
Verkostojen johtaminen ja 
palveluiden integrointi

Tiina Valjakka, Tutkimustiimin päällikkö, 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Liiketoiminnan uudistaminen verkostoissa ja 
organisaatioissa

Kuvapaikka 
(ei kehyksiä kuviin)



215.5.2017 2

Teemat

Verkostot ja verkostojen johtaminen

Verkoston kehittäminen

Parviäly

Palveluajattelu

Palveluiden integrointi



15/05/2017 3

Moniverkostoympäristö ja verkostojen ulottuvuudet

VERTIKAALISET
toimittajaverkostot

HORISONTAALISET 
Kehittämisverkostot, allianssit ja 

yhteisyritykset

SISÄISET 
verkostot ja 
yhteistyö

Asiakassuunnan KAHDEN VÄLISTEN 
KUMPPANUUKSIEN kehittäminen

Toimialarajat ylittävät
INNOVAATIOVERKOSTOT

 Toimija kuuluu useaan
verkostoon 
samanaikaisesti

 Moniverkosto-
ympäristössä kriittiseksi 
muodostuu verkostojen 
suunnitelmallinen 
hallinta ja 
hyödyntäminen

 Resurssit on 
suunnattava 
tuloksellisimmalla 
mahdollisella tavalla

Asiakassuunnan
JAKELUVERKOSTOT ja 

yhteistyö
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Verkoston kehittämisen tavoitteita ja hyötyjä

1) Toiminnan ja kannattavuuden 
kehittäminen 

 Keskittyminen ydinkyvykkyyksiin

 Yhteisten tiedonkulun käytäntöjen
muodostaminen

 Kustannustehokkuus

 Läpimeno- ja toimitusaikojen 
lyhentäminen

 Toiminnan joustavuuden lisääminen

 Laajempien kokonaisuuksien hallinta

 Tiiviimpi asiakasyhteistyö ja tuntuma 
loppuasiakkaisiin

2) Uusien mahdollisuuksien 
tunnistaminen

 Markkinavoima ja markkina-
alueen laajentaminen

 Voimavarojen ja kyvykkyyksien 
yhdistäminen

 Laaja-alaisten tuote- ja 
palvelukonseptien kehittäminen 
(elinkaaripalvelut)

 Uudet liiketoimintamallit ja ansainta-
logiikat

 Uusien teknologioiden verkottunut
kehittäminen (uudet toimialat)
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Verkostoyhteistyön ja -kehityksen 
kompastuskiviä
 Yhteisten tavoitteiden puuttuminen

 Väärät yhteistyökumppanit, kilpailutilanne, tai yritykset liiaksi erilaisia

 Valtasuhteiden epätasapaino ja liiallinen riippuvuus

 Luottamuksen menettäminen, välistävedot, haavoittuvuuden hyväksikäyttö 

 Hyötyjen epätasainen jakaantuminen panostuksiin nähden 

 Avainhenkilöiden kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot   

 Sitoutumisen puute, näennäiskehittäminen ja "rusinat pullasta -asenne" 

 Epärealistiset odotukset yrityksen vastuunkantokyvystä ja kasvusta      

 Sopeutuminen ansaintamallien uudistumiseen
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Miksi verkoston kehittämisen 
työkaluja tarvitaan?

 Yhteiseen ideointiin ja konseptointiin 
 Erilaisten lähtökohtien ja tavoitteiden esiin 
nostamiseen
 Yhteisen tavoitteen muodostamiseen
 Osaamistarpeiden tunnistamiseen
 Verkoston toimijoiden roolien täsmentämiseen
 Kehittämiskohteiden valintaan ja priorisointiin
 Toimenpiteiden ja työnjaon suunnitteluun 

Yhteisen näkemyksen kirkastamiseen ja verkoston 
uudistumiskyvyn varmistamiseen
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Työkirjan rakenne

Osa I: Verkoston kehittäminen –
rakentaminen ja johtaminen

Osa II: Työkaluja palveluverkoston 
kehittämiseen

Osa III: Palveluverkoston toiminnan 
arviointi – Verkostotesti
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Osa II: Työkaluja palveluverkoston kehittämiseen

Verkoston liiketoimintakonsepti

Asiakasnäkökulman syventäminen

Palvelutarjooma ja osaamiset

Verkoston osaamisten kehittäminen

Kumppaneiden valintakriteerit

Asiakasarvo ja yhteistyön arvo verkostokumppaneille

Verkostomainen palvelukonsepti

Palveluintegraattorin tehtävät
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• Verkoston 
liiketoimintakonsepti

• Asiakasnäkökulman 
syventäminen

Miksi ja 
kenelle?

• Osaamismatriisi
• Palveluintegrattorin

tehtävät

Miten?
• Kumppanikriteerit
• Yhteistyön vaiheet

Keiden 
kanssa?

• Arvonluonti
• Verkottunut 

palvelukonsepti

Mitä?

