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Liiketoiminta on kansainvälistynyt ja kilpailu on muuttanut muotoaan. Monet yritykset 

keskittyvät ydintoimintoihinsa ohjatessaan toimintaansa kilpailukykyiseen ja tehokkaaseen 

suuntaan. Nykyinen toimintaympäristö edellyttää yritykseltä verkostoitumista ja oikeiden 

kumppaneiden löytämistä tukemaan sen toimintaa. Kilpailu on siirtynyt yhä enemmän 

yksittäisten yritysten väliltä kokonaisten arvoverkostojen väliseksi kilpailuksi. Tämä 

tutkimus erittelee ja analysoi, millaiset asiat luovat kilpailuetua arvoverkostojen välillä 

pakkausteollisuudessa. 

Tutkimuksessa analysoidaan pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvon–tuotantoa. 

Tutkimus tukeutuu arvoverkostojen arvoa tuottavien tekijöiden teoriaan ja aineettoman 

pääoman tekijöiden teoriaan. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia arvoa tuottavia tekijöitä 

löytyy pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostosta ja millaiset aineettoman pääoman 

tekijät mahdollistavat löydettyjen arvoa tuottavien tekijöiden synnyn. 

Tutkimuksen empiria luotiin järjestämällä kaksi asiantuntijapaneelia. Ensimmäisen 

keskustelun tarkoituksena oli keskustella vapaasti aineettoman pääoman merkityksestä ja 

olemuksesta pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa. Toinen keskustelu pohjautui 

ensimmäisen keskustelun tuloksena luotuun alustavaan malliin 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvoa tuottavista tekijöistä ja aineettomasta 

pääomasta.  

Lopputuloksena täydennettiin arvon tuotannon mallia pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkostossa tuomalla malliin joukko aineettoman pääoman tekijöitä. Tutkimuksessa 

empiria ja teoria yhdistettiin mallintamalla keskusteluissa esiintyneitä käsitteitä teorian 

mukaisissa rakenteissa. Tutkimuksen luonne on kartoittava ja tutkimuskohteen ymmärrystä 

kasvattava.  

Tämä tutkielma on osa PAKKI-tutkimusprojektia (Pakkauksen arvo kilpailuedun lähteenä), 

joka on yksi monialaisen Futupack-verkoston tutkimusprojekteista. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Pakkauksen roolin muutos 

Markkinat toimivat globaalisti. Yhä useampi tuote on valmistettu toisella paikkakunnalla, 

toisessa maassa tai jopa toisessa maanosassa kuin missä varsinainen tuotteen käyttö, 

kuluttaminen, tapahtuu. Markkinointikirjallisuudessa on puhuttu globaalin toiminnan 

tuomista haasteista pitkäjänteisen tuloksentekokyvykkyyden muodostamiselle ja 

ylläpidolle. Esimerkkejä globalisoitumisen tuomista haasteista ovat lisääntynyt ja 

monimuotoistunut kilpailu, tarve erottua kilpailijoista, asiakassegmentoinnin optimoiminen, 

ja markkinointiviestinnän tehokas tuottaminen määriteltyjen asiakassegmenttien tai 

kohdemarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Pakkauksen merkitys on muuttunut pakkauksia 

hyödyntävien toimialojen muutosten mukana. Pakkauksen on vastattava logistisiin 

haasteisiin kuljetettaessa tuotteita pitkiäkin matkoja ja aikoja vaihtelevissa olosuhteissa ja 

kilpailullisiin haasteisiin tarjoamalla houkutteleva kuluttajapakkaus, joka lisää myyntiä, on 

kustannustehokas valmistaa ja täyttää lisäksi lainsäädännölliset vaatimukset. Näiden 

haasteiden lisäksi myymäläpakkausten rooli pakkausvalmistajien kilpailullisena tekijänä on 

kasvamassa, kun kauppa haluaa vähentää työvoimaintensiivistä hyllytäyttöä työvaiheena.  

