisuus ja 

oikeudenmukaisuus ovat avaintekijöitä hyvin toimivaan verkostoon. (Schienstock & 

Hämäläinen 2001: 149) 
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Kaiken kaikkiaan verkostojen johtamisen mallissa nähdään verkostot laajoina ja 

monimutkaisina. Ford et al. (2003) painottavat, että on tärkeää hyväksyä verkostojen 

monimutkainen luonne ja oppia elämään niiden kanssa. Tämä vaatii yritykseltä 

jatkuvaa arviointia ja yhteyksiä verkoston lopputulosten ja verkostokuvien välillä. 

Strategia liiketoimintaverkostoissa ei ole lineaarinen analyysien, kehityksen ja 

toteutuksen prosessi. Verkoston monimutkaisuus ja interaktiivinen luonne 

määrittelevät strategian paremminkin päätösten joukoksi, jotka eivät ole pelkästään 

yrityksen omia vaan myös muiden verkoston jäsenten tekemiä. Koska verkostokuvat 

muodostat pohjan ymmärtää ympäröivää liiketoimintaympäristöä, vaikuttavat ne 

myös johtajien päätöksentekoon ja strategisiin toimiin verkostossa. (Ford ym. 2003: 

191)   

4.4 Yhteenveto  

Tässä luvussa olen pohtinut verkostojen johtamiseen liittyviä seikkoja. Erilaiset 

verkostot tarvitsevat erilaisia verkostokyvykkyyksiä. Yleisesti voidaan todeta, että 

mitä monimutkaisempi arvojärjestelmä, mitä enemmän mukana olevia toimijoita ja 

mitä intensiivisemmät suhteet toimijoiden välillä on, sitä monitahoisempia 

kyvykkyyksiä tarvitaan.  

 

Tässä luvussa keskusteltiin myös kontrolloimisen paradoksista. Yleisesti verkoston 

liiallinen hallinta ja valta verkostossa voivat johtaa tehokkuuden ja innovatiivisuuden 

vähenemiseen. Sen sijaan tulisi panostaa vuorovaikutukseen, sillä se johtaa 

oppimisen ja auttaa vakaannuttamaan verkostoa. 

 

Yritys ei voi koskaan olla liian varma lopputuloksista, joita verkostoituminen tuottaa. 

Joskus verkosto tuottaa myös negatiivisia lopputuloksia ja seurauksena voi olla 

konflikteja verkoston toimijoiden välillä. Luottamus, vastavuoroisuus ja 

oikeudenmukaisuus ovatkin avaintekijöitä hyvin toimivaan verkostoon. 

4.5 Teoreettinen viitekehys 

Lukujen 2-4 pohjalta olen luonut teoreettisen viitekehyksen, joka pohjautuu 

aikaisempaan tutkimukseen. Verkostotoiminta koostuu kolmesta vaiheesta: 
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verkoston perustaminen, verkostotoiminta ja verkoston lopputulokset. Näissä 

vaiheissa erityistä huomiota tulisi kiinnittää partnereiden valintaan, luottamuksellisen 

ja avoimen kulttuurin luomiseen, yhteisen tiedon synnyttämiseen, verkoston 

oikeanlaiseen johtamiseen sekä lopputulosten arviointiin. Verkoston perustaminen, 

verkostotoiminta ja verkoston lopputulokset ovat ikään kuin jatkuva prosessi, sillä 

yksi verkostotoiminta voi luoda pohjaa uuden verkoston synnyttämiselle. Nämä 

vaiheet olen visualisoinnut kuvioon kolme.  

 

Kuvio 3. Teoreettinen viitekehys  

Teoreettisessa viitekehyksen keskiössä ovat toimijat ja heidän välinen toiminta. 

Verkoston perustaminen lähtee liikkeelle jonkun toimijan ideasta perustaa verkosto 

jonkun asian ympärille. Verkoston toimijat voivat valikoitua hyvinkin tarkasti 

tiettyjen roolien ympärille. Toisaalta verkosto voi muotoutua hyvinkin 

vapaamuotoisesti.  

Verkoston partnereiden valinta on yksi verkoston kriittisiä vaiheita ja huomiota tulisi 

kiinnittää verkoston jäsenten valintaan. Toimijoiden tulisi olla riittävän 

samankaltaisia, jotta yhteistyö on mahdollista, mutta toisaalta toimijoiden välillä 

tulisi olla riittävästi eroavaisuuksia, jotta verkostosta voi syntyä jotain uutta.   
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Partnereiden valinnan jälkeen on tärkeä luoda luottamukselliset suhteet heidän 

välilleen. Tämä tapahtuu ainoastaan intensiivisen vuorovaikutuksen kautta. Vahvan 

johtamisen sijasta tulisi painottaa vuorovaikutusta toimijoiden välillä, sillä erilaiset 

näkökulmat tuovat verkostoon uuden oppimista ja dynamiikkaa. Tästä 

verkostotoiminnassa juuri on kyse. Avoin ja luottamuksellisen kulttuurin luominen 

on yksi verkoston kriittisiä vaiheita.  

Möllerin, Rajalan ja Svahnin (2005) tekemän tutkimuksen mukaan verkostoja voi 

johtaa, mutta se vaatii erilaisia kyvykkyyksiä riippuen verkoston sijainnista 

arvojärjestelmäjatkumolla. Mitä haastavampi tavoite verkostolle asetetaan, sitä 

enemmän vaaditaan myös verkoston johtajalta. Visiointi- ja orkestrointikyvyt 

painottuvat arvojärjestelmän vasemmassa laidassa.  

Verkoston toimijoilla tulee olla yhteinen intressi ja tavoite, jota kohti verkoston 

toimijat pyrkivät. Tämä intressi voi vaihdella riippuen toimijan verkostosijainnista, 

mutta päätavoite tulisi olla sama kaikilla verkoston toimijoilla.  Yhteinen intressi on 

samalla verkoston sosiaalinen pääoma, jonka kaikki verkoston toimijat omistavat 

yhdessä.  

Verkostotoiminta synnyttää lopputuloksia, jotka voivat olla joko positiivisia tai 

negatiivisia. Positiivinen lopputulos voi olla esimerkiksi tehokkaampien prosessien 

kehittäminen, uudet innovaatiot tai kokonaan uusien liiketoimintamallien 

kehittäminen.   

Aina verkostotoiminta ei kuitenkaan tuota ainoastaan positiivisia lopputuloksia. 

Negatiivisia lopputuloksia ovat konfliktit verkoston osapuolten välillä, jotka voivat 

kariuttaa intensiivisenkin yhteistyön. Usein konfliktit liittyvät sosiaalisen pääoman 

ongelmiin. Sitova negatiivinen sosiaalinen pääoma sitoo yritykset tiettyyn 

verkostoon vahvojen siteiden kautta ja toimijoiden vuorovaikutus verkoston 

ulkopuolelle on estynyt.  

Tästä syystä verkostojen toimijoiden valinnassa tulisikin painottaa heikkoja siteitä 

sillä ne luovat siltoja erilaisten verkostojen välille ja ne tuovat verkostoon toisiaan 
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täydentäviä etuja. Yleensä verkoston lopputulos ei ole yksiselitteinen vaan se riippuu 

kunkin toimijan ylläpitämästä verkostokuvasta.
 

Verkoston lopputuloksiin vaikuttaa myös konteksti ja aika, jossa toimijat toimivat. 

Aika on ympäristö, joka rajoittaa, muokkaa ja mallintaa vuorovaikutusta (Medlin 

2004). Näin ollen verkoston oikealla ajoittamisella on merkittävä vaikutus sen 

lopputuloksiin.  

Verkoston lopputuloksia pitäisi aina pystyä arvioimaan kriittisesti ja useasta eri 

näkökulmasta. Joskus verkostotoiminta voi olla pohja uuden verkoston 

perustamiselle uudella näkökulmalla. Mikäli toimijat pysyvät samana, kehittyy myös 

yhteistyö helpommin. Toisaalta riksinä on että toimijat tulevat toisilleen liian 

tutuiksi, eikä uusia innovaatioita enää synny. Siksi verkoston uudistaminen olisi 

tärkeää.  

Verkostojen tutkimus on valtavan laaja tutkimusaihe ja tämä teoreettinen viitekehys 

ei pyrikään olemaan kaiken kattava. Tarkoituksena on luoda laaja näkökulma 

verkostojen eri vaiheista. Valikoidut tutkimukset ja näkökulmat ovat nousseet 

tutkimusaineistosta. Näin ollen teoria ja empiria muodostavat loogisen 

kokonaisuuden. Seuraavassa luvussa esittelen tutkimuksen tekemisessä noudatettuja 

näkökulmia ja menetelmiä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Metodologialla tarkoitetaan sääntöjä siitä, miten erilaisia metodeja käytetään asetetun 

päämäärän saavuttamiseksi. Tässä luvussa käsittelen niitä metodologisia näkökulmia, 

jotka ovat ohjanneet empiirisen tutkimuksen tekemistä. Lisäksi käsittelen luvussa 

aineiston keräämis- ja analyysiprosesseja ja niiden tekemiseen vaikuttaneita 

ajattelutapoja.  

5.1 Tutkimuksen metodologia  

Valitsin laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi, sillä se erittelee 

yksittäistapauksia niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta tai heidän niille 

antamien merkitysten kautta. Laadullisessa tutkimuksessa etäisyys tutkijan tuottaman 

aineiston ja kohteen välillä on yleensä pieni verrattuna tilastolliseen tutkimukseen. 

Tutkijan vuorovaikutus havainnoinnin kanssa on olennaista ja ihmisten subjektiiviset 

kokemukset tapahtumista korostuvat. Lisäksi laadulliset tutkijat eivät yleensä johda 

etukäteen hypoteeseja teorian pohjalta ja pyri testaamaan näitä saadakseen selville, 

kuvaako teoria tutkittua ilmiötä ja sen dynamiikan. Sen sijaan hypoteesit tuotetaan 

tutkimuksen mittaan, aineistoa kerättäessä ja analysoitaessa. Laadullinen tutkimus 

suosiikin luonnollisesti tapahtuvia aineistoja, joissa tutkijan aktiivinen vaikutus 

aineistoon pyritään pitämään minimissään. Tavoite on siis minimoida tutkijan 

vaikutus aineistoon. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 30−32) 

Käytin empiirisen tiedon ymmärtämiseen faktanäkökulmaa. Tässä näkökulmassa 

ollaan kiinnostuneita niistä tiedoista eli faktoista, joita käytettävät lähteet välittävät 

asiasta. Puhetta ja tekstiä tarkastellaan faktojen näkökulmasta. (Koskinen ym. 2005: 

62−63). Tässä tutkimuksessa analyysin kohteena on se, miten haastateltavat kokevat 

tai tulkitsevat jonkin asian. Tätä saatua tietoa voidaan pitää faktanäkökulmana 

haastattelupuheeseen. Toki oletuksena on se että, haastateltavat puhuvat rehellisesti 

ja avoimesti itsestään ja tuntemuksistaan.  
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Ontologialla tarkoitetaan yksilön käsitystä ympäröivästä maailmasta (Wilson 2010: 

10). Olen tässä tutkielmassa valinnut ontologiseksi lähtökohdaksi olettamuksen, 

jonka mukaan ihminen on ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa oleva ja ajan 

kuluessa kokemustensa myötä muuttuva. Lähestyn tutkittavaa ilmiötä siis 

subjektiivisesta näkökulmasta.  

Epistemologialla puolestaan tarkoitetaan tiedon luonnetta eli sitä, mikä ylipäätään on 

hyväksyttävää tietoa (Wilson 2010: 10). Tässä tutkimuksessa tieto nähdään 

tulkinnallisena, sekä tutkijan että tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden 

tulkintojen tuloksena. Tutkimukseen liittyvät ilmiöt, kuten verkostotoiminta 

toimijoiden välillä, ovat luonteeltaan subjektiivisia ja niiden tulkintaan vaikuttavat 

haastateltavien kokemukset.  

5.2 Tutkimusmetodit  

Valitsin tutkimusmetodiksi tapaustutkimuksen, sillä siinä tutkitaan ilmiötä 

syvällisesti ja sen todellinen konteksti huomioiden.  Näin ollen raja kontekstin ja 

ilmiön välillä voi hämärtyä. (Yin 2009: 18) Tapaustutkimus on aina sidottu aikaan ja 

paikkaan ja tiedon keruu tapahtuu useista lähteistä eri tavoilla. Mitä kauemmaksi 

nykyhetkestä mennään, sitä tärkeämpää olisi nojautua haastattelujen lisäksi 

dokumentteihin ja muuhun saatavilla olevaan arkistomateriaaliin. (Koskinen ym. 

2005: 157) Aineiston triangulaatiolla tarkoitetaan tietojen keräämistä useista eri 

lähteistä. Kun tutkimuksen tuloksille löytyy todisteita useista eri lähteistä, on aineisto 

triangulaatio onnistunut. Tämä osaltaan lisää tutkimuksen validiutta. (Yin 2009: 114-

116) Tyypillisesti laadullisen tutkimuksen aineistoja ovat haastattelu- ja kirjalliset 

aineistot. (Koskinen ym. 2005: 157)  

Tapaustutkimuksessa on tarkoitus tutkia yhtä tai enintään muutamaa tietyllä 

tarkoituksella valittua tapausta. Tapaus voi olla yritys tai yrityksen osa, kuten osasto, 

tulosyksikkö tai esikunta. Tapaus voi olla myös prosessi tai yrityksen rakenteellinen 

ominaisuus. (Koskinen ym. 2005: 157) 
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Aineiston hankinnan metodiksi valitsin yksittäisen tapaustutkimuksen. Tämä on 

perusteltua, silloin kun tutkimuksen kohteena on jokin erityinen tapaus (Yin 2009: 

47). Octopus-verkoston teki ainutlaatuiseksi sen laajuus ja pitkäkestoisuus Oulun 

alueella 2000-luvulla. Osittain verkoston laajuuden vuoksi päätin keskittyä yhteen 

tapaukseen tutkimuksessani.   

Ennen haastatteluja perehdyin hankkeen pöytäkirjoihin ja muihin saatavilla oleviin 

materiaaleihin. Materiaaleista pyrin löytämään erilaisia käännekohtia ja kriittisiä 

pisteitä hankkeen ajalta. Näiden pohjalta kokosin excel-taulukon (liite 1), joka 

esittelee hankkeen vaiheita aikajärjestyksessä. Suurin osa haastateltavista oli 

perehtynyt kyseiseen aikajanaan jo ennen haastattelua, jolloin se toimi tärkeänä 

haastateltavien muistia virkistävänä elementtinä.  

Kuviosta neljä on nähtävillä haastateltavat henkilöt ja heidän roolinsa Octopus-

verkoston eri vaiheissa. Haastateltavat kattavat hankkeen eri osapuolet ja eri vaiheet 

hyvin, joten niiden pohjalta muodostui hyvin kattavat käsitys hankkeesta. Taustalla 

näkyvä viiva kuvaa Octopusin kehitystä yleisesti 
verkoston

 eri vaiheissa.  
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Kuvio 4. Haastateltavat henkilöt 

Haastattelut olivat teemahaastatteluja eli puolistrukturoituja haastatteluja. 

Teemahaastattelu on selvästi käytetyin kvalitatiivinen aineiston keruumenetelmä niin 

yhteiskunta- kuin liiketaloustieteissä. Teemahaastattelussa tutkija määrää 

kysymykset, mutta haastateltava voi vastata niihin omin sanoin ja joskus jopa 

ehdottaa uusia kysymyksiä. Haastattelu voi myös poiketa kysymysten alkuperäisestä 

järjestyksessä. (Koskinen ym. 2005) 

Toteutin teemahaastattelut maalis-huhtikuussa 2015. Haastattelin hankkeessa 

mukana olleita projektihenkilöitä, johtoryhmän/hallituksen jäseniä sekä yhtä 

hankkeen rahoituksesta vastannutta henkilöä. Kaiken kaikkiaan haastatteluja oli 13 

kappaletta, joihin sisältyi yhden haastateltavan kaksi haastattelukertaa. Haastattelut 

kestivät 45 minuutista aina 1,5 tuntiin asti. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toimija, Oulun seudun osaamiskeskusohjelma 

Toimija, Mobile Forum

Toimija, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Ohjelmapäällikkö 

Ohjelmakoordinaattori 

Projektipäällikkö 

Projektipäällikkö 

Koko hankkeen aikana: 

Projektihenkilö 

Toimija, Nokia 

Toimija, Oulun Kaupunki 

Toimija Oulun Puhelin 

Toimija, Oulun ammattikorkeakoulu 

Liiketoimin-
nallistaminen

Osaksi X-Polista /verkoston alasajo 

Verkoston
suunnittelu Projektivaihe
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Haastattelut olivat hyvin vapaamuotoisia ja pyrin antamaan haastateltaville 

mahdollisimman paljon tilaa omille ajatuksille. Haastattelujen runkona toimi 

Octopusin aikajana, joten haastattelut etenivät kronologisessa järjestyksessä. 