Mitä? Verkoston strategisen kehittämisen
prosessi
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Työkalun kuvaus
ja käyttöohje

Pohja kirjaamiseen

Kuva  

Palvelutarjooma ja osaamiset
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Verkostomaisen kehittämisen menestystekijät

Partnerit:
Parhaat ja sopivasti 
toisiaan täydentävät

Keskinäinen 
arvostus ja 
avoimuus

Osaaminen:
Kommunikointi
Sopiminen ja 
läpinäkyvyys 

reunaehdoista
Yhdessä tekemisen 

toimintamalli

Tahto:
Konkreettinen 
tavoite ja tarve 

verkostolle
Verkoston hyötyjen 

ymmärtäminen 
omasta ja muiden 

näkökulmasta
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Millainen on verkostojen 
tulevaisuus?

Verkostojen 
muodonmuutos –
ekosysteemit ja parvet 

Miten toimia parvissa ja 
ekosysteemissä?
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Verkostojen tulevaisuus
 Tarvitaan kykyä tehdä verkostossa yhteistyötä fyysisistä välimatkoista riippumatta. 

Merkittäväksii on nousemassa verkostoitumisen nopeus, dynaamisuus, projektimaisuus.

 Sosiaalisista epämuodollisista verkostoista kasvaa tärkeä voimavara ja  menestystekijä. 
Blogalisaatio synnyttää virtuaaliyhteisöjä ja virtuaalikulttuureja.

 Työn merkitys ja uudet muodot muuttavat verkostoja: työn ja vapaa-ajan sekä työsuhteen 
ja työttömyyden rajat hämärtyvät; liikkuva työ, etätyö, pätkätyöt, itse-työllistyminen

 Kolmas (ja neljäs) sektori ja uudet osallistumisen muodot: TV-keräyksistä, 
rokkikonserteista ja katastrofien jälkeisistä keräyksistä syntyy vastuullisuuden valtavirtaa

 Avoimet  digitaaliset alustat uudistavat  arvonluontia. Toimijaverkostot – käyttäjät, 
tarjoajat ja muut sidosryhmät yli organisaatiorajojen – luovat, tarjoavat ja ylläpitävät 
toisinaan täydentäviä tuotteita ja palveluita eri jakelukanaviin ja markkinoille. 
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Erilaiset tavoitteet edellyttävät erilaista 
toimintamallia 

Pysyviä tehtäviä hoitavissa ryhmissä 
keskittyneisyys voi lisätä 
suorituskykyä, 

kun taas 

innovatiivisuutta edellyttävissä 
ryhmissä keskittyneisyys ja  
toiminnan tiukka ohjaus jopa 
jarruttavat uusien näkökulmien 
syntymistä.

Kontrolloit ja ohjaat

Vaikutat ja osallistat

Olet kuulolla ja etsit uutta
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Parvi  =
Itseorganisoituva organisaatioiden tai yksilöiden ryhmä, 

joka muodostuu toimijoiden omien valintojen ja 
osaamisten perusteella yhteisten mielenkiinnon kohteiden 

ympärille. 
Keskeistä elementtejä: toimijoiden tasavertaisuus, 

riippuvuussuhde ja kommunikointi 
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Mitä on Parviäly?

 Itseorganisoituminen
yksinkertaiset yksilöt tuottavat 
monimutkaista toimintaa
Nopea ongelmanratkaisu, 

resurssien tehokas käyttö, 
vikasietoisuus
Suojan hakeminen, arvokkaiden 

yksilöiden suojaaminen, ruoan 
hankinta.. 

Hyödyntämisesimerkkejä: erilaiset algoritmit, Google-hakukone, lentoreittien suunnittel
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Parven liike – simple 
rules

etäisyys viereisiin säilyy

törmäysten välttäminen

kaikki yksilöt samaan suuntaan
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Parven kerroksellisuus ja roolit uudistumisen 
voimana

Insiderit

Aktiivit

Turistit

MuukalaisetFasilitoija

Linkittäjä

Kyselijä
Mentori

Lurkkija

Tekijä
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• Kerroksellisuus - Päällekkäiset ja rinnakkaiset ekosysteemit ja 
parvet

• Dynaamisuus - Muuttuvat ja itse-muodostettavat roolit
• Läpinäkyvyys - Kommunikointi kokonaisuutena, 

tasavertaisuus ja sopiminen parvissa
• Heittäytyminen - Yhdessä muodostettava tulevaisuus, 

edellytysten luonti ja koordinointi
• Yksilöt - ”tartuntapintoina”, parvissa lentämisen taito

Keskeiset teesit
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Miten johtaa parvia – oletko portinvartija vai 
siltojen rakentaja?
Uudet yhdistelmät verkostojen välillä luovat uusia mahdollisuuksia 
(rakenteelliset aukot – heikot sidokset)  integroijan haasteena on 
yhteisten käsitteiden, ymmärryksen ja toimintamallien luominen 
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Verkoston vahvuus = sen tietämistä, kuka tekee mitäkin

Parven taito = muiden osaamisen, näkökulmien ja 
tietolähteiden hyödyntäminen 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T152.pdf
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Asiakasarvon ja osaamisen 
korostuminen kaikessa liiketoiminnassa

Tämän päivän liiketoiminnalle on ominaista kolme trendiä, jotka ovat yhtä lailla 
relevantteja niin teollisuudessa kuin palveluissa. 