Kuvio 1 esittelee pakkausten luokittelun yleisesti määriteltyihin pakkaustyyppeihin (Finlex 

2009): kuluttajapakkaus (primääripakkaus), myymäläpakkaus, ryhmäpakkaus 

(sekundääripakkaus) ja kuljetuspakkaus (tertiääripakkaus). Kuluttajapakkauksella 

Kuvio 1 Pakkaustyypit ja niiden tehtävät (Finlex 2009) 
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tarkoitetaan lopullista pakkausta, joka on tarkoitettu loppuasiakkaan, useimmiten 

kuluttajan, hankittavaksi ja/tai myytävän yksikön säilytykseen. Myymäläpakkaus ja 

ryhmäpakkaus voidaan luokitella myös samaan luokkaan, mutta ne voidaan erottaa omiksi 

ryhmikseen hieman poikkeavan tarkoituksen vuoksi. Myymäläpakkaus pitää koossa ja 

esittelee joukon kuluttajapakkauksia. Ryhmäpakkaus on useiden kuluttajapakkausten 

joukko, joka muodostaa myös uuden kuluttajapakkauksen. Yksinkertaisena esimerkkinä 

kuluttajapakkauksena toimivasta ryhmäpakkauksesta ovat joulumarkkinoilla olevat 

lahjapakkaukset, joissa koostetaan useita samasta tuoteryhmästä olevia tuotteita samaan 

kuluttajapakkaukseen: suihkusaippua, deodorantti ja kosteusvoide samassa pakkauksessa. 

Ryhmäpakkaus tulee voida poistaa tuotteiden ominaisuuksien muuttumatta. 

Myymäläpakkauksella on selkeästi myynninedistyksellinen ja esillepanoon keskittyvä 

rooli, kun ryhmäpakkauksella on enemmän varastointiin keskittyvä rooli. Kuljetuspakkaus 

helpottaa tyypillisesti ryhmäpakkausten käsittelyä ja kuljetusta minimoimalla fyysisen 

käsittelyn määrää, suojaa tuotetta kuljetuksen aikana, ja toimii tuote-esitteenä ja 

mainospintana. Pakkauksen perustehtäviksi sanotaan usein tuotteen sisältäminen, tuotteen 

tai ympäristön suojaaminen, tuotteen käsittelyn helpottaminen ja tuoteinformaation 

välittäminen (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 11–13). 

Pakkausteollisuus ja pakkauksen tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Pakkausteollisuuden 

on vastattava erilaisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin, joita sen sidosryhmät pakkauksille 

asettavat. Pakkausvalmistajan pitäisi pystyä toimimaan ekologisesti tuottaessaan myyvän 

pakkauksen kustannustehokkaasti ottaen samalla huomioon koko pakkausteollisuuden 

arvoverkoston toimijoiden erilaiset tarpeet. Pakkausteollisuuden arvoverkoston on nähtävä 

pakkausten rooli eri sidosryhmien, erityisesti loppuasiakkaan, arvoa luovissa käytännöissä. 

Kaikkien pakkausteollisuuden toimijoiden on kehitettävä toimintaansa entistä 

asiakaslähtöisempään suuntaan. Vargon ja Luschin (2004; 2008a) esittelemä 

palvelukeskeinen logiikka on tuonut vuorovaikutuksen käsitteen ja tarpeen merkityksen 

yritysten arvon yhteistuotantoajatteluun. Arvo tulisi nähdä yksilöllisten tarpeiden 

tyydyttämisenä tuotteen tai palvelun avulla (value-in-use). Tarve arvoverkoston sisäiselle 

vuorovaikutukselle syntyy arvoverkoston kokonaisvaltaisesta toiminnasta loppukäyttäjän 

kokeman arvon maksimoimiseksi. Vuorovaikutuksessa tulee ottaa huomioon kuluttajan 
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mielikuvat, tuotteet ja pakkaus, kuluttajan kokema elämys, ympäristötekijät ja yritysten 

asiakkailleen tarjoamat tuki- ja viestintätoiminnot. 