Kriittisiä pisteitä käsiteltiin toimijoiden näkökulmasta ja niissä pyrittiin saamaan 

vastauksia erilaisiin teemoihin, kuten toimijoiden väliseen luottamukseen, 

sitoutuneisuuteen ja konfliktiteihin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja haastateltavat 

olivat tietoisia tästä.   

5.3 Aineiston analyysimenetelmä 

Laadullisessa analyysissa puhutaan usein induktiivisesta tai deduktiivisesta 

analyysista. Jako induktiiviseen tai deduktiiviseen analyysiin perustuu tulkintaan 

käytetystä päättelylogiikasta. Induktiivisessa ajattelussa analyysi on aineistolähtöistä 

ja puhutaan teoriaa luovasta tutkimuksesta. Sen sijaan deduktiivisessa ajattelussa 

analyysiä ohjaa valmis, aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys ja silloin 

kyseessä on teoriaa testaava tutkimus. (Tuomi & Sarajärvi 2013, Wilson 2010:10) 

Edellisten lisäksi on olemassa abduktiivinen päättely, jossa tutkijan 

ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Yhdistelemällä 

näitä, tuloksena saattaa syntyä joitain täysin uusia tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 

2013) Olen tehnyt tämä tutkimuksen abduktiivisen tutkimusmetodin periaatteita 

noudattaen. Teoria toimi apuna analyysin etenemisessä, mutta analyysiyksiköt 

valikoituvat aineistosta. Aikaisempi tieto ohjasi analyysin tekemistä. Aikaisemman 

tiedon merkitys ei kuitenkaan ollut teoriaa testaava vaan pikemminkin uusia 

ajatusuria aukova. (Tuomi & Sarajärvi 2013) 

Aloitin aineiston analyysin lukemalla ja silmäilemällä aineistoa läpi. Purin jokaisen 

haastattelun äänitallenteen kirjalliseen muotoon litteroimalla ne auki. Näin pystyin 

tutustumaan aineistoon syvemmin ja löytämään tärkeimmät esille nousevat teemat. 

Litteroitua aineistoa analysoin Nvivo-ohjelman avulla. Ryhmittelin puretut 

haastattelut kronologiseen järjestykseen vaiheiden mukaisesti sekä esille nousseiden 

teemojen mukaisesti. Tämän alustavan ryhmittelyn jälkeen aloin etsiä aineistoista 

varsinaisia teemoja eli aiheita, jotka nousivat teoreettiseen viitekehyksen perusteella, 



42 

kuten luottamus ja avoimuus verkostossa, toimijoiden välinen vuorovaikutus ja 

verkoston johtaminen. Aineiston teemoittelussa käytin edellä mainittua abduktiivista 

lähestymistapaa.   

5.4  Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetin ja reliabiliteetin avulla. 

Validiteetti kertoo, missä määrin tietty väite, tulkinta tai tulos mittaa juuri sitä 

kohdetta, mitä sen on tarkoituskin mitata. Validiteettista voidaan erottaa niin sisäinen 

kuin ulkoinen validiteetti. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tulkinnan sisäistä 

loogisuutta ja ristiriidattomuutta. (Wilson 2010: 116-119) Tapaustutkimuksessa 

tutkijan tekemät päätelmät tutkittavasta kohteesta haastavat sisäistä validiteettia. 

Tutkija tekee jatkuvasti päätelmiä ja onkin kyseenalaista, kuinka hyvin tutkija pystyy 

huomioimaan kaikki tekijät, jotka vaikuttivat lopulliseen tulokseen. Toisaalta 

sisäinen luotettavuus on epäolennaista kuvailevassa tutkimuksessa, johon tämäkin 

tutkimus lukeutuu. (Yin 2009: 43)  

Ulkoinen validiteetti puolestaan viittaa tutkimuksen yleistettävyyteen. (Wilson 2010: 

116-119) Tapaustutkimuksen suurimpana haasteena onkin pidetty ulkoista 

validiteettia. Yksittäisen tutkimuksen toistettavuus on useimmiten heikko. Toisaalta 

tapaustutkimuksen analyyttinen yleistys ei ole verrattavissa kyselytutkimuksessa 

tehtävään tilastolliseen yleistettävyyteen. (Yin 2009: 43) 

Reliabiliteetilla puolestaan viitataan tutkimuksen ristiriidattomuuteen. Reliabiliteettia 

voidaan pitää hyvänä, mikäli tutkimuksesta saadaan samankaltaisia tuloksia 

toistettaessa tutkimus samoin menetelmin. (Wilson 2010: 116-119) Tutkimuksen 

tekijän tulisi kiinnittää huomiota päättelyketjujen esille tuomiseen. Ulkopuolisen 

lukijan tulisi pystyä seuraamaan päättelyn etenemistä aina alkuperäisestä 

tutkimuskysymyksestä johtopäätöksiin saakka. Lisäksi tutkijan tulisi tarkkaan 

dokumentoida tutkimuksen tekemisen vaiheita, jotta tutkimus olisi tarvittaessa 

toistettavissa. (Yin 2009: 45)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selkiyttää verkostojen muodostumista ja niiden 

johtamiseen liittyviä tekijöitä ja näin ymmärtää verkostoja laaja-alaisena 
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kokonaisuutena. Lisätäkseni tutkimuksen validiteettia esittelin teoriaosuudessa 

verkostojen tutkimusta laaja-alaisesti ja useasta eri näkökulmasta. Olen pyrkinyt 

valitsemaan tutkielmassa käytettävän lähdemateriaalin huolellisesti, jotta ne 

käsittelisivät juuri tämän tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Lähteet on pyritty 

valitsemaan niin, että ne olisivat mahdollisimman tuoreita ja ajanmukaisia. Tästä 

huolimatta osa lähteistä on vanhempia, sillä uudempaa tietoa aiheesta ei ollut tarjolla.  

Empiirisen aineiston haastateltavat on valittu monipuolisesti Octopus-verkoston eri 

vaiheista ja eri näkökulmista. Näin varmistettiin laaja ja monipuolinen näkökulma 

verkostotoiminnasta. Tutkimuksessa empiiriset tulokset on käsitelty objektiivisesti 

ilman että niitä olisi yritetty yleistää suurempaan populaatioon. Analyysi heijastelee 

teoreettista viitekehystä ja näin ollen muodostaa yhtenäisen ja loogisen 

kokonaisuuden. Lisätäkseni tutkimuksen reliabiliteettia, olen kuvannut tarkasti 

päättelyketjut, joiden perusteella tiettyyn johtopäätökseen on päästy. 

Olen pyrkinyt lisäämään tutkielman reliabiliteettia ja validiutta kuvaamalla 

tutkimuksen toteutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä riittävän tarkasti. Esittelen 

tutkimuskohteen seuraavassa luvussa mahdollisimman tarkasti. Kokonaisuudessaan 

tutkimusta voidaan pitää sisäisesti validina. Ulkoinen validiteetti sen sijaan on 

rajoittunut, sillä tutkimustuloksia ei voida yleistää.  
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6 TUTKIMUKSEN KOHDE - OCTOPUS-VERKOSTO 

Tämä tutkimuksen empiirisen aineisto pohjautuu Octopus-nimiseen verkostoon. 

Verkoston tavoitteena oli luoda mobiilisovellusten testaus- ja kehitysympäristö. 

Verkosto oli toiminnassa vuosina 2002-2011. Ennen haastatteluja perehdyin tarkasti 

saatavilla olevaan sekundaariaineistoon, kuten pöytäkirjoihin, hankesuunnitelmiin, 

esityksiin, muistioihin sekä muuhun paperiaineistoon. Näiden pohjalta muodostin 

Octopus-verkoston aikajanan, jota käytin pohjana haastatteluille. Tässä luvussa 

esittelen näiden materiaalien pohjalta muodostamaani käsitystä, empiirisen aineiston 

kontekstia sekä Octopusin kolmea eri toimintavaihetta. Tässä luvussa olevat tiedot 

perustuvat liitteessä kaksi mainittuihin asiakirjoihin.  

6.1 Empiirinen konteksti 

Nokia on toiminut isona veturiyrityksenä ICT-teollisuuden nousuun Oulun alueella. 

Nokia alkoi 1980-luvun alussa painottamaan toimintaansa Oulussa 

elektroniikkateollisuuden tuotantoon ja tutkimukseen, erityisesti 

tietoliikennetekniikkaan. Pitkälti Nokian vetämänä Oulusta tuli kansainvälisesti 

katsottuna merkittävä korkeaa osaamista vaativa teknologian keskus. 

Tieto- ja viestintäalan nopeaa kehittymistä ja menestymistä on kutsuttu myös ”Oulun 

ihmeeksi”. Nokian merkitys Oululle kasvoi koko 1990-luvun ajan. Parhaimpina 

vuosina Nokian palveluksessa työskenteli yli 5 000 työntekijää. Lisäksi Nokian 

ympärille syntyi laaja alihankkijaverkosto. Nokian menestyksen myötä Ouluun 

kehittyi 2000-luvulle tultaessa korkeaan teknologian osaamiseen pohjautuva 

teollisuus- ja palveluklusteri, joka työllisti parhaimmillaan yli 12 000 työntekijää. 

(Hyry 2004) 

Technopoliksella on myös ollut merkittävä rooli Oulun kasvuun teknologia-alalla. 

Technopolis perustettiin vuonna 1982 ja sen tehtävä oli järjestää edellytykset uusille 

yrityksille. Alkuvuosina toiminnan keskeinen merkitys oli Oulun kaupungilla, sillä se 

synnytti yhtiön oman elinkeinotoimensa työvälineeksi ja alueen huipputekniikan 

toimialan kehittämiseksi. Yksi esimerkki tästä oli Oulun seudun 

osaamiskeskusohjelma. Se oli oululainen yhteistyömalli, joka kokosi yrityksiä, 
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tutkimus- ja koulutuslaitoksia järjestäytyneeseen yhteistyöhön Oulun seudun 

kehittämiseksi. Osaamiskeskuksen keskeinen tavoite oli kasvattaa yliopiston, 

tutkimuslaitosten ja yritysten osaamista ja tätä kautta synnyttää uusia työpaikkoja.   

Vuoteen 2004 saakka osaamiskeskus toimi Technopoliksen yhteydessä. (Technopolis 

2015) 

Mobile Forum oli yksi osaamiskeskusohjelma. Se oli keskustelufoorumi, jossa 

päätettiin hankkeista, joita lähdetään viemään eteenpäin. Mobile Forum perustui 

organisaatiot ylittävään laajaan yhteistyöhön, jossa pyrittiin kaikkien osapuolien 

hyötymiseen. Mobile Forumissa oli mukana henkilöitä Oulun Kaupungilta, Oulun 

Puhelimesta, Technopolikselta ja Nokialta.  

6.2 Tutkimuksen kohde: Octopus-verkosto 

Octopus-verkoston tarkoituksena oli mahdollistaa mobiilisovellusten nopea kehitys 

ja testaus muodostamalla eri tahoille vapaasti hyödynnettävä kehitys- ja 

testausalusta. Idea mobiilipalveluiden kehitys- ja testausympäristölle syntyi vuonna 

2001 yksittäisten ihmisten ideoimana. Tätä ideaa lähdettiin työstämään Mobile 

Forumissa eteenpäin, jossa jäsenet loivat idealle projektisuunnitelman sekä 

rahoitusmallin. Suunnitelmalle päätettiin hakea rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan 

liitolta.  

Perusidea oli, että Nokia toisi verkostoon teknologiamahdollistajia, joita ei 

kaupallisten operaattoreiden verkoissa ollut vielä saatavilla. Testausalustan oli 

tarkoitus palvella alueen mobiilipalvelukehittäjiä. Erityisesti kaupungin 

näkökulmasta hankkeen tavoitteena oli työllisyyden lisääminen Oulun alueella. 

Tarkoitus oli luoda 40 uutta yritystä ja niihin yhteensä 200 uutta työpaikkaa. Lisäksi 

olemassa oleviin yrityksiin piti luoda 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2006 mennessä. 

Octopus oli avoin verkosto, joka koostui niin sanotuista ydintoimijoista. Hankkeen 

alussa ydintoimijoita olivat Nokia, Oulun kaupunki ja Oulun Puhelin. Jokaisella 

ydintoimijalla oli oma roolinsa verkostossa: Oulun kaupunki vastasi hankkeen 

hallinnoinnista ja omisti hankkeen, Nokia toimitti testiverkkoon teknologian ja 

Oulun Puhelin operoi testausympäristöä. Lisäksi Technopoliksen kautta Oulun 
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Seudun Osaamiskeskus tarjosi operatiivisen työympäristön. Vuoden 2002 lopussa 

myös Oulun ammattikorkeakoulu liittyi yhdeksi ydintoimijaksi.  

Haastattelujen ja saadun materiaalin pohjalta olen tunnistanut Octopus-verkostosta 

kolme eri toimintavaihetta, jotka esittelen seuraavissa alaluvuissa.  

6.2.1 Vaihe 1: Projektivaihe (2002−2004) 

Octopusin valmistelut alkoivat vuoden 2001 lopulla ja varsinainen päätös hankkeen 

aloittamiselle tehtiin tammikuussa 2002. Oulun kaupunki otti vahvan roolin 

hankkeen viemisessä eteenpäin ja rahoitusneuvottelut saatiin vietyä nopeasti läpi. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi Octopus-hankkeelle Euroopan Unionin 

Innovatiiviset toimet rahoituksen 4.4.2002−26.8.2004 välille. 

Tavoitteena oli, että hankkeen päättymisen jälkeen Octopus olisi rahoitettu 

asiakasmaksuilla sekä ydintoimijamaksuilla, eikä julkista rahoitusta olisi enää 

tarvittu. Hankkeen ensimmäistä vaihetta voidaan kutsua projektivaiheeksi, sillä 

lähtökohtaisesti Octopusiin suhtauduttiin parin vuoden projektina.  

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ohjauksesta vastasivat johtoryhmä, 

hallinnollinen ohjausryhmä sekä operatiivinen ohjausryhmä. Johtoryhmän tehtävänä 

oli ohjata ja valvoa hankkeen toteutusta, asettaa suuntaviivat sekä valvoa resurssien 

käyttöä.  Johtoryhmä koostui verkoston ydintoimijoista, jotka myös rahoittivat 

hanketta. Johtoryhmän jäsenet olivat johtavassa asemassa olevia henkilöitä Oulun 

kaupungilta, Nokialta, Oulun Puhelimelta ja Technopolikselta. Myöhemmin 

johtoryhmään liittyi myös Oulun seudun ammattikorkeakoulu. 

Operatiivinen ohjausryhmä suunnitteli ja johti hankkeen käytännön toteutusta sekä 

päätti hankkeen resurssien käytöstä johtoryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Operatiivinen ohjausryhmä koostui ydintoimijoiden edustajista. Hallinnollinen 

ohjausryhmä vastasi hankkeen EU-rahoituksen vaatimista hallinnoinnista.    

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa operatiivisesta toiminnasta vastasi Octopus-

tiimi, joka koostui kolmesta henkilöstä. Myöhemmissä vaiheissa tehtäviin valittiin 
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yksi operatiivisesta toiminnasta vastuullinen henkilö ja häntä auttamaan koottiin 

muita operatiivisia henkilöitä.  

Toiminta 2002 −2004  

Octopusin toiminta lähti liikkeelle ripeästi talvella 2002. Fyysinen testausalusta oli 

valmis heinäkuussa 2002 ja Octopus-tiimi aloitti toimintansa syyskuussa 2002. Myös 

johtoryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 30.9.2002. Vaikka Octopusin toimintaa 

oli suunniteltu jo lähes vuoden verran ennen operatiivisen tiimin aloittamista, ei 

konkreettisia toimenpiteitä oltu vielä mietitty tarkasti. Octopus-tiimin ensimmäinen 

tehtävä olikin suunnitella käytännön tasolla hankkeen eteneminen. 

Toiminnan alettua huomattiin kuitenkin haasteita maksavien asiakkaiden 

hankinnassa. Potentiaaliset asiakkaat olivat keskimäärin pieniä ohjelmistoyrityksiä, 

joilla ei välttämättä ollut resursseja sijoittaa testausympäristön käyttöön. 

Mobiilisovellukset olivat vielä 2000-luvun alkupuolella täysin uusi asia ja yritykset 

eivät kyenneet näkemään mobiilisovellusten tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Ocotpus-tiimin työtä helpottamaan johtoryhmä palkkasi tiimiin tiedottajan sekä sekä 

myynti- ja markkinointiasiantuntijan vuoden 2003 lopussa.  

Huoli laskevasta julkisesta rahoituksen osuudesta sai johtoryhmän jäsenet ottamaan 

vastuutta uusien ydintoimijoiden hankinnasta. Uutena ydintoimijana TeliaSonera 

liittyi verkostoon toukokuussa 2004.  