1) Käyttökontekstin merkitys ja käyttäjän rooli: arvo ei ole valmiina tavaroissa 
ja palveluissa, vaan ilmenee ja muovautuu kun niitä käytetään.

2) Osaamisen ja asiantuntemuksen merkityksen kasvu

3) Digitalisaation uusi vaihe, jossa ei enää ole kysymys pelkästä ICT-sektorin 
kehityksestä vaan palvelujen aseman muuttumisesta yhteiskunnan 
keskeiseksi infrastruktuuriksi.
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Palveluajattelu

Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2004) Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of 
Marketing, 68 (January), 1-17.
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Asiakaslähtöisyys itsestäänselvyyksien 
kyseenalaistajana

 Pyrkimys aidon lisäarvon tuottamiseen asiakkaille auttaa kyseenalaistamaan omalla 
alalla vakiintuneita toimintatapoja ja laajentamaan toiminnan raameja yleisesti 
tiedossa olevien ratkaisujen ulkopuolelle. 

 Haasteena on asiakaskohtaisen vaihtelun pysyminen tarkoituksenmukaisissa 
rajoissa, jotta toiminta on tehokasta. Siksi asiakaslähtöisyyteen on sisällytettävä 
oman toiminnan tarkka analyysi ja tarjoaman jäsentäminen.
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Asiakasvuorovaikutuksen haaste

 Asiakkaan rooli käytännön tilanteissa: 
1) lähes aina tietojen antaja
2) usein myös joiden toimintojen suorittaja. 

 Asiakas myös arvioi paitsi lopputulosta, myös yhteistoiminnan sujumista. 
Asiakaskokemuksen kannalta prosessin kulku on usein ratkaisevampi.

 Asiakasvuorovaikutus vaatii tuottajalta kykyä reagoida hyvin erilaisiin tilanteisiin ja on 
haaste prosessin tasalaatuisuudelle. Laatu puolestaan on prosessissa kriittinen tekijä: 
huonoa prosessia on jälkeenpäin vaikea korjata. 
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Mitä yritys voi tehdä yhteisen 
ymmärryksen saavuttamiseksi

Epäselvät
odotukset

Ääneen 
lausumattomat

odotukset

Epärealistiset 
odotukset

Realistisemmat 
odotukset

Julkituodut 
odotukset

Tarkemmat 
odotukset

tiedon 
jakaminen

asiakkaan 
tilanteeseen 

paneutuminen

mahdollisen 
esilletuominen

yritysasiakas asiakas

Muokattu lähteestä Ojasalo, 2001
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Mitä asiakasyhteistyössä voi muuttaa?

 työnjakoa asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken

 räätälöinnin ja vakioinnin yhdistämistä

 asiakkaan tilanteeseen perehtymisen syvyyttä (voidaan tehdä räätälöidysti mutta 
myös jossain määrin vakioida)

 kertaluontoisuutta vs. elinkaariajattelua

 asiakasrajapinnan luonnetta: missä määrin kontakti on henkilökohtainen, missä 
määrin netin välityksellä tapahtuva

 omaan toimintaan nojaamista vs. verkostojen käyttämistä
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Monitoimijanäkökulma arvonluontiin
 Yhä useammin toiminnan vaikutuksia on 

arvioitava – ei vain välittömän asiakkaan ja 
loppuasiakkaan näkökulmasta vaan vielä 
laajemmin: ottaen huomioon alihankkijat, 
partnerit, omat työntekijät ja koko yhteiskunta.

 On myös tärkeä tarkastella jollekin toimijalle 
syntyneen arvon lisäksi myös sitä, onko joku 
toinen toimija menettänyt arvoa tai onko 
joitakin toimijoita unohdettu kokonaan.

 Tasapainon löytäminen arvonmuodostuksessa 
saavutusten ja menetysten kesken ja eri 
toimijoiden näkökulmasta on yksi menestyksen 
kriittisiä kysymyksiä.  

Palomäki et al. (2014), muokattu lähteistä 
Bocken et al., 2013; Evans et al., 2013
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Palveluintegraattorin ja verkoston
toiminnasta toimivaa

Liiketoimintamallien
yhteensopivuus ja 

“samansuuntaisuus”

Koko verkoston
innovaatiopotentiaalin

hyödyntäminen

Jatkuva verkoston
rakentaminen ja 
uudistaminen

Arvonluonti asiakkaan
osaamista kehittämällä

Joustavasti
integroijana ja 
integroitavana
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