Pakkausteollisuuden arvoverkoston on kyettävä mukauttamaan toimintaansa kulloistakin 

kilpailutilannetta vastaavaksi. Asiakaslähtöinen toiminta vaatii tiivistä vuorovaikutusta ja 

tiedonjakoa verkoston eri toimijoiden välillä (Vargo & Lusch 2008b, 32–34). Tehokas 

tiedonjako puolestaan vaatii keskinäisen luottamuksen syntymistä, verkoston toimijoiden 

tarpeiden tunnistamista ja oman toiminnan kehittämistä arvoverkoston vaatimuksia ja 

tarpeita vastaavaksi. Arvoverkoston toimijat muodostavat keskenään suoria ja epäsuoria 

vuorovaikutussuhteita. Arvoverkoston kahden toimijan välistä suhdetta voidaan tarkastella 

osapuolten asettamien ja vastaanottamien arvolupausten (value propositions) kautta sekä 

suorassa että epäsuorassa suhteessa (Henneberg & Mouzas 2008). Toimijoilla on käsitys 

omasta ja muiden toimijoiden asemasta arvoverkostossa ja siten oletuksia muiden 

toimijoiden tarpeista ja odotuksia muiden toimijoiden arvolupauksia kohtaan. Oletuksena 

on, että arvo-odotusten, arvolupausten ja lopullisen käytön arvon vastatessa riittävän hyvin 

toisiaan verkostosuhde koetaan hyödylliseksi kaikkien osapuolten kannalta. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen tarkoituksena on pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston aineettoman 

pääoman tekijöiden tunnistaminen. Tutkimus kertoo mitkä tekijät erottavat 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostojen toimijat toisistaan? Oman käsitykseni 

mukaan perinteiset tarjooman ominaisuudet kuten hinta, tuotteen ominaisuudet ja 

toimitustavat ovat minimivaatimuksia, jotka tuotteen tai palvelun on täytettävä päästäkseen 

ostajan lopulliseen valintatilanteeseen. Tästä syystä tutkimus selvittää erityisesti 

aineettoman pääoman merkitystä tässä arvoverkostossa.  Tutkimuksen kannustimena toimii 

oletus, että aineeton pääoma on tyypillisesti vaikeampi kopioida kuin aineellinen pääoma, 

joten oikein rakennettu aineeton pääoma voi tarjota välineitä pysyvään tai pidempiaikaiseen 

kilpailuetuun.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 Mitkä tekijät tuottavat arvoa pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa? 
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 Mistä pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston aineeton pääoma koostuu? 

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja oletukset 

Tutkimukseni tulee kattamaan pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston aktiivisimmat 

tekijät: suoralla osallistumisella pakkausvalmistajat, pakkaajat ja kauppa, ja epäsuorasti 

mainostoimistot ja reprot. Tutkimus on osa pro gradu- tutkielmaani, joten käytettävissä 

olevat resurssit ovat rajallisia. Tästä syystä teen tutkimusongelmaan seuraavia rajauksia: 

 Tutkimus ei kata transaktiopohjaisia asiakassuhteita. 

o Liiketaloudellisesti merkittävimmät asiakassuhteet pakkausteollisuuden 

arvoverkostossa ovat pitkäkestoisia asiakassuhteita, joiden perustana on 

vankka luottamus eri toimijoiden välillä (Mustonen 2009).  

 Tutkimus ei kata aineellista pääomaa. 

o Aineellista pääomaa on tutkittu paljon, ja sen mittaamiseen ja seurantaan on 

ollut käytössä keinoja jo pitkään. Palvelukeskeisen logiikan (Vargo & Lusch 

2004) ydinajatuksena on arvon yhteistuotanto, mikä edellyttää sekä 

asiakaslähtöisyyttä että vuorovaikutusta kaikkien arvoverkoston toimijoiden 

välillä. Jotta tutkimus toisi käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman 

paljon uutta tietoa, tutkimus ei tule kattamaan aineellisia arvotekijöitä. 

 Tutkimus ei kata kuluttajia, raaka-ainetoimittajia eikä pakkauskonevalmistajia. 

o Tutkimus käyttää pohjanaan aiemmin luotua mallia (Mustonen 2009) 

pakkausteollisuuden arvoverkostosta (kuvio 8 luvussa 4 sisältää kuvan 

mallista). Vähittäiskauppa ja tukkukauppa otetaan mukaan tukkukaupan 

edustajan kautta. Kuluttajatutkimus olisi riittävän laaja omana 

tutkimusaiheenaan, joten kuluttajien vaikutus pakkaussuunnitteluprosessiin 

välittyy lähinnä ulkoisina vaatimuksina. Kuluttajien asettamien vaatimusten 

hyvää tuntemista voidaan pitää myös osana yritysten aineetonta pääomaa. 