6.2.2 Vaihe 2: Kohti liiketoiminnallisempaa toimintaa (2005-2006) 

Kun ensimmäinen hankekausi alkoi lähestyä loppuaan vuonna 2004, olivat 

ydintoimijat yksimielisiä hankkeen jatkamisesta vuoden 2006 loppuun. Ydintoimijat 

kokivat, että haasteista huolimatta Octopus oli saavuttanut tuloksia ja saanut aikaan 

lisäarvoa. Ehtona jatkolle oli kuitenkin siirtyminen suoraviivaisempaan ja enemmän 

liikemaailman rakenteita mukailevaan hallintomalliin.   

Vuoden 2004 lopulla johtoryhmä teetti konsulttityönä selvityksen, jossa määriteltiin 

toiminnalle uudet strategiset painotukset. Uudessa strategiassa keskeisintä oli 
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teknologinen uudistuminen ja uuden operatiivinen toimintamallin kehittäminen. 

Teknologisen toimintaympäristön uudistumisessa kehitysympäristön aikaikkunaa 

pidennettiin kattamaan tuotekehityksen varhaisempia vaiheita ja tuotteen 

kaupallistamisen vaiheita. Tätä varten kehitettiin erityistä laboratoriotoimintaa 

yhteistyössä valtakunnallisen koulutuskonsortion, Nokian ja alan yritysten kanssa. 

Teknologiatarjontaa laajennettiin myös kattamaan erilaisia verkkoratkaisuja, jolloin 

löydettiin yhteensopivuus olemassa olevien ja tutkimusvaiheen 

laajakaistateknologioiden kanssa.  

Strategiassa yhtenä isona asiana oli myös yhteistyömalli ammattikorkeakoulujen 

välillä. Tarkoitus oli hyödyntää ammattikorkeakoulujen kontakteja paikallisesti ja 

toimia hankkeen myynnin, markkinoinnin ja teknisen tuen toteuttajina.  Myös 

kansainvälistymistä pyrittiin tukemaan.  

Verkoston organisaatiomallissa tapahtui myös muutoksia, sillä Technopoliksen 

hallinnassa olleet osaamiskeskusohjelmat päätettiin yhtiöittää. Tätä varten Oulun 

kaupunki perusti Technopoliksen kanssa kehitysyhtiö Oulu Innovation Oy:n. Myös 

Octopus ja sen työntekijät siirtyivät Oulu Innovationille vuoden 2005 alusta lähtien. 

Samalla johtoryhmä muuttui hallitukseksi ja asiantuntijaryhmiä perustettiin. 

Operatiivisen toiminnan resursseja pienennettiin ja tiimistä jäi pois kolme henkilöä. 

Uusi projektipäällikkö aloitti tehtävässään huhtikuussa 2005.  Hallituksessa 

henkilövaihdoksia ei juuri tapahtunut. 

Toiminta 2005 

Alkuvuonna 2005 päätti johtoryhmä testausympäristön siirtämisestä Oulun Seudun 

Ammattikorkeakoululle. Syynä tähän olivat pienemmät ylläpitokustannukset. Oulun 

Puhelimelle tämä oli luonnollisesti pettymys ja heidän intressinsä verkostosta laski 

huomattavasti. Kilpailutuksen kautta Oulun Puhelin kuitenkin jatkoi käyttöpalvelujen 

tarjoajana.  

Uuden strategian mukaisesti Octopus-tiimi aloitti Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun kanssa sopimusneuvottelut Espoo-Vantaan ja Tampereen 

ammattikorkeakoulujen kanssa. Tarkoituksena oli, että ammattikorkeakoulut olisivat 
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toimineet palvelualustan jälleen myyjinä omille verkostoilleen. Käytännössä 

kuitenkin yhteistyö ei kehittynyt halutunlaiseksi. Haasteena oli esimerkiksi se, että 

palvelu oli suhteellisen laveasti määritelty.  

Ydintoimijat pyrkivät edelleen rekrytoimaan uusia maksavia ydintoimijoita 

verkostoon mukaan. Tämän lisäksi verkostoon pyrittiin saamaan mukaan 

tutkimuspartnereita, kuten Valtion Teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Oulun 

Yliopisto sekä Center for Wireless Communications (CWC) 

Nokian sisällä tapahtui isoja muutoksia kun se yhdisti 

verkkoinfrastruktuuritoimintonsa Siemensin kanssa. Yhdistyminen vaikutti Nokian 

intresseihin verkostossa ja näin ollen koko verkoston toimintaan. Nokia esimerkiksi 

lopetti ns. IMS-alustan tukemisen juuri kun Octopus-verkosto oli investoinut tähän 

merkittävän summan rahaa.  

6.2.3 Vaihe 3: Octopus osana Xpolista (2007-2011) 

Jo 2005 vuoden lopulla alettiin ydintoimijoiden kesken puhua Xpolis suunnitelmasta. 

Xpolis koottiin edistämään langattomien sovellusten tutkimusta ja kehitystä sekä 

uusien liiketoimintamallien syntymistä. Octopus muodosti Xpoliksen ytimen ja 

siihen yhdistettiin langaton verkko (PanOulu), VTT:n hallinoima 

konvergenssilaboratorio ja Oulun yliopiston toteuttama V-Lab. Xpoliksen kautta 

nähtiin mahdollisuus uusille käyttäjille ja testausympäristölle. Aloite Xpolikselle 

lähti ydintoimijoiden joukosta.  

Vuoden 2006 lopulla Octopus siirtyi Xpolis yhteistyön alle. Xpolis sopimuksen 

kirjoittivat Nokia, TeliaSonera, Oulun Puhelin, Oulun kaupunki, Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu ja Oulu Innovation. Lisäksi Yliopisto ja VTT liittyivät 

sopimukseen. Ydintoimijat muodostivat Xboardin. Samalla vaihtui operatiivisesta 

toiminnasta vastannut projektipäällikkö. 

Vuosina 2007 − 2008 Octopus pyrittiin integroimaan osaksi muita Xpoliksen 

testausverkkoja. Lisäksi päätettiin käynnistää erilaisia hankkeita Xpoliksen sisälle 

(FinLab, NetLab sekä PanLab II). Octopusia vietiin myös hyvin vahvasti 
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ulkomaisille markkinoille. Tämä kuitenkin synnytti näkemyseroja operatiivisen 

henkilön ja verkoston muiden toimijoiden välille.  

Pian nähtiin että Octopusin jatkaminen sellaisenaan on mahdotonta. Päätöksen 

taustalla olivat toiminnan kannattamattomuus sekä vanheneva teknologia. Lisäksi 

loppuvaiheissa ilmeni ristiriitaisuuksia operatiivisen henkilön ja muiden toimijoiden 

välillä. Octopusin liiketoiminnallinen puoli myytiin silloiselle projektipäällikölle ja 

ei-kaupallinen puoli siirtyi Center for Internet Excellencen (CIE) alle. Puolentoista 

vuoden kuluttua BusinessOulu (johon Oulu Innovation yhdistyi vuonna 2011) teki 

kuitenkin purkusopimuksen projektipäällikön kanssa ja tähän päättyi Octopusin 

toiminta. Kaiken kaikkiaan Octopusin kaksi viimeistä vuotta olivat sekavia ja 

yhteinen intressi oli selvästikin kadoksissa. Tästä kertoo esimerkiksi se, että 

suurimmalla osalla haastateltavista ei ollut selkeitä muistikuvia tästä vaiheesta.  

Kokonaisuudessaan Octopusin aikajana on hyvin monivaiheinen. Alun perin kahden 

vuoden projektista kehittyikin kymmenvuotinen jatkumo. Johtajat ja operatiiviset 

henkilöt ehtivät vaihtua projektin aikana useampaan kertaan. Vaikka hankkeesta ei 

syntynytkään kannattavaa liiketoimintaa, näkivät useat haastateltavat hankkeessa 

myös paljon hyviä puolia. Seuraavaksi analysoin Octopusin toimintaa tarkemmin.  
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7 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI 

Tässä luvussa linkitän empiirisestä aineistosta nousseita asioita teoreettiseen 

viitekehykseen. Luvun rakenne mukailee teoreettista viitekehystä ja empiriasta 

nousseita asioita käsitellään verkoston perustamisen, verkostotoiminnan ja verkoston 

lopputulosten kautta.  

7.1 Verkoston perustaminen  

Tutkimuksen alussa pohdin kahta erilaista näkökulmaa verkostoihin. Toisaalta on 

olemassa tarkoituksellisesti luotuja strategisia verkostoja, jotka sijoittuvat jonnekin 

markkinoiden ja hierarkioiden välille. Toisaalta verkostot voidaan nähdä 

historiallisina, evoluutionaarisina ja aikaansa uppoutuneina. 
 

Octopus oli hyvin vahvasti verkosto-organisaatio, jossa jaettu arvosysteemi määritti 

verkoston jäsenten roolit ja vastuut. Verkoston perustamisen taustalla oli huoli 

Nokian tuotekehitysyksikön säilymisestä Oulussa ja aloite verkoston perustamiselle 

lähti Nokian tarpeista. 

”Oltiin huolissaan siitä, että miten Nokia säilyy Oulussa ja... mietittiin kovasti 

sitä, että mikä vois olla tämmönen isompi juttu yhdessä Nokian kanssa…” 

(Vastaaja 1) 

”Ja tää Octopus oli yksi keino meidän mielestämme varmistaa se, että Nokian 

tuotekehitys pysyy tällä paikkakunnalla.” (Vastaaja 12) 

”Mutta alote, minun ymmärtääkseni tuli täältä Nokian suunnalta. Että meidän 

tulisi tehdä tänne Ouluun sellainen, sanotaan nyt tänä päivänä, ekosysteemi.” 

(Vastaaja 12) 

”…lievästi ”kiristäen” kaupunkia Nokian edustajat ilmoittivat, että jos ei 

alustaa saada käyttöön tänne niin se voi johtaa näiden tuotteiden kehityksen 

siirtymiseen muualle. Tämä siis vähän kärjistetysti todettuna, mutta siltä se 

tuntui.” (Vastaaja 11) 

Octopus-verkoston tavoitteena oli luoda mobiilisovellusten kehittämis- ja 

testausympäristö. Tarkoitus oli synnyttää täysin uusi markkina mobiilisovelluksille. 

Tuohon aikaan ei mobiilisovelluksia ollut vielä olemassa ja tästä syystä voidaankin 
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puhua vasta kehittymässä olevista arvojärjestelmien synnyttämisestä. Tarkoituksena 

oli aiheuttaa radikaaleja muutoksia olemassa oleviin arvojärjestelmiin ja luoda 

kokonaan uusia arvotoimintoja. Möller ym. (2005) kehittämän 

arvojärjestelmäjatkumolla Octopus sijoittuu siis jatkumon oikeaan laitaan.  

”Kunnianhimoinen tavoitehan oli perustaa … mobiilipalvelukehittäjille 

maailman edistyksellinen testausympäristö, jota tarjottiin ennen kuin 

teknologiat tulivat kaupallisesti tarjolle operaattoreiden verkossa. Eli koitettiin 

luoda mobiilipalvelukehittäjille toimintaympäristö, mistä he pääsevät 

experimentoimaan uusia, tulevia teknologioita. Rakentamaan palveluita jo 

silloin kun ne eivät ole teknologiat kaupallisesti tarjolla operaattoreiden 

verkossa. Jolloin koitettiin luoda yrityksille kilpailuetua tässä globaalissa 

markkinassa.” (Vastaaja 4)  

”Octopus rakentui siihen, että hankittiin tällainen Nokian tuottama enabler-

alusta, joka ei ollut vielä teknisesti valmis markkinoille. Eli Nokia teki 

tuotekehitystä ja markkina-arviota ja Octopus-alustan idea oli yhdistää se 

käytössä olevaan matkapuhelinverkkoon eli DNA-verkkoon, … 

sovelluskehittäjä kumppanien käyttöön tarjottiin sitten testausliittymiä eli 

SIMmejä.” (Vastaaja 11) 

”Koko toiminnan ydin tavoite oli, että tänne Oulun seudulle olisi synnytetty 

uutta … mobiiliohjelmistomarkkinaa, jota vastaan Nokia olisi voinut todentaa, 

että sen palvelualusta on hyvä, myydäkseen sitä sitten muille operaattorille…” 

(Vastaaja 11) 

Nokian rooli verkostossa muodostui erittäin vahvaksi ja Nokia oli verkoston 

ydintoimija, joka kontrolloi verkoston muiden toimijoiden toimintoja vahvasti. 

Nokian hyvän maineen ja sen tarjoaman uusimman teknologian avulla verkostoon 

houkuteltiin myös muita jäseniä.  

”Että Nokia oli ”hubi” eli veturiyritys, joka määritti ja kertoi, mitä tarvitaan. 

Nokia käytti samaa alustaa myös omaan tuotekehitykseen, omien laitteiden 

testaukseen ja tarjosi samalla tälle kumppani- ja alihankintaverkostolle 

mahdollisuuden kehittämään sen ajan mobiilisovelluksia (apps).” (Vastaaja 11) 

”Erityisesti Nokiallahan oli hyvin vahva asema siinä, koska he tavallaan toivat 

myös sitä teknologiaa hyvin vahvasti sinne ja oman asiantuntemuksensa 

teknologisesta kehittymisestä jatkossa niin siihen hankkeeseen.” (Vastaaja 4) 

Octopus verkosto oli moniulotteinen verkosto sillä se ei sisältänyt toimijoita vain 

yhdeltä alalta. Nokian lisäksi verkostoon kuului toimijoita telekommunikaatio alalta 
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(Oulun puhelin), koulutusalalta (Oulun ammattikorkeakoulu) sekä julkisen puolen 

toimijoita (Oulun kaupunki). Näillä jokaisella toimijalla oli oma näkökulmansa ja 

intressinsä verkostossa. Koska tavoitteena oli luoda radikaaleja muutoksia uuden 

teknologian avulla, voidaan puhua radikaalista moniulotteisesta verkosta. (Möller 

ym. 2005) 

”… Oulun kaupunki katsoi, että tällä yhteistyöllä on mahdollisuus luoda uusia 

työpaikkoja ja  mahdollisuus saada uusia toimijoita tälle alueelle…” (Vastaaja 

11) 

”heille (Oulun Puhelin) tämä Octopus oli todella mieluinen, koska he 

operaattorina saivat siinä testata sellasia asioita, joita, joita ei ollut muualla 

välttämättä mahdollista testata.” (Vastaaja 12) 

”Technopolis oli sillon vahva kaikissa näissä ikään kuin liimana mukana. 

Tällasena ulkopuolisena neutraalina toimijana … mutta he sitte ovat kuitenkin 

pysytelleet takana, koska siinähän ei ole kyse teknologian kehittämisestä vaan 

siitä että Ouluun tulee yrityksiä, jotka tarvitsevat tiloja, jotka hyödyntävät 

Technopoliksen businesideaa sillä tavalla.” (Vastaaja 12) 

”Oulun ammattikorkeakoulun intressi oli se, että heidän opiskelijoilla olis 

valmistuessaan kysyntää, työpaikkoja.” (Vastaaja 12) 

Lisäksi haasteena oli se, että Octopusin tavoitteena oli luoda pysyvää liiketoimintaa 

hankkeen päättymisen jälkeen. Tämä asetti haasteita operatiiviselle Octopus-tiimille 

hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kaiken kaikkiaan Octopusin lähtötilanne oli erittäin 

haastava.  

”… se oli aluksi hankalaa varsinkin kun me lähdettiin sitä rakentamaan 

puhtaasti siitä että me pystytään rakentamaan siitä niitä jatkossa liiketoimintaa. 

Se oli se lähtökohta. Ja se, et ois pystytty rakentamaan siitä hinnottelusta 

sellanen et se ois kantanu, niin se ois ollu liian kallis yritykseksi. Jolloin se oli 

hyvinkin haastava saada se paketti kasaan, et pystytään oikeesti myymään sitä 

yrityksille.” (Vastaaja 4) 

7.2 Verkoston johtaminen  

Mitä monimutkaisempi arvojärjestelmä, mitä enemmän mukana olevia toimijoita ja 

mitä intensiivisemmät suhteet toimijoiden välillä on, sitä monitahoisempia 

kyvykkyyksiä tarvitaan verkoston johtajalta (Möller ym. 2005). 
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Verkostokyvykkyyksistä Octopus-verkostossa tarvittiin erityisesti syvää 

partnerointikykyä sekä verkoston visiointi- ja orkestrointikykyä.  

Octopus-verkoston jäsenten välillä oli intiimi ja luottamuksellinen suhde. Yhteistyötä 

kuvattiin sitoutuneeksi, avoimeksi ja luottamukselliseksi. 

”Kaikki nää ihmiset tunti toisensa siihen aikaan ja tiesi hyvin paljon toisistaan. 