Pakkauskonevalmistajat ovat vuorovaikutuksessa pakkausvalmistajien 
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kanssa, mutta koneinvestointeja tehdään sen verran harvoin, että käsittelen 

pakkauskoneita tässä tutkimuksessa annettuina. Raaka-ainetoimittajat 

toimittavat raaka-aineita, joiden luonne pysyy myös pitkään samanlaisena. 

Tästä syystä myös suhdetta raaka-ainetoimittajiin pidetään annettuna. 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

1.4.1 Arvoverkoston arvoa tuottava tekijä 

Arvoverkoston arvoa tuottavilla tekijöillä tarkoitetaan sellaisia arvoverkoston 

ominaisuuksia, joiden avulla arvoverkosto tuottaa arvoa loppukuluttajalle (Saarijärvi 2007). 

Näitä ominaisuuksia ovat kustannus, nopeus ja laatu (Ketchen & Hult 2007, 573) ja 

tuoreemmat käsitteet luottamus (Chan 2003, 543), kumppanuus (Corsten & Kumar 2005, 

80), joustavuus (Chan 2003, 543) ja innovatiivisuus (Li, Ragu-Nathan B., Ragu-Nathan T. 

& Rao 2006, 109) 

Arvoverkoston arvoa tuottavilla tekijöillä on läheinen suhde arvoverkoston aineettoman 

pääoman kanssa. Arvoa tuottavat tekijät ymmärretään arvoverkoston toiminnan 

lopputuloksena ja aineeton pääoma ymmärretään arvoa tuottavien tekijöiden 

mahdollistajana. Tässä tutkimuksessa tunnistetaan pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkoston arvoa tuottavia tekijöitä ja niiden suhdetta aineettoman pääoman tekijöihin. 

1.4.2 Aineeton pääoma 

Aineeton pääoma voidaan luokitella usealla eri tavalla (Roos J., Roos G., Dragonetti & 

Edvinsson 1997; Morgan & Hunt 1999; Baxter & Matear 2004). Aineellisten resurssien 

(mm. rahavarat, koneet ja toimitilat) lisäksi yrityksellä on myös luonteeltaan aineettomia 

resursseja. Tässä tutkimuksessa aineeton pääoma viittaa sellaisiin resursseihin, joita ei 

pääosin huomioida tilinpäätöksessä varallisuutena. 

Viimeaikaisen ajattelun mukaan (mm. Vargo & Lusch 2004) yrityksen hallussa oleva tieto 

ja taito ovat keskeisessä asemassa yrityksen kilpailukyvyn syntymisessä. Aineettoman 

pääoman käsite onkin tiiviissä yhteydessä arvolupaus-käsitteen kanssa. Aineelliset tekijät 

asettavat enenemässä määrin minimivaatimukset valinnan kohteille, mutta varsinaiset 
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valintakriteerit voivat olla aineettomia. Aineeton pääoma voi tuottaa arvoa yrityksen 

asiakkaille ja sillä voi siten olla erottava vaikutus suhteessa kilpailijoihin. Aineeton pääoma 

voi toimia kilpailuedun synnyttäjänä (Anderson, Narus & van Rossum 2006). Tämä 

tutkimus vastaa kysymykseen mistä pakkaussuunnitteluprosessin aineeton pääoma koostuu. 

Aineettoman pääoman rakenteen ymmärtäminen auttaa puolestaan ymmärtämään 

kilpailuedun syntymistä. 

1.4.3 Kilpailuetu 

Kilpailuetu on yleisesti ottaen jokin liiketoimintamallin elementti tai niiden yhdistelmä, 

joka tarjoaa asiakasnäkökulmasta merkityksellistä etua verrattuna nykyisiin ja tuleviin 

kilpailijoihin (Aaker 2008). Kilpailuedun luominen jaetaan tyypillisesti kolmeen 

pääryhmään: kustannusjohtajuus, erilaistuminen ja fokusointi.  

Tässä tutkimuksessa arvoverkostojen välistä kilpailuetua tarkastellaan aineettoman 

pääoman näkökulmasta, eli miten aineeton pääoma toimii kilpailuedun luojana. 

1.4.4 Arvotekijät ja arvoajurit 

Asiakasarvon syntymiseen voidaan liittää läheisesti käsitteet arvoajuri ja arvotekijä. Tässä 

tutkimuksessa arvoajurilla tarkoitetaan asiaa tai ominaisuutta, joka mahdollistaa 

asiakasarvon syntymisen. Arvoajureita käsitellään arvoa tuottavien tekijöiden käsitteen 

kautta: arvoajuri on yleisnimike ja arvoa tuottava tekijöiden teoria on eräs malli selittämään 

arvoajureita. Arvotekijällä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa arvoajureiden syntymisen 

mahdollistavia tekijöitä. Arvotekijät liittyvät yleensä suoraan arvoverkostoon tai sen 

yksittäiseen toimijaan: millaiset ominaisuudet tai kyvykkyydet mahdollistavat asiakasarvon 

syntymiseen tarvittavien arvoa tuottavien tekijöiden synnyn? Arvoajurit liittyvät puolestaan 

toimijasuhteisiin ja asiakassuhteisiin. Srivastava, Fahey ja Christensen (2001) tuovat 

arvotekijöiden ja arvoajureiden eroja esille yleisesti ja Keller (1998) brändien tapauksessa. 

1.5 Suhde aiempaan tutkimukseen PAKKI-projektissa 

Mustonen (2009) tutki pro gradu- työssään pakkaussuunnitteluprosessissa tapahtuvaa arvon 

yhteisluomista ja yhteistuotantoa: Tutkimuksessa luotiin työkalu arvon yhteistuottamisen 
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analysointiin pakkaussuunnitteluprosessissa. Mustosen tutkielma oli prosessilähtöinen ja se 

painottui tutkimaan arvon yhteistuottamisen mahdollistajia ja osatekijöitä nimenomaan 

pakkaussuunnitteluprosessin näkökulmasta. Oma tutkielmani painottuu enemmän ”arvoa 

tuottava tekijä” –käsitteen ympärille: Millaiset tekijät tuottavat arvoa pakkausteollisuuden 

arvoverkostossa? Tutkimuksen tarkoitus on päästä arvoa tuottavien tekijöiden sisään ja 

ymmärtää mitkä arvoverkoston sisäiset tekijät mahdollistavat arvoa tuottavien tekijöiden 

realisoitumisen. Oma tutkimukseni laajentaa Mustosen kehittämää työkalua parantamalla 

ymmärrystä pakkaussuunnitteluprosessin aineettomasta pääomasta. Tämä tutkimus vastaa 

kysymykseen millaiset aineettoman pääoman tekijät vaikuttavat arvoa tuottavien tekijöiden 

syntyyn? 

Tämä tutkielma on osa PAKKI-tutkimusprojektia (Pakkauksen arvo kilpailuedun lähteenä), 

joka on yksi monialaisen Futupack-verkoston tutkimusprojekteista. Tutkimushankkeen 

tavoitteena on tuottaa uutta tietoa pakkauksen tärkeistä ominaisuuksista ja arvon 

muodostumisesta pakkauksen arvoketjun (raaka-ainetoimittajat, pakkausmateriaalin 

valmistajat, pakkausten valmistajat, pakkaajat, kauppa, kuluttajat ja pakkauksen 

loppusijoituspaikka) eri vaiheissa. Hankkeessa on tarkoitus muodostaa toimintamalli, joka 

soveltuu käytettäväksi arvoketjun eri toimijoiden päätöksenteossa ja joka edistää 

pakkausalan eri osapuolten keskinäistä tiedonvaihtoa (Tekesin Futupack-verkoston www-

sivut). 
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2 ARVOVERKOSTON AINEETON PÄÄOMA 