Jos ihmiset tuntee toisensa niin on hirveen paljon helpompi. Ja sillon oltiin 

valmiita tekemään paljon enemmän hyvin avointa yhteistyötä.” (Vastaaja 2) 

”…äärimmäisen sitoutunutta, nämä kokoukset priorisoitiin kaiken edelle ja, ja 

sinne oli todella kiva mennä. Ja se oli hyvin voimaannuttava kokemus siis … 

täysin toisenlainen kun tuommonen byrokraattinen organisaatio tai 

yritysorganisaatiokin” (Vastaaja 12) 

”Ilman sitä luottamusta, sitä rahaa ei olis laitettu” (Vastaaja 9) 

”tämä verkosto oli, oli valmiina olemassa. Ihmiset oli monet tunteneet toisensa 

jo opiskeluajoilta.” (Vastaaja 12) 

Tosin myöhemmässä vaiheessa verkoston haasteena oli se, että verkostoon liittyi 

kilpailevia yrityksiä. Joidenkin haasteltavien mielestä tämä oli avoimuutta vähentävä 

asia, varsinkin kun puhuttiin yritysten ydinliiketoiminnasta.  

”Sitte jos on Oulun Puhelin ja Sonera istuu samassa pöydässä niin sitte, siitä, 

siitä ei tuu koskaan mittään, siitä keskustelusta. Koska kilpailevia 

operaattoreita. Eli tämmösessä ei koskaan kannata laittaa kilpailevia yrityksiä 

samaan pöytään ku lähetään puhumaan ydinliiketoiminnasta.” (Vastaaja 1) 

Partnerit Octopus-verkostossa eivät olleet täysin samankaltaisia vaan heidän välillään 

oli myös eroavaisuuksia. Partnerit muodostivatkin toisiaan tukevan ryhmän, jossa 

jokaisella oli oma selkeä roolinsa. Näyttäisi, että ryhmän välillä oli sopivasti 

samankaltaisuutta, (koska yhteistyö oli mahdollista), mutta myös riittävästi 

eroavaisuuksia (koska informaatiovaihtoa tapahtui). 

”…sekä johtoryhmä, että ohjausryhmä olivat hyviä johtoryhmiä siinä mielessä 

että ne oli aikalailla heterogeenisia, siellä oli mielipiteitä ja sitä kautta me 

pystyttiin haastamaan toinen toisensa. Octopus-tiimiä haastettiin … hyvin 

voimakkaasti välillä mut me haastettiin myös ohjausryhmää ja ohjausryhmän 

jäsenet keskenänsä…” (Vastaaja 4)  
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”…jokainen oli voimakas organisaatio ja voimakas persoona. Niin siihen 

nähden yhteistyö oli hyvää.”  (Vastaaja 3) 

Tämä avoin ja luottamuksen kulttuuri loi hyvän pohjan yhteisen tiedon luomiselle. 

Toimijat, erityisesti Nokia, olivat valmiita jakamaan luottamuksellista tietoa 

organisaatioistaan.  

”…me tiesimme erään, siis se tuntu kovin hyvältä sillä hetkellä tietää joitakin 

trendejä tai joitakin asioita, joita sittemmin tuotteina julkistettiin. Siitä sai vähä 

sellasen gurun maineen siinä mielessä että pystyi jossakin puheessa 

sivulauseessa sanomaan, että tämä mobiiliteknologia tulee todennäköisesti 

lähitulevaisuudessa kehittymään tähän suuntaan. Niin sitte se noin puolen 

vuoden päästä niin se, se juttu osoittautui todeksi. Koska sä olit päässy 

kurkistamaan tavallaan sinne tuotekehityksen rajapintaan.” (Vastaaja 12) 

Verkoston toimijat pystyivät visioimaan nousevaa mobiilisovellusten liiketoiminta-

alaa ja tunnistamaan potentiaalisia kehitysnäkymiä.  

”Meillä oli semmonen näkemys, että me tarvitaan tuommosta 

mobiilisovellusten tavallaan tekemiseen, tavallaan ymmärrystä sekä niitten 

mobiilisovellusten tekemiseen et matkapuhelinmaailmasta että myöskin 

verkoista, miten ne kehittyy ja mikä on milloinki mahollista. Ja se oli siinä 

mielessä ihan uniikki näkökulma.” (Vastaaja 2) 

”Se perustuu sellaseen yliorganisaatioiden menevään laajaan yhteistyöhön, 

jossa jokainen meni yli sen oman organisaatiorajan, käytti kaikki ne panokset 

mitä itsellä oli sen yhteisen hyvän tekemiseen ja otti vastaan sitte omassa 

organisaatiossa sen paineen, että mitä hyötyä meille tästä on. Se lähti siitä 

ideologiasta, että kun tehdään yhdessä jotakin niin kaikki hyötyy siitä jollakin 

tavalla.” (Vastaaja 12) 

Koska Nokialla oli vahva rooli Octopus-verkoston syntymiseen, voidaan sitä pitää 

verkoston orkestroijana. Nokialla oli myös vahva kyky visioida tulevaisuutta, 

vahvoja kommunikaatiotaitoja sekä kyky olla uskottava. Tähän vaikutti Nokian 

monipuolinen tietämys alasta ja liiketoiminnallinen asema. Yhteinen tieto nojasikin 

pitkälti Nokian silloiseen lähes monopoliasemaan matkapuhelinmarkkinoilla. Tämä 

teki Nokiasta mielenkiintoisen partnerin verkoston muiden jäsenten silmissä.   

”…sillä hetkellä ei maailmassa ollu muita ku Nokia, tämmösiä oikeestaan 

hyvin voimakkaasti kehittyviä.. Oli muitakin matkapuhelintoimittajia mutta ei 

ne tämmösiä mahdollistajia kehittäny sillä hetkellä.” (Vastaaja 2)  
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Nokian yhdistymisellä Siemensin kanssa oli merkittävät vaikutukset myös Octopus-

verkostoon. Kun Nokian intressi Octopusia kohtaan tippui, väheni myös muiden 

toimijoiden intressit verkostoa kohtaan. Tämä myös kuvaa Nokian ydinyrityksen 

roolia verkostossa.   

”…meidän kyvykkyytemme siinä ryhmässä ei kehittynyt niinku tän 

teknologian kehityksen tahdissa. Eli se ei sillälailla nämä Nokialaiset toki 

menivät eteenpäin, mutta tää muu joukko oli kaiken sen informaation varassa, 

mitä omassa kännykässä toimi.” (Vastaaja 12) 

”Kaikki tavoittelivat hyvää, mutta Nokia oli hankkeen veturi. Kun siltä sitten 

loppui diesel, niin koko juna pysähtyi.” (Vastaaja 11) 

Johtamisen näkökulmasta Octopus-verkostossa oli siis visiointi ja orkestrointikykyä, 

mutta se pitkälti nojasi Nokian tarjoamaan tietoon. Vaikka Nokiaa voidaan pitää 

verkoston ydinyrityksenä, eivät verkoston muut ydintoimijat kokeneet, että Nokia 

olisi kontrolloinut verkostoa negatiivisella tavalla. Paremminkin esille tuli Nokian 

tarjoama mahdollisuus. Avoimeksi jäi, kuinka paljon muut verkoston osapuolet 

toivat verkostoon omia näkemyksiään.  

”Nokia käytti äänivaltaa siellä, heillä oli useampi edustajia molemmissa 

päättävissä elimissä. Eikä se minusta ollenkaan ollut pahasta. Kaikki ei 

tietenkään eivät tietenkään olleet ihan tyytyväisiä.” (Vastaaja 4) 

”…kaikkihan perustu tavallaan siis, perustu siihen Nokian niinku siis antamaan 

mahdollisuuteen. Se ikään kuin luovuttaa tämmöstä serveri-teknologiaa, joka ei 

ollu vielä niinku kaupallisislla operaattoreilla käytössä testiverkkoa varten.” 

(Vastaaja 10) 

7.3 Octopus-verkoston lopputulokset  

Verkostojohtamisen mallin mukaan jokainen yritys havainnoi ja arvioi 

verkostotoiminnan lopputuloksia perustuen sen omaan verkostokuvaan. Samassa 

verkostossa voi eri toimijoilla olla siis hyvinkin erilaisia näkemyksiä verkoston 

lopputuloksista. Tästä syystä eri haastateltavatkin toivat esille erilaisia lopputuloksia 

Octopus-verkoston toiminnasta.  
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Haastattelujen perusteella Octopusin lopputulokset voidaan karkeasti jakaa kahteen 

ryhmään: negatiiviseen ja positiiviseen. Seuraavissa alaluvuissa käsittelen Octopus-

verkoston lopputuloksia ja näihin vaikuttaneita tekijöitä.  

7.3.1 Negatiivinen lopputulos  

Yksi näkökulma Octopusin lopputuloksiin on se, ettei testaus- ja 

kehittämisympäristön toiminnasta syntynyt pysyvää liiketoimintaa, eikä toiminta ole 

jatkunut Octopusin alasajon jälkeen. Tähän lopputulokseen vaikuttivat erityisesti 

seuraavat haasteet:  

- Asiakashankinta ei kehittynyt suunnitelmien mukaan  

- Strategiamuutokset ja henkilöstövaihdokset 

- Ydinyrityksen sisäiset muutokset  

- Epärealistinen tavoite 

- Hankkeen aikaikkuna 

- Organisaatiorakenteen haasteet  

Asiakashankinta ei kehittynyt suunnittelun mukaisesti  

Isoin este Octopusin toiminnan jatkumiselle oli se, että asiakashankinta ei toteutunut 

suunnitelmien mukaisesti. Jo hyvin pian verkostotoiminnan käynnistämisen jälkeen 

huomattiin ongelmia maksavien asiakkaiden saamisessa testausympäristöön. Tästä 

syystä johtoryhmä asetti paljon paineita operatiiviselle tiimille. 

”suurin, mikä jäi sitte siitä strategiasta jalkauttamatta, niin asiakkuuksia ei 

saatu tehtyä … ja ennen kaikkea niitä ydintoimijoita. Sillälailla, että se ois 

niinku tästä ois voinu tulla niinku yksityinen, ihan oma firmansa, joka ois 

tarjonnu testauspalveluita.”  (Vastaaja 6) 

”No, mehän yritettiin myydä niin paljon ku vaan pystyttiin. siitähän se oli, 

saada pääasiakaskunta niin paljo, et saatais tulorahotusta ja homma 

kannattavaksi.” (Vastaaja 8) 

”pääasiassa ne joille sitä testiverkkoa kaupattiin oli niitä kolmansia osapuolia, 

joilla tarkotetaan esimerkiksi ohjelmistofirmoja, jotka haluaa kehittää 
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mobiiliapplikaatiota ja testata niitä uusien teknologioiden verkossa. Niin tuota, 

ne on keskimäärin pieniä …” (Vastaaja 5) 

”…ei yrityksillä ole oikeesti rahaa käytettävänä ja toisaalta ne operaattorit 

tarjosivat testauspalveluita ja myös Nokia tarjosi hyvin näille yrityksille jotka 

teki mobiilikehitystä ja ne oli hyvin useasti alihankintayrityksiä tällä alueella. 

Jolloin heillä niinku tavallaan omaa mobiilipalvelukehitystä oli aikalailla vähä. 

Joka taas rajoitti osittain Octopus-ympäristön hyötyä.” Vastaaja 4) 

”Se ei ollu käyttäjä- eikä markkinalähtönen se ajatus.” (Vastaaja 1) 

Strategiamuutokset ja henkilöstövaihdokset 

Octopus-hankkeelle haettiin uutta lähtöä useampaan otteeseen. Strategiauudistuksia 

ja henkilöstövaihdoksia mahtuu useita verkoston aikajanalle. Alla tiivistetysti 

haastateltujen kommentteja Octopusin strategisista uudistuksista.   

Kun asiakashankinta ei kehittynyt suunnitellun mukaisesti, päätettiin strategiaa 

uudistaa ja tehdä toiminnasta enemmän liiketoimintalähtöistä.   

”ensimmäisen vuoden, puolentoistavuoden jälkeen, niin se oli tavallaan, oli 

tietyllä tavalla nähtävissä, että se liiketoiminta ei nouse riittävän nopeasti. 

Silloin johtoryhmä niin kuin päätti, että siitä mietitään sitä strategiaa uusiksi.” 

(Vastaaja 4) 

Strategiamuutoksen myötä johtoryhmä päätti siirtää testausalustan Oulun 

Puhelimelta Oulun ammattikorkeakoululle. Tämä luonnollisesti laski Oulun 

Puhelimen intressejä olla mukana verkostossa.  

”Oulun Puhelin sillon teki sitä työtä, teki bisneslähtökohtaisesti ja haki sille 

niinku normaalia katetta. Ja se ehkä taas tuommoseen set-uppiin sopinu et se 

kustannustaso Oamk:in kautta oli huomattavasti halvempi. En nyt osaa sanoa 

että kuinka iso ero se oli, mutta merkittävä.” (Vastaaja 6) 

” Oulun ammattikorkeakoulun … intresseistä se lähti. Että 

ammattikorkeakoulu näki että siinä on tavallaan niinku heidän opettajien ja 

opiskelijoiden osaamiselle niinku hyötyä tämmöselle tekemiselle, päästä 

tämmösen asian kans tekemisiin.” (Vastaaja 10) 
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Ammattikorkeakoulujen roolia pyrittiin lisäämään verkostossa myös 

ammattikorkeakouluyhteistyön kautta 

”Espoo-Vantaa amk ja Tampere ois ollu alueen edustajia, et ne ois saanu ja ku 

heillä on omat kontaktinsa alueen yrityksiin, et ne ois sitte myyny meidän 

simmejä eteenpäin ja saanu pienen provikan siitä välistä. Mutta ei se mun 

mielestä tuulta ottanu allensa…” (Vastaaja 8) 

”…eihän se ollu sitä hurmos-henkeä siellä. He odottivat jotakin valmiimpaa 

palvelua ja meidän palvelutuotteemme ei taas ollut valmis sellaseen niinku… 

malli sopi vain siihen ympäristöön, jossa nää kaikki osapuolet ymmärtävät sen 

lainalaisuudet ja ovat valmiita sietämään sitä epätäydellisyyttä mikä siitä.” 

(Vastaaja 12)  

Octopusin viimeisessä vaiheessa toiminta yhdistettiin osaksi Xpolis toimintaa. 

Samalla verkostotoiminta alkoi hiipua ja lopulta Octopusin toiminta päätettiin 

lopettaa kannattamattomana.   

”Ja se Octopus lähti siinä vaiheesa niinku siinä mielessä hiipumaan, että 

tavallaan niiden ydintoimijoiden mielenkiinto niinku hiipu. Heillä oli niinku 

niissä muissa hankkeissa enemmän mielenkiintoa.” (Vastaaja 7) 

”jälkiviisain silmin se homma ois pitäny enemmän viheltää sillon peli poikki ja 

tuota ehkä jos siellä on ollu asiakassitoumuksia alustan käytössä ja kattoa 

miten minimikustannuksilla pystyttäis sitä homma jatkamaan ja Xpolis kuvio, 

kannattaako sitä tehdä tuon päälle.” (Vastaaja 10) 

Lisäksi haasteena verkostotoiminnalle oli toimijoiden vaihtuvuus. Projektipäälliköitä 

ehti Octopusin aikana olla kolme ja haastatteluiden perusteella kukaan heistä ei 

tavannut toisiaan Octopusiin liittyen. Johtoryhmässä ydinryhmä pysyi kuitenkin 

suurin piirtein samana hankkeen aikana.  

”Tuota sitten tää ottaen huomioon että tässä aikamoinen tää 

projektipäälliköiden vaihtuvuus, eihän se niinku paranna tilannetta. Parin 

vuoden tai vuoden välein otetaan uus henkilö siihen.” (Vastaaja 10) 
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Ydinyrityksen sisäiset muutokset  

Nokia oli verkoston ydintoimija ja sen yhdistymisellä Siemensin kanssa oli suoria 

vaikutuksia Octopus-verkoston toimintaan ja samalla koko verkoston muihin 

toimijoihin.  

”Oulun painoarvo laski siinä vaiheessa aika merkittävästi. Ja yrityksen fokus 

meni yritysten yhdistämiseen (integraatioon), Nokian ja Siemensin varsin 

erilaisten yrityskulttuurien yhdistämiseen.” (Vastaaja 11) 

”… tuli vaikeammaksi saada niinku Nokian sisällä näitä päätöksiä läpi … 

emme olleet enää niin tiivisti heidän strategiassaan, siihen tuli väliportaita 

väliin. Silloin me emme olleet enää avainasemassa, niin silloin nää muut 

toimijat, kaupunki, Technopolis, Oulun ammattikorkeakoulu, Yliopisto, VTT 

… jokainen alettiin katselemaan omia intressejä. Se niinku tavallaan hajauttaa 

tällasen, tällasen toiminnan.” (Vastaaja 12) 

”niinku menny paljo haasteellisemmaksi, esimerkiksi miten Nokia on voinut 

enää osallistua hankkeen rahoitukseen ja toimintaakaan.” (Vastaaja 6) 

Esimerkki suorista Nokian ja Siemensin yhdistymisen vaikutuksista  Octopusin 

toimintaan oli IMS-alustan tukemisen loppuminen. Octopusin testausalustaan oli 

juuri investoitu Nokian uusi alusta kun Nokia ilmoitti, että se lopettaa kyseisen 

alustan tukemisen. Octopusille alusta oli hukka-ostos ja tämä johti pitkällisiin 

neuvotteluihin, jotka jatkuivat vielä vuonna 2008.  Lopulta asia saatiin sovittua ja 

Nokia hyvitti summan verkostolle. 