Kirjallisuuden mukaan yritysten markkinointifunktio osallistuu strategianmuodostukseen 

liian harvoin (Baxter 2008, 28). Markkinoinnin vaikutusta yrityksen kannattavuuteen on 

ollut perinteisesti erittäin vaikea arvioida: miten markkinointi arvotetaan? Kaikki yrityksen 

toiminta voidaan mallintaa yrityksen toimijasuhteiden kautta, sillä kaikki liiketoiminta 

vaatii aina vähintään ostajan ja myyjän. Liiketoiminta on yhä useammin arvoverkostoissa 

tapahtuvaa toimintaa. Erilaisia toimijasuhteita on siten lukuisia. Työkalujen kehittäminen 

toimijasuhteiden arvon määrittämiseen on tärkeää strategisen ajattelun kannalta. Kaikista 

yrityksen kanssa vuorovaikutuksessa olevista toimijoista tulisi olla yritykselle joko 

välitöntä tai välillistä hyötyä. Johdon tulee olla tietoinen siitä, mitkä tekijät luovat arvoa 

toimijasuhteissa joko yritykselle itselleen tai sen kumppaneille tai asiakkaille, jotta johto 

pystyisi arvioimaan eri toimintoihin kohdistettavat resurssit kilpailuetua luotaessa 

(Srivastava, Shervani & Fahey 1998). Perinteisten asiakaskannattavuuslaskelmien ongelma 

on niiden painottuminen menneen informaation hyödyntämiseen, kun pääpainon tulisi olla 

tulevaisuuden potentiaalin ymmärtämisessä. Tämä ei ole mahdollista ilman aineettoman 

pääoman koostumuksen ja sen vaikutusten ymmärrystä (Baxter 2008, 85). 

Tämä luku esittelee aineettoman pääoman mallinnuksen ja arvottamisen ympärillä käytyä 

keskustelua. Aineettoman pääoman koostumusta lähestytään toimijasuhteiden arvon 

muodostumisen kautta, koska kaikki liiketoiminta voidaan pelkistää arvoverkoston eri 

toimijoiden väliseksi vuorovaikutukseksi. Tämän tutkimuksen lopullinen päämäärä on 

muodostaa pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston aineettoman pääoman malli tässä 

luvussa esitellyn yleisen mallin pohjalta. 

2.1 Katsaus suhdeteorioihin 

Tässä tutkimuksessa käytetty malli pohjautuu resurssipohjaiseen ajatteluun (Baxter 2008, 

37). Toimijasuhteita voidaan kuitenkin tarkastella useasta eri näkökulmasta ja 

suhdeteorioiden saralla ei ole tällä hetkellä yhtä vallitsevaa teoriaa. Tästä syystä tässä 

luvussa esitellään joukko suhdeteorioita.  
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Transaktiokustannuksiin pohjautuva ajattelu on eräs perustavanlaatuisimmista 

suhdeteorioista, jonka juuret ovat 1930-luvulla (Coase 1937). Tämä teoria ymmärsi 

markkinoiden vaihdannan kustannusten pohjautuvan toisaalta yritysten sisäiseen 

päätöksentekokykyyn ja toisaalta markkinoiden hintamekanismiin. Yritykset luovat 

suhteita opportunistisesti pyrkiessään optimoimaan omaa kustannusrakennettaan. Suhteet 

voivat syventyä, kun osapuolet oppivat tunnistamaan keskinäiset tarpeet yhä paremmin ja 

suhteesta saatava etu siten kasvaa (Dwyer, Schurr & Oh 1987). Eräs tämän teorian puute on 

sen suhtautuminen suhdetta ylläpitäviin voimiin kuten luottamus, sitoutuminen ja yhteistyö 

(Wilson 1995). Transaktiokustannusten teoria selittää suhteen syntymisen, mutta ei 

riittävästi sen ylläpitämisen motivaatiota. Toinen teorian puute on, että se kuvaa 

toimijasuhteita rakenteellisesta näkökulmasta eikä niinkään prosessinäkökulmasta (Zajac & 

Olsen 1993; Wilson 1995). Prosessinäkökulmaa tarvittaisiin selittämään arvoverkoston 

arvon tuotantoa. Transaktiokustannusten teoria ei sisällä myöskään helppoa ratkaisua 

mittaamisongelmaan. Yksittäisiin transaktioihin on hyvin vaikea kohdistaa kaikkia siihen 

liittyviä kustannuksia (Buckley & Chapman 1997, 133). Transaktiokustannusten teoria 

antaa pohjan toimijasuhteiden muodostumisen selittämiseen, mutta se ei ole vahvimmillaan 

selitettäessä jo olemassa olevan toimijasuhteen toimintaa ja kehittymistä. 