” Ja muutamia viikkoja sen jälkeen ku se oli saatu hankittua niin Nokia ja 

Siemens löivät networkit yhteen, jonka jälkeen sieltä tuli tyly kirje, että he, 

yksinkertaisesti, lopettavat tämän Nokian serverin kombinaation tukemisen. Ja, 

että siirrytään globaalisti käyttämään Siemensin järjestelmää.” (Vastaaja 12) 

”meille ilmoitettiin että se maksaa oliko jotain 200 000 euroa tai mitä se on… 

Täytyy ostaa… hylätä tämä ja ostaa uusi. Ja silloin oli Nokian paikalliset, 

paikalliset voimat jo etääntyneet niin kauaksi tästä että tuota meille ei ollu 

oikein neuvotteluvoimaa. Ja me kävimme pitkään tuskallisia neuvotteluja siitä, 

että saammeko me tästä investoinnista korvauksia.” (Vastaaja 12) 

”Ne kokolailla hyvitti sen summan Oulu Innovationille. Elikkä sillä tavalla 

oikeni.” (Vastaaja 10) 
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Epärealistinen tavoite   

Monet haastateltavista pitivät alkuperäistä tavoitetta liiketoiminnan yhtiöittämisestä 

epärealistisena. Kukaan toimijoista ei olisi voinut ottaa liiketoimintaa osaksi omaa 

perusliiketoimintaa. Lisäksi koko toiminta-ajan Octopus nojasi hyvin vahvasti 

ydintoimijamaksuihin sekä ulkopuoliseen rahoitukseen. Pelkillä asiakasmaksuilla ei 

toimintaa olisi ollut mahdollista saada kannattavaksi.  

”porukkaa mitä oli, kaikki oli vähä jäävejä ja osa taas ei kuulunut business 

kuvaan eikä strategiaan. Eli pysty heti ottamaan Soneran, … Oulun Puhelimen 

ja sitten Nokian pois … BusinessOulu pois… Siinä ei jääny ku yliopisto ja 

ammattikorkeekoulu ja sopiiko se heillekään? … nää kaatuu niinku 

mahottomuuksiinsa.” (Vastaaja 9) 

”lähtee johonki Nokian, Technopoliksen kaltaseen yritykseen myymään, tai 

vaikka kaupungille. Sanoo, että ei tää, tää on ihan kiva juttu, mutta ei tästä tuu 

kannattavaa. Niin eihän se ois menny läpi” (Vastaaja 12) 

”… siitä puuttu se yrittäjä” (Vastaaja 9) 

”epätoivoisesti niinku yritetään tehdä businesta semmosesta toiminnasta joka ei 

pohjimmiltaan tavallaan oo businesta.” (Vastaaja 10) 

”…se et mikä se yhtiömuoto ois ollu, siitä ei koskaan puhuttu sillon kun 

toimintaa aloitettiin. Mutta se että, tietyllä tavalla uskottiin siihen, että me 

saadaan se tulovirta kasvatettua niin suureksi, että tavallaan se yhtiömuoto tai 

osakkaiksi on enemmän halukkaita kuin mitä sit loppujen lopuksi olikaan.” 

(Vastaaja 4) 

Hankkeen aikaikkuna  

Aika on olennainen osa verkoston dynaamisuutta ja se osaltaan rajoittaa, muokkaa ja 

mallintaa vuorovaikutusta (Medlin 2004). Octopus oli harvinaisen pitkäkestoinen 

hanke – ensimmäisen kerran hankkeesta puhuttiin 2001 ja lopullinen päätös 

hankkeelle tehtiin 10 vuotta myöhemmin 2011. Aktiivista toimintaa oli vuosina 

2002-2009 eli 7 vuoden ajan, joka sekin on erittäin pitkä aika yhdelle hankkeelle.
 

”…yhteistyöaktiviteettina eli liian kauan ja sitten tuota selvä juttu maailma 

muuttuu ympärillä niin projekti kuolee tarpeettomuuttaan.” (Vastaaja 10) 
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Yksi Octopusin isoimpia haasteita oli pitää testausympäristön teknologia 

ajantasaisena. Teknologinen kehitys ajoi ohi ja testausympäristön tarjoamille 

palveluille ei ollut enää hankkeen loppuvaiheessa tarvetta. Samalla hiipui myös 

ydintoimijoiden kiinnostus hanketta kohtaan. Lopulta verkosto päätettiin lopettaa, 

sillä Octopusin teknologialle ei ollut enää kysyntää. 

”Tää teknologia kehitty sitte siihen suuntaan, että näitä meidän enablereita ei 

enää tarvittukaan. Että ne vähä menetti merkitystään … sille ei ollu käyttöä 

niille kaikille kilkkeille siinä.” (Vastaaja 8) 

”Ei siinä edellytyksiä minkään näköselle liiketoiminnalle, ei ollu mitään 

myytävää enää. Et se oli aika ajanu ohi siitä teknologiasta, ei siihen ollu 

keksitty uutta palvelua semmosta että mikä kiinnostais niin paljo yrityksiä.” 

(Vastaaja 8) 

”kommittoituminen niinku osapuolilta oli tietyllä tavalla lopahtanut strategisiin 

tavoitteisiin.” (Vastaaja 4) 

”…selvästi näyttää niinku viimeisenä vuonna elikkä 2009 nää ydintoimijat 

katto sillätavalla että ei tää tavote täyty, elikkä ei tää millään voi mennä 

plussalle, päinvastoin entistä enemmän tarvittais ydintoimijarahaa, entistä 

enemmän tarvittais muuta ulkopuolista projektirahaa, jollon tuota loppuviimein 

niin näille toiminoille etitään kotipesiä muualta.”(Vastaaja 10) 

Moni haastateltavista puhuikin hankkeen ajoituksesta ja siitä, että olisiko 

tavoitteeseen päästy jos ajoitus olisi ollut myöhemmin.  

”Me nähtiin kaikki mitä tapahtu, mitä nyt on tapahtunu. Me nähtiin jo sillon. Se 

kysymys oli vaan, että me oltiin aikalailla etukulmassa siihen, että mitä sitte 

myöhemmin oikeesti tapahtu.” (Vastaaja 2)  

”Kyllä tää varmaan on tiettyyn aikaikkunaan sopiva harjotus, ja sitte se 

aikaikkuna…. aika luontevasti sulkeutuu.” (Vastaaja 10) 

”Sanoisin, että Oulussa oltiin liian kaukana oikeasta aikaikkunasta, time-to-

market. Tehtiin tuotekehitystä vahvasti etunojassa, kun markkina ei ollut vielä 

kypsä.” (Vastaaja 11) 

Organisaatiorakenteen haasteet  
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Hyvin usein verkostot ovat monitasoisia, koostuen esimerkiksi johtoryhmästä, 

operatiivisesta tiimistä sekä muista hallinnollisista rakenteista. Mitä enemmän 

verkostossa on erilaisia organisaationalisia osia, sitä enemmän tarvitaan tiedonkulkua 

ja vuorovaikutusta näiden ryhmien välillä. Octopusin alkuvaiheessa yhteistyö 

johtoryhmän ja operatiivisten henkilöiden välillä oli pääosin hyvää. Jotkut 

haastateltavista kuitenkin kokivat, että johtoryhmästä tuli välillä liiankin 

operatiivinen ryhmä ja operatiivisten henkilöiden oli haastava saada selkeitä ohjeita 

johtoryhmältä. Pääosin yhteistyö oli kuitenkin hyvää.  

”… se johtoryhmän ja operatiivinen ryhmä ja todellisuus ne ei aina ihan 

samassa synkassa, että se, se on ehkä ihan luonnollistakin.” (Vastaaja 5) 

”Nyt meistä jokainen pyrki omalla panoksellaan ja mielipiteellään ohjaamaan, 

ohjaamaan tuota tätä myyntiä ja näitä ketkä siellä kenttäl…kenttätyötä tekeviä. 

Ja se oli varmasti hyvin vaikeeta näille kenttätyötä tekeville myöskin koska 

tuota vaikka hallitus oli yksimielinen aika usein, mutta ne keskustelut kuitenkin 

olivat kuitenkin sellaisia että tuota niihin, niihin meni aikaa ja energiaa…” 

(Vastaaja 12) 

7.3.2 Positiivinen lopputulos  

Ocotpusin positiivinen lopputulos oli se, että Octopus- verkosto oli hyvä malli 

yhteistyölle. Haastateltavat kokivat Octopusin tärkeänä alueellisena 

yhteistyöponnistuksena ja verkostoyhteistyö on jatkunut alueella myös Octopusin 

päättymisen jälkeen. Tähän ovat johtaneet erityisesti:  

- Toimijoiden sitoutuneisuus hankkeeseen 

- Positiivinen maine Oulun seudulle 

- Asiakasyritysten saama hyöty testausympäristöstä  

- Vaikuttamiskeskustelu organisaatiotasolla  

- Uudet yhteistyöprojektit  

Toimijoiden sitoutuneisuus hankkeeseen 

Johtoryhmätyöskentely kuvailtiin haastatteluissa sitoutuneeksi, avoimeksi ja 

luottamukselliseksi. Toimijat verkostossa olivat jo aiemmin tuttuja toisilleen, sillä 
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suuri osa heistä oli ollut suunnittelemassa Octopusin perustamista Mobile Forumissa. 

Tämä teki yhteistyön kehittymiselle hyvän pohjan.  

Varsinkin Octopus-tiimi (Octopusin ensimmäisessä vaiheessa) oli hyvin sitoutunut 

tehtäväänsä. Tiimin jäsenten välillä vallitsi hyvä henki ja tiimiä kuvailtiinkin 

erityisen tehokkaaksi ja sitoutuneeksi.   

Konfliktit verkostopartnereiden välillä liittyvät yleensä epäsymmetriseen valtaan 

suhteissa. Tällaista vallan käyttöä ei kuitenkaan haastattelujen perusteella ollut 

Octopus-verkostossa. Paremminkin konfliktit tulivat verkoston ulkopuolelta. 

Esimerkiksi asiakashankinnan kehittyminen odotettua hitaammin johtui 

markkinoiden kehittymättömyydestä, eikä toimijoiden välisistä konflikteista.    

”… Perusongelma ei todellakaan ollut, että olisimme olleet riitaisia, vaan 

palvelukehitys ei vain lähtenyt lentoon. Ei ollut vielä markkinaa.” (Vastaaja 

11) 

Positiivinen maine Oulun alueelle 

Varsinkin Octopus-verkoston alkuvaiheessa herätti se paljon kiinnostusta niin 

kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Verkosto oli kahden vuoden aikana 

lähes 200 kertaa esillä erilaisissa tiedotusvälineissä. 

Osaltaan Octopus vahvisti Oulun mainetta langattoman teknologian huippupaikkana.  

”Me saavutettiin Oulun alueelle merkittävästi julkisuutta myös. Me oltiin 

uutisissa, tv-uutisissa, oltiin niinku julkaisuissa siellä täällä ja tuolla ja. Oltiin 

… tällanen tunnistettu toimija, et se oli mun mielestä se isoin juttu alueelle.” 

(Vastaaja 4)  

”Se herätti paljolti kiinnostusta, kaikkinensa. Eikä ainoastaan Suomessa vaan 

myös ulkomailla että tämmönen hanke saatiin liikenteeseen.” (Vastaaja 4) 

Asiakasyritysten saama hyöty testausympäristöstä 

Ne yritykset, jotka käyttivät testausympäristöä omassa liiketoiminnassaan, hyötyivät 

Octopus-verkoston tarjoamasta mahdollisuudesta kehittää mobiilisovelluksia. Yksi 
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tunnetuimmista kehitetyistä sovelluksista oli mobiilikalastuslupa. Nokia oli osaltaan 

kehittämässä näitä pilotteja. Silti Nokian yksi tärkeimmistä syistä olla mukana 

verkostossa, oli hyödyntää testiverkkoa omassa tuotekehityksessään.  

”…Et ne, ne niinku, mihin Octopusia niinku käytettiin, mitä demottiin. 

Ensimmäinenhän mobiilikalastuslupa tekstiviestillä. No sehän oli aivan, aivan 

hemmetin hieno juttu.” (Vastaaja 12)  

”…ja Nokian kanssa tehtiin tälläsiä testi-caseja, vaikka Kärppien kanssa 

testattiin push-to-talkkia ja Teatterilla presenseä ynnä muuta. Siellä oli paljo 

tällasia testicaseja, joita Nokia testasi meidän verkossa ja toi sitä kilkettä.” 

Vastaaja 8) 

”Mutta kyllä he hyödynsi myös sitä ympäristöä myös omassa 

tuotekehityksessä. Ja kyllä ne henkilöt, jotka siinä oli Nokiassa matkassa. 

Kyllähän he myös ajattelivat hyvin vankasti myös alueellista etua.” (Vastaaja 

4) 

Vaikuttamiskeskustelu organisaatiotasolla  

Verkostojen yksi tärkeä tehtävä yritysten kannalta on käydä vaikuttamiskeskustelua 

yrityksen sisällä. Aktiivinen alueellinen verkostotoiminta kertoo siitä, että yhdessä 

mietitään uusia toimintatapoja. Verkostoilla voikin olla merkittävä vaikutus yrityksen 

sijoittumisella alueelle. Tämä oli myös Octopusin yksi tärkeimmistä lähtökohdista, 

sillä Nokian tuotekehityksen haluttiin pysyvän Oulun alueella.  

Erään haastateltavan mukaan Octopus-verkoston ansioista Nokian alasajo Oulussa 

lykkääntyi useammalla vuodella. Myös Oulun Puhelin keskitti joitain sen toimintoja 

Ouluun osittain Octopus-verkoston operoinnin vuoksi. Se mikä loppujen lopuksi 

vaikutti yritysten korkeamman tason päätöksiin, on vaikea arvioida, mutta kaikki 

haastateltavat pitivät verkostoja tärkeinä alueellisina ponnistuksina.  

”…. sinä aikana hyvinkin monen asiakasyrityksen omia juttuja on tän 

tyyppinen aktiviteetti auttanu. Nimenomaan sen tavallaan verkoston kautta ja 

tää on ollu semmonen katalyytti että ne on menneet eteenpäin omassa 

liiketoiminnassaan. Ja sehän se on tavallaan tämmösen ekosysteemin 

verkostotyön ja tän Octopusinki alkuperäinen tavoite oli se, että tästä syntyy 

käyttäjäyritysten omassa liiketoiminnassa hyötyä.” (Vastaaja 10) 
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”Että sen takiahan Nokian toimitusjohtaja jousti. Että puhuttiin niinku 

Octopussista, puhuttiin verkkojen ja sitten puhelinpuolen yhteistyöstä niin ja 

näytettiin esimerkkejä.” (Vastaaja 9) 

”sanosin näin sillä viivästettiin Oulun alasajoa monta vuotta, tai sen pienemistä 

monta vuotta.” (Vastaaja 9) 

Uudet yhteistyöprojektit  

Kun verkoston toimijat huomasivat, ettei verkosto tuota sille asetettuja tavoitteita, 

alkoivat he suunnitella jo seuraavia ajankohtaisempia projekteja. Esimerkiksi Oulu 

Innovaatioallianssin taustalla vaikuttivat pitkälti samat toimijat kuin Octopussissa. 

OIA:n suunnittelu alkoi vuonna 2007. Tuolloin Octopus-verkoston yhteistyö ei ollut 

vielä päättynyt vaan se paremminkin muutti muotoaan uudenlaiseksi 

yhteistyökuvioksi. Moni haastateltavista peilasikin Octopus-verkostoa nykyisiin 

menossa oleviin hankkeisiin, kuten Hilla-hanke ja 5G-verkosto. Kuvioon viisi olen 

täydentänyt Octopus-verkoston osaksi laajempaan alueellisten verkostojen kuvaa. 

  

”…tää on tämmönen yhteisponnistus, jota on sitte jatkettu eri muodossa.” 

(Vastaaja 3) 

”Tälle verkostolle oli tosiaan, tavallaan uudet kuviot niinku uusiin juttuihin. 

Oulu Innovaatio Alliansin nimissä…” (Vastaaja 2) 

”Yhteistoiminta, joka oli alkanu siitä Mobile Forumista meni Octopusina ja 

siirtyi Innovaatio Allianssin yhdeksi keskittymäksi, joka on tämä Center of 

Internet Excellence. Ja siellä otettiin fokuseksi siis se internet. Näin mä näen 

sen henkisen perinnön liikkuvan.” (Vastaaja 12)  

”Nythän sitä ollaan ajamassa selvästi uudestaan ylös. Täällähän on 5G 

tämmönen hanke alkamassa ja se on aivan sama Octopus-hankkeen, minun 

mielestä niinku käytännössä, uudelleen.” (Vastaaja 7) 

”…ilmeisesti sellanen hanke ku Hilla-hanke käynnistyny. Hyvin samalta 

kuullostavia termejä ja kalvoja. Että kyllä aika paljo uudelleen käytetään 

ideoita, mutta tietenki uudessa kontekstissa.” (Vastaaja 5) 
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Kuvio 5. Alueellisia verkostoja Oulun alueella 

7.4 Yhteenveto Octopusin vaiheista  

Alla olevaan kuvioon kuusi olen yhdistänyt teoreettisen viitekehyksen Octopus-

verkoston vaiheisiin. Idea hankkeelle lähti yksittäisten ihmisten yhteistyöstä. 

Toimijat olivat siis jo tuttuja ennestään ja heidän välillään oli jo kehittynyt 

luottamukselliset suhteet. Heidän yhteinen tietonsa oli näkemys siitä, miten 

mobiilisovellukset tulevat mullistamaan maailman. Tämä oli samalla heidän 

sosiaalinen pääoma.  

 

Kuvio 6. Yhteenveto Octopus-verkoston vaiheista 

Yhdessä verkoston jäsenet halusivat perustaa mobiilisovellusten testaus- ja 

kehitysympäristön – Octopusin. Tämän ympärille koottiin verkosto, jonka jäsenet ja 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oulun innovaatio-allianssi Hilla hanke 5G testiverkko 

Liiketoiminnallistaminen

Osaksi X-Polista /hankkeen alasajo 

Verkoston
suunnittelu

Projektivaihe
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roolinsa verkostossa kehittyivät helposti. Koska idea oli lähtöisin Nokialta, oli se 

myös verkoston ydinyritys, jolla oli paras tietämys alasta. Muut toimijat olivat 

Nokian antaman tiedon varassa.  

Verkoston yhteistyö oli hyvää ja vuorovaikutus avointa. Kuitenkin 

verkostotoiminnassa tuli haasteita, kuten asiakasmyynnin kehittyminen, jotka 

aiheuttivat konflikteja toimijoiden välille. Konfliktit eivät siis tulleet verkoston 

sisältä vaan verkoston ulkopuolelta. Esimerkiksi Nokian IMS-alustan tukemisen 

loppuminen ei ollut Nokian paikallisen, verkostossa mukana olleen toimijan päätös, 

vaan se tuli Nokialta korkeammalta taholta.  

Ajan kuluessa Octopusin teknologia jäi vanhanaikaiseksi ja samalla toimijoiden 

intressit laskivat verkostoa kohtaan. Lopulta katsottiin, ettei verkostolla ollut enää 

mahdollisuutta jatkaa ja verkosto päätettiin ajaa alas. Samaan aikaan verkkoja 

kuitenkin laskettiin jo uusille verkostoille ja 2009 perustettiinkin Oulun 

innovaatioallianssi. Yhteistyö ei siis päättynyt vaan se kohdennettiin 

ajankohtaisempiin asioihin, samalla kuitenkin hoidettiin myös Octopus-verkoston 

hillitty alasajo.  
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8 DISKUSSIO 

Tässä osiossa pohdin empiirisen aineiston tuloksia ja vertaan niitä aikaisemmin 

tehtyyn tutkimukseen. Näiden pohjalta poimin verkoston eri vaiheista kriittisiä 

vaiheita, joihin verkostotoimijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  

8.1 Verkoston perustaminen 

Tutkimuskysymys: Miten toimijat valikoituvat strategiseen verkostoon ja miten 

luottamus kehittyy toimijoiden välille? 

Strategisen verkoston muodostaminen on ensimmäinen kriittinen vaihe, sillä 

verkoston tuottama lopputulos riippuu kumppaneiden saumattomasta yhteistyöstä. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää verkoston partnereiden valintaan, heidän 

keskinäisten roolien ja vastuiden sopimiseen ja operationaalisten periaatteiden 

päättämiseen. Partnereiden välillä tulisi olla riittävästi samankaltaisuutta, mutta 

samalla myös erikaltaisuutta. Verkoston tulisi muodostua toisiaan tukevista 

toimijoista, joilla on erilaisia vahvuuksia.  

Haastatteluissa korostui oikeiden henkilöiden valinta verkostoon. Toimijoiden tulee 

uskoa hankkeeseen ja olla valmiita kantamaan myös riskiä. Eräs haastateltavista 

kuvailikin, että toimijoiden tulee olla vähän ”hurahtaineita” verkoston toimintaan. 

Tällä tarkoitettiin uskoa verkoston positiivisiin lopputuloksiin ja kykyä vastata 

omalle organisaatiolle haastaviinkin kysymyksiin liittyen verkostoon. 

Varsinkin hankkeissa, joissa toimijoilta odotetaan merkittäviä rahallisia panostuksia, 

verkostoon on tärkeä valita tarpeeksi vaikutusvaltaisia toimijoita eri yrityksistä ja 

organisaatioista. Toimijoiden on pystyttävä tekemään päätöksiä ilman, että joka asia 

täytyy tarkistaa oman organisaation johtoportaassa. Tämä tekee verkostotoiminnasta 

joustavampaa. 
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Yhteisen  luottamuksen ja intressin luominen  

Verkoston perustamisvaiheessa verkostolle luodaan tietyt tavoitteet. Tavoitteen tulisi 

olla samankaltainen kaikilla toimijoilla verkostossa. Kun henkilöillä on yhteinen 

tavoite, sosiaalisen pääoman seurauksena ryhmä tunnistaa yhteisiä intressejä ja 

suuntaa resursseja niiden tehostamiseen.  Sosiaalinen pääoma siis helpottaa kaikkien 

toimijoiden tarkoituksellista toimintaa.  

Verkostojen toiminnan alussa on erittäin tärkeä luoda luottamukselliset suhteet 

toimijoiden välillä. Intensiivinen ja avoin keskustelu ovat ehdottoman tärkeitä. 

Aikaisempi yhteistyö antaa hyvä pohjan yhteistyön luomiselle. Siitä huolimatta, että 

toimijat tuntisivat toisensa jo entuudestaan, täytyy avoimeen vuorovaikutukseen 

panostaa, jotta kaikille toimijoille syntyy yhteinen näkemys ja intressi kyseisen 

verkoston kehittämisestä.   

Verkoston yhteisen tavoitteen tulisi olla myös realistinen. Toimenpiteet pitää 

määrittää niin, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli verkoston tavoitteena 

on myydä palvelua tai tuotetta asiakkaille, tulisi asiakastarve kartoittaa tarkasti. 

Mikäli selviää, että verkoston tavoite on epärealistinen, tulisi tavoitetta arvioida 

uudelleen ennen verkoston perustamista. Octopus-verkoston tavoite oli myydä 

kehitys- ja testausympäristöä asiakkaille. Se kuinka tarkasti palvelun tarve 

kartoitettiin ennen verkoston perustamista, ei selvinnyt empiirisestä aineistosta. 

Oletettavasti tämä kartoitus jäi liian ohueksi, koska asiakashankinta ei kehittynyt 

suunnitelmien mukaisesti. Realistisen tavoitteen asettaminen verkostolle on yksi 

kriittisiä vaiheita.   

Yhteisen intressin luominen ja ylläpitäminen on olennainen osa verkostotoimintaa. 

Mikäli kaikilla toimijoilla ei ole yhteistä intressiä, syntyy verkostossa helposti 

ristiriitoja. Octopus-verkostossa yhteinen intressi oli hyvin vahva verkoston 

alkuvaiheissa, mutta hankkeen edetessä se hiipui ja siirtyi muihin ajankohtaisempiin 

toimintoihin. Varsinkin verkoston ydintoimijan Nokian intressin muuttumisella oli 

merkittävä vaikutus verkoston lopputuloksiin. Kun Nokian intressi siirtyi muualle, 

loppui myös muiden toimijoiden intressi verkostoa kohtaan.    
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Verkoston organisointi  

Useammassakin haastattelussa puhuttiin paikallisesta ekosysteemistä tai klusterista. 

Paikallisella verkostolla tarkoitetaan tiheää organisaatioiden välistä verkostoa 

maantieteellisellä alueella. Useimmiten julkinen sektori tukee tällaisia projekteja 

stimuloidakseen paikallista liiketoimintakehitystä. Juuri tästä syystä BusinessOulu 

(tai sen edeltäjä Oulu Innovation) pyrkivät olemaan mukana monenlaisissa 

verkostoissa. 

Kun verkostolle suunnitellaan organisaatiorakennetta, tulisi se suunnitella 

mahdollisimman kevyeksi. Oman haasteensa tähän tuo esimerkiksi rahoittaja, joka 

saattaa vaatia tiettyjä organisaatiorakenteita (kuten hallinnollinen ohjausryhmä). Mitä 

enemmän hankkeessa on osapuolia ja organisaationalisia osia, sitä enemmän tulee 

kiinnittää huomioita tiedonkulkuun osapuolten välillä.    

Verrattuna normaalin yrityksen perustamiseen strategisen verkoston perustamisessa 

on isoja eroja. Yksi iso haaste on helposti raskas kustannusrakenne. Kustannukset 

pitäisi mitoittaa sopiviksi tavoitteisiin verrattuna. Octopusiin oli ehkä resursoitu 

hieman liikaakin rahallista panostusta, varsinkin kun asiakashankinta ei edennyt 

suunnitelmien mukaisesti. Osa projektihenkilöistä osittain turhautui siihen, että 

pääasiallinen tehtävä oli miettiä mihin rahaa voisi käyttää – ei miten sitä voisi ansaita 

lisää.  Verrattuna yritysmaailmaan, tilanne on aivan päinvastainen. 

Octopussissa toimijat sijoittivat merkittäviä summia verkostoon. Verkoston toimijat 

tulee sitouttaa jollakin tavalla verkoston tavoitteisiin. Onkin kyseenalaista kuinka 

paljon toimijoita tulisi sitouttaa rahalla verkostotoimintaan, sillä rahalla 

sitouttaminen ei välttämättä ole paras mahdollinen tapa. Toimintojen integroiminen 

toimijoiden omaan liiketoimintaan voi olla huomattavasti tehokkaampi tapa sitouttaa 

toimijat.  

8.2 Verkostotoiminta  

Tutkimuskysymys: Voiko strategisia verkostoja johtaa ja millaisia taitoja siihen 

tarvitaan? 
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Verkostotoiminnalla tarkoitetaan yritysten ja yksilöiden välistä vuorovaikutusta 

verkostossa. Vuorovaikutus onkin luottamuksen ohella olennaisimpia asioita 

verkostossa ja yhdessä nämä ovat yhteistyön edellytys.  

Mitä vähemmän määriteltyjä arvotoimintoja ja mitä dynaamisempi järjestelmä, sitä 

löyhempi tulisi johtamisen rakenne olla (Möller ym. 2005). Liiallinen hallinta voi 

johtaa verkoston tehokkuuden ja innovatiivisuuden vähenemiseen. Kontrolloimisen 

paradoksilla viitataankin siihen, mitä enemmän yritys saavuttaa valtaa verkostossa, 

sitä vähemmän tehokas ja innovatiivinen verkosto tulee olemaan. Mikäli verkosto 

toimii yhden toimijan ideoiden pohjalta, jättävät muut toimijat huomioimatta omat 

toiveensa ja viisautensa. Kontrolloinnin sijasta verkostossa tulisikin panostaa 

vuorovaikutukseen eri osapuolten välillä, sillä se tuo verkostoon luottamusta 

verkoston osapuolten välille. 

Verkostojen johtaminen vaatii erilaisia kyvykkyyksiä riippuen verkoston sijainnista 

arvontuottamisjatkumolla. Julkisena toimijana BusinessOulun tulisikin pohtia 

tarkasti sen roolia erilaisissa verkostoissa. Varsinkin verkostoissa, joilla pyritään 

arvojärjestelmien radikaaleihin muutoksiin, vaaditaan vahvaa verkoston visiointi- ja 

orkestrointikykyä. Verkoston orkestroijalla tulee olla kyky visioida nousevia 

liiketoiminta-aloja, avaintoimijoita ja tunnistaa potentiaalisia kehitysnäkymiä. 

Lisäksi orkestroijalla täytyy olla paljon tietämys alasta ja vahva liiketoiminnallinen 

asema. Näenkin, että BusinessOulun tulisi olla enemminkin yhteistyön mahdollistaja 

kuin verkoston johtaja.  

Valta ja konfliktit  

Saavuttaakseen omia tavoitteitaan yritykset pyrkivät kontrolloimaan heitä 

ympäröivää verkostoa. Valta ja konfliktit voivatkin kariuttaa jopa intensiivisen 

yhteistyön.  Konfliktit eivät kuitenkaan aina tuota negatiivisia lopputuloksia. Heikot 

siteet verkoston osapuolten välillä luovat siltoja erilaisten ryhmien välillä ja voivat 

tuoda verkostoon toisiaan täydentäviä etuja, kuten liiketoimintamahdollisuuksia, 

resursseja ja informaatiota.   
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Toisiaan haastamalla ja kohtaamalla pieniä konflikteja verkoston osapuolet voivat 

löytää uusia innovatiivisia tapoja tehdä asioita. Mikäli johtava organisaatio 

verkostossa ei käytä vaikutusvaltaista asemaansa väärin verkostossa, voivat konfliktit 

johtaa myös positiivisiin lopputuloksiin, kuten innovaatioihin. Mikäli taas konfliktit 

ovat intensiivisiä ja pitkäaikaisia, tuhoavat ne luottamuksen ja tätä kautta myös 

yhteistyö kariutuu.  

Octopus oli vahvasti verkosto-organisaatio, jossa oli tarkkaan määritellyt roolit ja 

vastuut. Verkoston ydinyritys oli Nokia, joka käytti myös paljon äänivaltaa 

verkostossa. Toisaalta Nokialla oli myös verkoston orkestrointi- ja visiointikykyä.  

Riskinä yhdessä vahvassa ydintoimijassa on se, että mikäli tämän yhden toimijan 

intressi muuttuu, vaikuttaa se suoraan koko verkoston toimintakykyyn.  Empiirisen 

aineiston perusteella verkostoja voi siis johtaa ja jossain määrin niitä täytyykin 

johtaa. Varsinkin verkoston perustamisessa ja esimerkiksi rahoituksen hakemisessa 

tarvitaan paljon organisointia ja suunnittelua. Kuitenkin hankkeen johtamisessa 

täytyy kiinnittää erityistä huomioita siihen, että ydinyritys ei käytä valta-asemaansa 

väärin ja myös muilla verkoston osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa verkoston 

toimintaan.  

8.3 Verkoston lopputulokset  

Miten verkoston lopputuloksia tulisi arvioida?  

Verkostotoiminnan päättyessä tulisi verkoston lopputuloksia arvioida kriittisesti 

jokaisen verkostotoimijan näkökulmasta. Usein lopputulokset eivät ole yksiselitteisiä 

ja suoria yhteyksiä ei välttämättä pysty näkemään heti hankkeen päättyessä. 

Joskus verkoston toimijat voivat perustaa uuden ajankohtaisemman verkoston, 

samalla kun edellinen verkostotoiminta loppuu. Octopus-verkoston perusteella 

voidaan todeta, että tämä yhteistyön jatkuvuus onkin ollut poikkeuksellisen hyvää 

Oulussa. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siinä, että myös Octopusin jälkeen on 

perustettu useita paikallisia strategisia verkostoja ja yhteistyö on jatkunut monessa 

eri muodossa.  
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Sopiva aikaikkuna  

Hankkeen oikea ajoittaminen korostui Octopusin tapauksessa. Moni haastateltavista 

uskoi, että hanke pantiin toimeen liian varhaisessa vaiheessa ja toisaalta jatkui liian 

pitkään. Haasteena etenkin teknologisiin innovaatioihin liittyvissä verkostoissa on se, 

että teknologia muuttuu nopeasti ja pitkään jatkuessaan verkostolta vaaditaan isoja 

investointeja teknologian ylläpitämiseen. Lisäksi pitkässä aikaikkunassa ehtii 

toimijoiden omassa liiketoiminnassa tapahtua isoja muutoksia, jotka saattavat 

vaikuttaa heidän intresseihinsä verkostossa. Tästä syystä verkoston oikea 

ajoittaminen on olennaisen tärkeää. Eräs haastateltavista arvioi, että sopiva aika 

Octopusin kaltaiselle teknologiselle verkostolle olisi noin neljä vuotta. 

8.4 Yhteenveto 

Octopus-verkoston perustamiseen, verkostotoimintaan ja lopputuloksiin vaikuttivat 

monet verkoston sisäiset ja ulkoiset asiat. Yhtä yksittäistä tekijää, miksi verkostosta 

ikinä syntynyt pysyvää liiketoimintaa ei pystytä määrittämään.  

Tässä luvussa olen nostanut esille empiirisestä aineistosta nousseita kriittisiä vaiheita 

liittyen verkoston perustamiseen, verkostotoimintaan ja verkoston lopputuloksiin. 

Nämä täydentävät teoreettisessa osiossa nousseita kriittisiä vaiheita. Vaiheet olen 

esittänyt taulukossa neljä. Itsessään verkoston perustaminen, verkostotoiminta ja 

verkoston lopputulokset ovat kriittisiä vaiheita. Näiden vaiheiden alle olen koonnut 

tarkennuksia seikoista, joihin verkostojohtajan tulisi kiinnittää erityisesti huomioita. 