Vuorovaikutuspohjainen teoria (Ford, Hakansson & Johanson 1986; Hakansson 1982) 

selittää teolliset markkinat joukkona suhteita ostajien ja myyjien välillä, joissa toimijat 

tekevät samankaltaisia asioita ja tuntevat toisensa hyvin. Tämän teorian mukaan neljä 

muuttujaa kuvaavat ja vaikuttavat vuorovaikutukseen ostajien ja myyjien välillä: 

sidosryhmät, vuorovaikutuksen elementit ja prosessit, toimintaympäristö ja 

vuorovaikutuksen ilmapiiri. Tämä teoria oli alkua verkostopohjaisen ajattelun nousulle. 

Teorian puutteena on sitä tukevan kvantitatiivisen aineiston vähäinen määrä. Tämän 

tutkimuksen kannalta vuorovaikutuspohjainen teoria keskittyy liikaa lopputuloksiin, eli 

arvon ilmentymiin, eikä niinkään tuloksekkaan vuorovaikutuksen taustalla oleviin arvon 

tekijöihin. 

Verkostopohjainen teoria (Axelsson & Easton 1992; Easton & Araujo 1986; Ford 1990; 

Hakansson & Snehota 1995) pohjautuu vuorovaikutuspohjaiseen teoriaan, mutta se lisää 

resurssiriippuvuuden käsitteen ja resurssipohjaisen ajattelun käsitteen. Verkostopohjaisen 
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teorian suurin anti on sen suhtautuminen toimijasuhteisiin. Teorian mukaan toimijasuhteet 

voidaan ymmärtää johdettavina resursseina. Yrityksen suorituskyvyn ja sisäisen 

tehokkuuden katsotaan riippuvan yrityksen kyvystä hyödyntää sen toimijasuhteita 

hankkiessaan resursseja, eikä niinkään yrityksen toiminnasta eristettynä yksikkönä. 

Verkostopohjainen teoria pyrkii mallintamaan toimijasuhteita ja määrittelee suhteen 

rakentuvan toimijoiden välisten toimintojen, jaettujen resurssien ja tekijöiden (actors) 

ympärille. Verkostopohjainen teoria luo siten pohjaa resurssipohjaiselle ajattelulle. 

Toimijasuhteet ovat luonnostaan heterogeenisiä, jolloin yritysten kilpailukyvyn perustaksi 

muodostuu niiden kyky hyödyntää toimintaympäristönsä toimijasuhteita mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla. Verkostopohjaisen teorian puutteena on sen kyky kuvata aineettoman 

pääoman merkitystä toimijasuhteelle. 

Resurssipohjaista teoriaa pidetään kirjallisuudessa yleisesti hyvänä lähtökohtana 

toimijasuhteen arvon määrittämisessä. Teoria näkee sekä aineettoman että aineellisen 

pääoman kehittämisen pohjana kilpailukyvyn ylläpitämiselle ja siten kaiken 

yritystoiminnan pohjana (Barney 1991; Conner 1991). Toimijasuhteet nähdään yhtenä 

aineettoman pääoman muotona ja ne pitävät sisällään paljon hiljaista tietoa. Tästä syystä 

toimijasuhteista saatavia hyötyjä on vaikea kopioida, mikä lisää toimivan verkoston arvoa 

erilaistavana tekijänä (Morgan & Hunt 1999). Resurssipohjainen teoria selittää hyvin 

yritysten välillä tapahtuvaa resurssien vaihdannan prosessia, jonka tavoitteena on 

lisääntynyt kilpailukyky ja erilaistuminen (Hoopes, Madsen & Walker 2003). Morgan & 

Hunt (1999) jakoivat toimijasuhteiden kautta saavutettavat resurssit seitsemään luokkaan: 

taloudelliset, oikeudelliset, fyysiset, henkilösidonnaiset, rakenteelliset, suhteisiin 

pohjautuvat ja informaatioon pohjautuvat resurssit. Tämä jako ei pidä sisällään riittävästi 

aineksia arvoverkoston aineettoman pääoman mallintamiseen, mutta antaa hyvän pohjan 

jatkokehitykselle. 