Taulukon oikealle puolelle olen koonnut jokaiseen kriittiseen vaiheeseen liittyviä 

huomioita, joilla voidaan vähentää riskiä epäonnistua kussakin vaiheessa.  
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Taulukko 4. Strategisen verkoston kriittiset vaiheet 

Kriittinen vaihe Huomioita 

Verkoston perustaminen 

 

 

 Oikeiden henkilöiden valinta verkostoon 

 Avoimen ja luottamuksellisen kulttuurin 

luominen  

 Yhteisen intressin päättäminen 

 Verkoston organisointi  

 Tarpeeksi kevyt organisaatiorakenne & 

sopiva rahoitusrakenne 

 

 Riittävästi samankaltaisuutta & erikaltaisuutta, 

toimijoiden sitoutuneisuus & vaikutusvaltaisuus   

 Intensiivinen ja avoin vuorovaikutus 

 Taustalla realistinen tavoite  

 Tiedonkulku eri osapuolien välillä  

 Kustannusten oikeanlainen mitoittaminen 

Verkostotoiminta  

 Oikeanlainen johtaminen riippuen 

verkoston tavoitteista  

 Valta ja konfliktit  

 

 

 Verkostojohtamisen tarvittavat oikeanlaiset 

kyvykkyydet (johtaminen, orkestrointi, visiointi)  

  Myös hyvä asia, mikäli luottamus toimijoiden 

välillä pysyy 

Verkoston lopputulokset  

 Kriittinen arviointi eri näkökulmasta  

 Aikaikkunan arviointi 

 

 

Uuden verkoston perustaminen? 

Oliko aikaikkuna oikea?  

 

Jokainen verkosto on aina erilainen ja monenlaiset asiat vaikuttavat niihin. Olen 

pyrkinyt nostamaan taulukkoon neljä kriittisiä vaiheita tarpeeksi korkealla tasolla, 

jotta niitä on mahdollista soveltaa mahdollisimman monenlaiseen verkostoon. Joka 

tapauksessa jokainen verkosto on yksilöllinen ja niihin vaikuttavat monenlaiset 

tekijät yhtäaikaisesti. Näitä muuttuvia tekijöitä ovat muun muassa verkostotyyppi, 

verkoston tavoitteet, verkoston toimijat sekä ympäristö ja aika, missä verkosto toimii.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET   

Tässä luvussa esittelen tämän tutkimuksen johtopäätöksiä ja niiden myötä syntynyttä 

kuvaa strategisista verkostoista laaja-alaisena kokonaisuutena. Pyrin vastaamaan 

alkuperäiseen tutkimuskysymykseen: Mitkä ovat strategisen verkoston kriittiset 

vaiheet toimijoiden näkökulmasta? Lisäksi peilaan tämän tutkimuksen suhdetta 

aikaisemmin tehtyihin tutkimukseen sekä teen ehdotuksia jatkotutkimusaiheista.  

9.1 Teoreettiset johtopäätökset  

Verkostojohtamisen iso kysymys on se, voiko verkostoja ylipäätään johtaa. 

Verkosto-organisaationäkökulman mukaan, jokaisella strategisella verkostolla tulisi 

olla ydinyritys, joka kontrolloi verkoston toimintaa. Tähän liittyy kuitenkin 

kontrolloimisen paradoksi, sillä mitä enemmän yritys saavuttaa valtaa verkostossa, 

sitä vähemmän tehokas ja innovatiivinen verkostosta tulee (Håkansson & Ford 

2002). Jos verkosto toimii vain yhden toimijan ideoiden pohjalta, jättävät muut 

toimijat huomioimatta omat toiveensa ja verkostosta muodostuu hyvin yksipuolinen. 

Sosiaalisesta pääomasta voi tulla sitovaa jos verkostossa painotetaan vain vahvoja 

siteitä. Yhden toimijan epäsuora vallankäyttö voi myös johtaa konflikteihin 

toimijoiden välillä.  

Vallan sijasta verkostoissa tulisi painottaa vuorovaikutuksen merkitystä, sillä 

ainoastaan sitä kautta toimijat voivat hyötyä verkostosta. Kun verkostossa 

painotetaan heikkoja siteitä, ovat suhteet toimijoiden välillä siltoja luovia. Näin ollen 

verkostoon tulee enemmän informaatiota ja resursseja ja uudet innovaatiot ovat 

mahdollisia. Kun verkostossa on paljon erilaisia toimijoita, ei konflikteiltakaan aina 

välttyä. Konfliktit eivät kuitenkaan aina ole huono asia. Sen sijaan ne voivat auttaa 

toimijoita arvioimaan omia toimintatapojaan uudelleen ja tätä kautta synnyttämään 

jotakin aivan uutta.  

Möllerin, Rajalan ja Svahnin (2005) mukaan verkostoja ei voida johtaa voimakkaasti 

ja erilaiset verkostot vaativat erilaisia johtamisen kyvykkyyksiä. Yleisesti voidaan 

sanoa: mitä monimutkaisempi arvojärjestelmä, mitä enemmän siinä on toimijoita ja 

mitä intiimimmät suhteet toimijoiden välillä on, sitä monitahoisempia johtamisen 
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kyvykkyyksiä tarvitaan. Jokaisella tasolla korostuu avoimen ja luottamuksellisen 

kulttuurin luominen ja sitä kautta yhteisen tiedon synnyttäminen.  

Luottamuksen syntyminen toimijoiden välille on yksi verkoston kriittisiä vaiheita, 

sillä se liittyy suoraan toimijoiden kykyyn muodostaa strateginen verkosto. 

Intensiivinen ja avoin vuorovaikutus toimijoiden välillä on ehtona luottamuksen ja 

jaetun tiedon syntymiselle toimijoiden välille. Luottamus kehittyy ja muuttuu 

vuorovaikutuksen, toimintojen ja ympäristön muuttuessa. Suhteen kehittymistä ei 

yksittäinen yritys pysty kontrolloimaan. Sen sijaan ydinyrityksen tulisi pyrkiä 

osallistumaan ja vaikuttamaan luottamuksen kehittymisprosessiin.  

Mikäli verkostolla on yksi ydinyritys, tulisi tarkkaan harkita kuka verkoston 

toimijoista ottaa tämän roolin. Varsinkin verkostoissa, joissa tavoitteena on kokonaan 

uuden arvojärjestelmän luominen, vaaditaan verkostojohtajalta verkoston vahvaa 

visiointi- ja orkestrointikykyä. Lisäksi verkoston orkestroijan tulee olla uskottava 

muiden toimijoiden näkökulmasta. Ydinyrityksen maineella voikin olla merkittävä 

rooli kun verkostoon hankitaan muita partnereita.   

Tutkimuksen perusteella verkostot ovat laajoja kokonaisuuksia ja niiden toimintaan 

vaikuttavat hyvin monenlaiset tekijät, kuten niiden tavoite, niissä olevat toimijat sekä 

aika ja paikka, jossa ne toimivat. Jokainen verkosto tuleekin analysoida yksilöllisesti. 

Kuitenkin joitakin kriittisiä vaiheita voidaan tunnistaa verkoston elinkaarelta. Näitä 

ovat verkoston perustaminen ja partnereiden valikoituminen verkostoon, 

luottamuksellisen ja avoimen kulttuurin luominen, yhteisen tiedon synnyttäminen, 

verkoston oikeanlainen johtaminen sekä lopputulosten arviointi. Näihin kriittisiin 

vaiheisiin tulisi verkoston johtajan kiinnittää erityistä huomiota.  

9.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset  

Octopusin yksi suurimpia haasteita oli se, ettei asiakkaita saatu riittävästi 

testausympäristöön. Näin myös taloudellisista tavoitteista jäätiin jälkeen jo pian 

verkoston perustamisen jälkeen. Epäselväksi jää kuinka hyvin asiakastarpeeseen 

perehdyttiin ennen verkoston perustamista. Toisaalta ydinryhmällä oli vahva visio 

siitä, miten mobiilisovellusmarkkinat tulevat kehittymään. Tämä ennustettu kehitys 
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on osoittautunut oikeaksi, sillä nyt 15 vuotta myöhemmin mobiilisovellukset ovat 

arkipäivää isolle osalle kuluttajista. 

Haastatteluissa puhuttiin paljon aikaikkunasta, jossa Octopus-verkosto toimi. 

Octopusin lopputulos olisi voinut olla täysin erilainen jos verkosto olisi perustettu 

esimerkiksi pari vuotta myöhemmin. Oikea ajoittaminen on siis todella 

merkityksellinen osa verkoston lopputulosten kannalta.  

Octopusissa oli yksi erittäin vahva ydintoimija – Nokia. Tuona aikana Nokia oli 

matkapuhelinmarkkinoiden ykkönen maailmanlaajuisesti ja Oulun alueella Nokia 

työllisti yli 5000 henkilöä. Ydintoimijan rooli oli siis ”oikeutettu” ja kaikki verkoston 

toimijat hyväksyivät tämän. Isona haasteena yhdessä vahvassa ydintoimijassa on se, 

että verkostosta tulee helposti yksipuolinen ja muut toimijat eivät välttämättä tuo 

omia ajatuksiaan ja ideoitaan riittävän vahvasti esille verkostoon. Tällöin toiminta on 

yhden toimijan ideoiden varassa ja se saattaa johtaa ristiriitoihin. Lisäksi riski on se, 

että jossain vaiheessa ydintoimijan intressi verkostoa kohtaan tippuu ja tämä 

vaikuttaa koko verkoston toimintaan. Näin kävi juuri Octopusin kohdalla. Nokia teki 

merkittäviä liiketoiminnallisia muutoksia 2000-luvun lopulla. Näillä oli suora 

vaikutus myös Octopus verkostoon.  

Verkostoa perustettaessa tulisi verkostoon valita ”oikeat” toimijat. Verkoston 

toimijoiden välillä tulisi olla luottamukselliset suhteet ja varsinkin verkoston 

alkuvaiheessa avoimeen vuorovaikutukseen tulisi panostaa. Toimijoiden tulisi olla 

riittävän samankaltaisia, mutta myös erilaisia. Moni haastateltava korosti sitä, että 

Octopusin positiivinen lopputulos oli nimenomaan hyvä yhteistyö, joka on 

myöhemmin jatkunut muina alueellisina projekteina.  

Yhteistyön jatkuminen on toki positiivinen asia, mutta riskinä voi olla se, että 

erilaiset verkostot koostuvat samoista osapuolista. Näin ollen tietyt ihmiset tekevät 

alueellisesti merkittäviäkin päätöksiä. Verkoston uudistamiseen tulisikin kiinnittää 

huomiota. Näin varmistetaan, että verkostossa on vahvojen siteiden lisäksi myös 

heikkoja siteitä toimijoiden välillä. 
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9.3 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset  

Vaikka tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan antaa liikkeenjohdollisia suosituksia, 

ei se ratkaise mitään yksittäistä tutkimusongelmaa. Paremminkin tutkimus pyrkii 

lisäämään ymmärrystä verkostoista laajoina kokonaisuuksina ja selvittämään niihin 

vaikuttavia tekijöitä.  

Aineiston rajaaminen osoittautui haastavaksi, sillä verkostojen tutkimus on todella 

laaja tutkimushaara. Tutkimusta varten jouduin rajaamaan aineistoa koskettamaan 

vain tiettyjä näkökulmia verkostoista. Tällöin riskinä on, että jokin olennainen 

näkökulma rajautuu tutkimuksesta pois. Pyrin kuitenkin vähentämään tätä riskiä 

käymällä läpi laajan aineiston, noin 250 artikkelia, ennen tarkan 

tutkimussuunnitelman tekoa.  Luvussa kaksi käsittelin verkostojen tutkimusta 

laajemmasta näkökulmasta ja selvitin, mihin tutkimussuuntiin kiinnitän erityistä 

huomiota tutkimuksessa. Näin ulkopuolinenkin lukija pystyy seuraamaan 

päättelyprosesseja, jotka ovat ohjanneet tutkimuksen tekemistä.  

Haastatteluissa haasteena oli se, että kysymykset ajoittuivat noin 15 vuoden takaiseen 

aikaan. Useammalle haastateltavalle oli haastava muistella tarkasti, mitä Octopus-

verkostossa tarkalleen tapahtui. Riskinä tällöin on, että haastateltavat eivät muista 

tarkasti kaikkia yksityiskohtia ja vastaukset ovat ehkä hillitympiä verrattuna siihen 

jos haastattelut olisi tehty heti tapahtumien jälkeen. Muistamisen tueksi suurin osa 

haastateltavista perehtyi Octopusin aikajanaan ennen haastattelua ja se toimi myös 

pohjana haastatteluille. Tämä oli hyvä keino auttaa haastateltavia muistamaan asioita.  

Pyrin myös pitämään haastattelut mahdollisimman vapaamuotoisina ja antamaan 

tilaa haastateltavien vapaalle ajatuksenjuoksulle. Lisäksi haastattelemalla 12 eri 

osapuolta hankkeen eri vaiheista, pystyin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Kun 

useampi haastateltava toi esille samoja asioita ja niihin löytyi myös tukea 

sekundaariaineistosta, voi tietoa pitää suhteellisen luotettavana.   

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia jotakin toista laajaa alueellista 

verkostotoimintaa ja verrata sitä tähän tutkimukseen. Verrokkina voisi toimia 

esimerkiksi jonkun toisen kaupungin vastaavanlainen verkostotoiminta samaan 
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aikaan. Toisaalta Oulun alueella on juuri nyt nousemassa 5G-verkosto, jossa on 

paljon samoja elementtejä kuin Octopus-verkostossa. Tästä syystä olisi 

mielenkiintoista tutkia lähtökohtia, joista näitä verkostoja on lähdetty perustamaan ja 

verrata niitä Octopusin lähtökohtiin. Tässä tutkimuksessa löydettyjä kriittisiä vaiheita 

olisi varmasti hyvä pohtia myös tämän 5G-verkoston osalta.  

Verkostojen merkitys ei tule luultavasti ainakaan vähentymään tulevaisuudessa. 

Toivonkin, että BusinessOulu pystyy hyödyntämään tämän tutkimuksen tuloksena 

syntyneitä verkostojen kriittisiä vaiheita hyvinkin monenlaisissa verkostoissa. 

Tutkimuksen tehtävänä on myös herättää pohtimaan verkostotoimintaa 

kokonaisuutena ja laajemmasta näkökulmasta. Tämän kaltainen arviointi auttaa 

kehittämään verkostotoimintaa entistä tehokkaammaksi.  
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Liite 1  

OCTOPUS-VERKOSTON AIKAJANA  

 OCTOPUSIN AIKAJANA  

 

2002 

 

PÄTKIÄ PÖYTÄKIRJOISTA 

 

KOMMENTTEJA 

22.1.2002    Päätös hankkeen aloittamisesta 

 

Pohjois-Pohjanmaan liiton 

rahoitus 4.4.2002-26.8.2004 

(toteutusohjelmalle 478 000€ 

+149 000€ ja osaajaohjelma 

205 000€) 

4.4.2002 OSKE laskutti Oulun kaupunkia 

testausympäristön hallinnoinista (4.4.2002-

31.8.2004 yhteensä 776 000€)  

Technopoliksen rooli oli 

hallinoida ympäristöä  

31.7. 2002 Testaus- ja kehitysympäristö valmis   

2.9. 2002 Octopus-tiimi aloittaa  

30.9.2002 

Johtoryhmän 

ensimmäinen kokous 

Päätettiin johtoryhmän jäsenet & 

operatiivisen ohjausryhmän jäsenet  

Kaupunki omistaa hankkeen, 

Nokia toimittaa 

testiverkkoon teknologian, 

OPOY operoi 

testausympäristöä ja 

Technopoliksen kautta 

OSKE tarjoaa operatiivisen 

toimintaympäristön 

4.12.2002 

Johtoryhmän kokous 

Johtoryhmä kutsui OAMK:in ydintomijaksi  

 Nokia vaihtoi kaikki kolme operatiivisen 

ohjausryhmän jäsentä 

 

 Päätettiin perustaa työryhmä tutkimaan 

jatkovaiheiden käyttöönottomahdollisuuksia, 

teknistä sisältöä ja investointien rahoitusta.  

 

2003   

27.2.2003 

Johtoryhmän kokous 

Technopoliksen intressin todettiin 

muuttuneen alkuperäisestä ja Oulun seudun 

osaamiskeskuksen intressiä ei oltu kirjattu.  

Miten Technopoliksen 

intressi oli muuttunut?  

 Viestinnässä voidaan käyttää esityksissä 

olevaa tietoa seuraavasti: Nokian tuotteiden 

versioita ei saa mainita, ainoastaan enablerit 
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 Octopusin avoimuus: ketkä voivat osallistua 

hankkeeseen ja millä roolilla: Johtoryhmä ei 

muuta aikaisemmin päätettyä. Todettiin, että 

Octopus on avoin kaikille tahoille samoilla 

ehdoilla, kuitenkin niin, että jos jonkin tahon 

osallistumisesta aiheutuu ylimääräisiä kuluja, 

tulee tämän tahon vastata niistä 

täysimääräisesti  

 

21.5.2003 

Johtoryhmän kokous 

Ydintoimijoiden välisen pääsopimuksen 

laajentaminen liitteellä, koskien hankkeen 

aikana tehtäviä testausalustan investointeja ja 

toimenpiteitä, jotka eivät sisälly aikaisemmin 

hyväksyttyyn kokonaisbudjettiin 

 

 Johtoryhmä hyväksyi Nokian esityksen 

henkilövaihdoksesta 

 

9.6.2003 Kaupungin-

hallituksen kokous  

Kaupunki vastaa hankkeen aikana, 31.5.2004 

mennessä syntyvistä uusista kustannuksista 

maks. 100 000 euroon saakkaa. 

Kustannukset katetaan tulorahoituksella. 

Mikäli tulorahoitusta ei synny riittävästi, 

kaupunki laskuttaa 1.6.2004 jälkeen muilta 

kolmelta sopijaosapuolelta 25% toteutumatta 

jääneestä tarvittavasta tulorahoituksesta 

Ydintoimijat tässä vaiheessa: 

Kaupunki, Nokia Oyj, Oulun 

Puhelin Oyj ja Technopolis 

Oyj 

19.9.2003 

Johtoryhmän kokous 

Strategiatyön 1. vaihe hyväksyttiin  

 Toimintaa jatketaan hankkeena 31.5.2004 

jälkeen, jonka ensisijaisena hankkijana toimii 

Ouka - selvitykset yrityksen perustamisesta 

aloitetaan 

 

24.9.2003 / 1.10.2003 Valitaan verkostoon tiedottaja sekä myynti- 

ja markkinointivastaava  

 

14.11.2003 

Johtoryhmän kokous 

Hyväksyttiin Nokian edustajistoon esityksen 

mukaisesti henkilöstömuutos.  

Kolmas henkilöstövaihdos 

johtoryhmässä  

 Octopus-hankkeen nykyiset ydintoimijat 

osallistuvat uusien ydintoimijoiden 

hankintaan käyttäen hyväkseen nykyisiä 

liikesuhteitaan. Nykyiset ydintoimijat 

sopivat keskenään neuvotteluvastuista.  
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2004   

Ensimmäinen 

kvarttaali 

(loppuraportti)  

Suoritettiin asiakaskysely - asiakkaat 

tyytyväisiä Octopusiin 3.3/4  

 

 Kari Lampela aloitti teknisenä asiantuntijana 

alihankintasopimuksella  

 

16.1.2004 

Johtoryhmän kokous 

Octopus -hankkeen jatko: 

Rahoitussuunnitelmassa tulee ottaa 

huomioon laskeva julkisen rahoituksen 

osuus, tarkoituksena on rakentaa Octopusista 

omillaan toimeentulevaa liiketoimintaa, joka 

ei perustu julkiseen rahoitukseen. 

Mahdollisia julkisia rahoituslähteitä on 

avoinna niukasti ja on jopa todennäköistä 

että sopivaa julkista rahoituslähdettä ei ole 

käytössä 2004 aikana 

 

 Johtoryhmän edustajat ottivat vastuun uusien 

ydintoimijoiden kontaktoinnista 

 

22.3.2004 

Johtoryhmän kokous 

Operatiivisessa ohjausryhmässä 

nimimuutoksia 

 

 Hyväksyttiin esitys selvitystyön 

käynnistämisestä Octopus-hankkeen 

toimintamallista tulevalla hankekaudella. 

Järjestetään tarjouskilpailu. Työn seurantaan 

perustetaan työryhmä.  

 

14.5.2004 

Johtoryhmän kokous 

Asiakashankinta ei ole kehittynyt 

suunnitellusti. Uusien kontaktien hankintaan 

on tämän johdosta kohdennettu 

lisäresursseja. Uudessa strategiassa on myös 

otettu kantaan asiakassegmenttien 

painotuksiin. 

Miten tähän reagoitiin?  

 Telia Sonera liittyi ydintoimijaksi Liittymisen myötä Octopusin 

testausympäristön palveluita 

voi hyödyntää myös Soneran 

matkapuhelinliittymillä A40 

 Hankkeelle haettu jatkoa elokuun loppuun 

saakka, koska hankkeella on säästynyt 

varoja. Uusi hankekausi (verkosto-ohjelma) 

alkaa 1.9.2004, johon ennakkotietojen 

mukaan PPL:n rahoituspäätös 
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 Nokia mobile payment solution:sta tehtyyn 

hyvityspyyntöön on saatu Nokian vastine - 

asia ok, mutta päätettiin kuitenkin ilmaista 

Nokialle tyytymättömyys päätökseen 

 

 Nokia Networks:n johtoryhmän edustajan 

vaihtuu.  

Neljäs vaihdos johtoryhmän 

jäseniin 

1.6.2004 

(hankintalautakunnan 

päätös)  

Kaupunki tilaa OSKE:lta ympäristön 

liittyvän hallinoinnin Octopusin jatkoajalle 

1.6.2004 - 31.8.2004  

 

4.6.2004 

Johtoryhmän kokous 

Octopus -hankkeen toimintamallista tehtävän 

selvitystyö, konsultti esitteli tavoitteet, 

sisällön ja aikataulun 

 

 Johtoryhmä keskusteli uusista strategisista 

linjauksista ja toimenpiteistä. Keskustelun 

perusteella johtoryhmä päätti hyväksyä uudet 

strategiset linjaukset ja nimesi 

strategiaryhmän, joka vastaa strategian 

tarkentamisesta (aihekokonaisuuksien 

tarkentamisesta) ja sen vaatimien 

toimenpiteiden määrittämisestä ja 

aikatauluttamisesta sekä tekee esityksen 

hallituksesta seuraavaan kokoukseen.  

 

31.8.2004 Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä 

rahoitus päättyy 

 

Loppuraportti - 

Pohjois-Suomen 

innovatiiviset toimet 

(PP liitto) 11/2004 

Ydintoimijat (Oulun kaupunki, Nokia, Oulun 

Puhelin, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 

TeliaSonera Finland ja Technopolis/Oske) 

ovat tehneet aiesopimuksen, jonka mukaan 

he sitoutuvat jatkamaan hanketta vuoden 

2006 loppuun. Peruste: Octopus on 

saavuttanut tuloksia ja saanut aikaan 

lisäarvoa 

 

 Hankkeen toimijat ovat sitoutuneet 

Octopusiin poikkeuksellisen voimakkaasti. 

Esimerkiksi johtoryhmän edustajat ovat 

kokoontuneet omasta tahdostaan 

huomattavasti useammin kuin alkuperäiseen 

suunnitelmaan kuului.  

 

 Octopusilla on 39 asiakasyritystä (myös 

Oulun ulkopuolelta ja ulkomailta)  

 

 Hanke on ollut kahden vuoden aikana lähes 

200 kertaa esillä erilaisissa tiedotusvälineissä 

- niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin 

 

 Haasteita: taloudellisen kasvun 

tyrehtyminen, kallis pienille yrityksille, 

ympäristön rakentaminen ja ylläpitäminen, 

yhteistyötä koko Pohjois-Suomen tasolla 

olisi voitu korostaa enemmän 
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 Octopus koostuu monesta toimijasta, mikä 

tekee organisaatiosta monimutkaisen. 

Octopusissa ollaankin siirtymässä 

suoraviivaisempaan, enemmän 

liikemaailman rakenteita mukailevaan 

hallintomalliin.  

 

29.10.2004 EU-

hallinnollinen 

ohjausryhmä 

PP liitosta on hankkeelle myönnetty 

maakunnan kehittämisrahaa 31.12.2004 asti. 

Tuleville vuosille rahoitusta tullaan 

hakemaan TE-keskuksesta ja mahdollisesti 

myös Tekesiltä. Toiminnassa pyritään 

etenemään hanketoiminnasta kohti 

kannattavaa liiketoimintaa 

 

VAIHE 2 Hanke siirtyy OSKE:lta Oulu Innovationille  Hallitus, asiantuntijaryhmät 

(ainakin A& J, T&T), johtaja 

(operatiivinen toiminta)  

4.1.2005 hallituksen 

kokous 

Toimitusjohtaja esitteli uuden yhtiön, joka 

jatkaa OSKE:n aiemmin hallinoimia 

projekteja. Multipolis ja eri Forumit tulevat 

uuden yhtiön hoitoon ja 15 työntekijää 

siirtyvät vanhoina työntekijöinä. Näistä 

kolme on Octopus-hankkeesta.  

Oman henkilökunnan osuus 

on vähentynyt 

vuodenvaihteessa 40% ja 

koko tiimin työvoima 33%  

 Octopus tiimi aloittaa yhteistyössä OAMK:m 

kanssa Espoo-Vantaan ja Tampereen 

Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut 

Octopus pilotti: AMK-pilotit 

toimivat 

asiakasyritysrajapinnassa 

hankkeen myynnin, 

markkinoinnin ja teknisen 

tuen toteuttajina  

1.2.2005 hallituksen 

kokous 

Esiteltiin Teknologia & Testaus 

asiantuntijaryhmä 

Mukana mm. Nokia, Telia-

Sonera, VTT, Nemo 

Technologies, Yliopisto, 

OAMK, NetHawk 

 Uusien ydintoimijoiden hankkiminen on 

tehokkainta kun nykyiset ydintoimijat ottavat 

sen voimakkaammin hoitoonsa 

 

 Rahoituskuviot selviävät helmi-maaliskuussa 

2005 

Tekes & TE-keskus 

1.3.2005 hallituksen 

kokous 

Octopus-toiminnan palvelinalustan siirto 

OAMK:ille  

 

 Esiteltiin uusi asiakaspalvelu & 

jälleenmyynti asintauntijaryhmä 

Tehtävänä 

jälleenmyyntisopimuksen 

luominen 

 Projektipäällikkö esitteli research partnerin 

uutena asiakasryhmänä. Suunnattu 

Yliopistolle, VTT:lle, CwC:lle 

Yliopisto on hyväksynyt 

alustavat sopimusmallin 

25.4.  
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25.4.2005 hallituksen 

kokous 

Tekesin rahoituspäätös 2005-2006 

hyväksytty (tosin 800k€ haettu - toteutuu 5-

600k€) 

 

3.5.2005 hallituksen 

kokous 

Nokian verkkoinfran ohjelmiston 

ylläpitosopimus (n. 1200€/kk). Sopimus 

päättyy kesäkuussa 2005, Kaupunki ja 

OAMK tutkii yhdessa jatkamisen malleja 

 

6.9.2005 hallituksen 

kokous 

Laskustetaan OPOY:ta 10 405€  

 Hallitus nostaa bonuksen 6% :iin  

huomioidakseen kertaluontoisesti toiminnan 

pienemmällä miehityksellä kuin suunniteltu 

 

 Octopus tiimi vastaa "Oulu kanava" 

hankkeen tarkemmasta suunnittelusta osana 

Xpoliksen testausalustan käytännön 

rakentamista. Nimi on vaihdettava (Multi 

Content for Multi Channel (MC)2 

Nimi vaihtui myöhemmin 

NeoArena 

 Nokia alentaa 30% ylläpitokustannuksia 

alkaen 1.6.2005 

 

1.11.2005  Projektipäällikkö esitteli XPOLIS 

suunnittelun tämän hetken tilanteen. Läsnä 

olleiden hallituksen jäsenten kananotto oli 

sellainen että testausalustojen jatko turvataan 

parhaiten OI:n sisällä. Päätös jatkosta pitää 

tehdä lähiaikoina.  

 

2005 yhteenveto 2005: AMK:ien yhteistyökuvio 

(sopimusasioista), tukiasioiden selvittelyä 

(Tekes & TE-keskus), Research Parner -asia, 

yritetään saada mukaan yliopistoa, VTT:tä, 

CwC:Tä), bonusasioista keskustelua 

 

2006   

10.1.2006 hallituksen 

kokous 

Ydintoimijat ovat valmiita jatkamaan 

toimintaa edelleen v. 2007 edellyttäen että 

nykyinen rahoitustaso ei ylity 

 

7.2.2006 hallituksen 

kokous 

TE-keskus tehnyt päätöksen - tuki vuosille 

2005 ja 2006 200k€ 

 

 Xpoliksen kautta on mahdollista saada 

testausympäristölle lisää käyttäjiä eri 

alueilta. Kokonaiskonspetin osalta 

suunnittelu jatkuu. Xpolis tulee olemaan 

positiivinen lisä Octopusille.  
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8.6.2006 hallituksen 

kokous 

Tekes myöntää hankkeelle avustusta  

214 000€ 

 

15.8.2006 hallituksen 

kokous 

Nokia Networks on muuttanut IMS 

ekosysteemiin liittyviä ehtoja merkittävästi - 

kokouksen jälkeen tieto, että Nokia 

korjannut ehtoja lähemmäs alkuperäistä 

 

 Xpolis sopimuksen luonnos syyskuun alussa 

ja tavoitteena, että tahot hyväksyvät 

sopimuksen syyskuun loppuun mennessä 

 

 Ennakkotietoa Xpoliksesta: OPOY/DNA: 

toimintaympäristöt kiinnostavat, Xpolis 

"kuulalaakerit" mallista ja kustannuksista 

riippuen. Kustannustaso voi olla noin. Puolet 

nykyisestä. OPOY on valmis osaltaan 

tuomaan DNA:ta omana toimijanaan 

mukaan, jolloin se yhdessä OPOYn knassa 

olisi tukemassa nykytason mukaisesti. 

Kärkihankkeet case by case.  

 

3.10.2006 Uuden projektijohtajan rekrytointi aloitettiin  

 Xpolis raamisopimus hyväksynnässä 

allekirjoitustilaisuus 18.10. yhdessä 

yrityskohtaisten liitesopimusten kanssa 

 

Esitys: Future based 

solutions 2006-08 

Osalle potentiaalisista asiakkaista (esim. HP) 

Nokia ei myönnä pääsyoikeutta lainkaan 

 

VAIHE 3 XPOLIS 

TOIMINTA 

  

2007 Uusi projektijohtaja aloittaa tehtävässään  

 Xpolis toimintaan kuuluu Octopusin lisäksi 

panoulu, yliopiston v-lab ja VTT:n 

konvergenssilab 

 

2008 Xpolista myydään Japaniin, neuvotteluja 

mm. Kiinaan, Intiaan ja Koreaan.  

 

2009 Octopus osaksi eurooppalaista 

testilaboratorioiden verkostoa 

 

31.12.2009 Xboard toiminta päättyy  

 Octopus siirtyy CIE:n tiloihin  

11/2011 BusinessOulu tekee purkusopimuksen 

Octopus-toiminnasta  
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Liite 2 

 SAATAVILLA OLLEET MATERIAALIT OCTOPUS-VERKOSTOSTA 

2002-2003 

30.9.2002 - 17.8.2004 Johtoryhmän pöytäkirjat + muut kokousmateriaalit (esitykset 

yms.) (e)  

10.6.2002 Octopussy osaajaohjelma hankesuunnitelma (e & p)  

12.3.2002 Octopussy - ohjelma 1 -mobiilisovellusten kehitys- ja testausalustan 

käyttöönotto (e) 

7.5.2002 Octopussy toimintasuunnitelma €  

28.11.2002 Toimintasuunnitelma vuodelle 2003 (e & p) 

2002-2004 Hankintalautakunnan päätöksiä tilata OSKE:lta ympäristön 

hallinnointipalvelua (p)  

Octopus EU-hallinnollisen ohjausryhmän pöytäkirjat 20.2.2003- 20.6.2005  

Q1/2002-Q4/2004 Toimintakertomus (p)  

Octopus operatiivinen ohjausryhmä (MINUTES) 11.3.2003 ja 1.4.2003 (lisäksi 

otteita pöytäkirjoista 2003/2004 liittyen Octopus-tiimin bonuksiin) (p) 

 

2004 

6/2004 Octopus verkottajaohjelma 2004-2006 - hankesuunnitelma (e)  

Octopusin tekemiä tarjouspyyntöjä & tilauksia testausympäristöön liittyvästä 

teknologiasta 

26.10.2004 Liiketoimintasuunnitelma, Toivo Vilmi (p, laatikko Octopus sopimukset) 

 

2005-2006 

23.12.2005 Hankesuunnitelma TE-keskuksen toimintaympäristöhakemusta varten - 

Uusi Octopus (p, mappi ’uusi octopus’) 

4.1.2005 - 3.10.2006 Hallituksen pöytäkirjat (p)  

14.11.2006 - 26.1.2007 Hallituksen pöytäkirjat (p, mapissa Octopus hallinto 2007)  

10.1.2006 Octopus Pilotti 1.2.2006-31.1.2007 (Tutkimussuunnitelma Tekesin 

rahoitusta varten (p - laatikko: Octopus pilotti 2 1.2.06- 31.12.07)  

18.10.2006 Xpolis yhteistoimintasopimus (p, mappi) 

 

2007 - 2011 

5.4.2007 - 30.9.2009 Xboard pöytäkirjat (e) 

2011 Octopus-sopimuksen purkusasiakirja (e)  