Sosiaalisen vaihdannan teoria tuo toimijasuhdeajatteluun mukanaan käsitteitä 

luottamuksen, sitoutumisen ja riippuvuuksien tarkasteluun. Teorian mukaan toimijasuhteet 

ja yhteistyö ovat etuja, jotka johtavat myönteiseen lopputulokseen. Baker, Gibbons ja 

Murphy (2002) esittelivät toimijasuhteiden sopimus-käsitteen, joka tarkoittaa 

toimijasuhteiden tulevan arvon pohjalta tehtyjä epävirallisia sopimuksia. Sosiaalisen 
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vaihdannan teoriaan liittyy tiiviisti ihannesuhteen käsite. Jokaista toimijasuhdetta voidaan 

verrata ideaaliseen suhteeseen, tai muihin suhteisiin, ja määrittää näin toimijasuhteen 

suhteellinen arvo (Anderson & Narus 1990; Werani 1996; Wilson 1995; Wilson & 

Jantrania 1994). Teoria kuitenkin käsittelee arvon ilmentymiä, eikä arvon tekijöitä, joiden 

määritteleminen on tämän tutkimuksen tarkoituksena. 

Kompetenssiteoria tuo lisäarvoa tälle tutkimukselle selventämällä kuinka resurssit liikkuvat 

organisaatioiden välillä. Aineeton ja aineellinen pääoma voi sijaita yrityksen sisä- tai 

ulkopuolella. Teorian mukaan yritykset kilpailevat ja tekevät yhteistyötä saadakseen 

haltuunsa resursseja ja kyvykkyyksiä (Sanchez & Heene 1997). Kompetenssiteoria 

tarkastelee yritystä tavoitehakuisena avoimena järjestelmänä ja tunnustaa siten erityisesti 

yritysten aineettomien voimavarojen järjestelmällisen johtamisen tärkeyden. 

Kompetenssiteoriaan pohjautuvia tutkimuksia ei ole juurikaan tehty. Lamben, Spekmanin 

ja Huntin (2002) tutkimus on yksi harvoja teoriaan pohjautuvia tutkimuksia. 

Tämän lisäksi toimijasuhteita on pohjustettu lukuisilla muilla teorioilla. Tässä 

tutkimuksessa käsitellään vielä lyhyesti poliittisen talouden teoria (Arndt 1979; 1983), 

resurssiriippuvuuksien teoria (Heide 1994; Stern & Reve 1980) ja agenttiteoria (Eisenhardt 

1989). Poliittisen talouden teoria pohjautuu vaihdannan synnyttämään toimijasuhteiden 

rakentamisen ja johtamisen tarpeeseen. Teoriassa ei ole aiemmin lueteltujen tutkimusten 

lisäksi tämän tutkimuksen kannalta mitään oleellista, vaan se on aikanaan toiminut 

erilaisten suhdeteorioiden pohjana. Resurssiriippuvuuden teoria pohjaa puolestaan 

ajatukseen, että pääasiallinen syy luoda suhteita on päästä käsiksi muiden yritysten hallussa 

oleviin, yritykseltä itseltään puuttuviin resursseihin. Teoriassa toimijasuhteiden kannalta 

keskeisessä asemassa ovat toimijoiden väliset voimasuhteet ja keskinäiset riippuvuudet. 

Resurssiriippuvuuden teoria suhtautuu toimijasuhteisiin kuitenkin negatiivissävytteisesti. 

Teorian panos tämän tutkimuksen kannalta onkin sen suhtautuminen toimijasuhteisiin 

resurssivirtojen mahdollistajana. Viimeisenä esiteltävä agenttiteoria pohjautuu ajatukseen, 

jossa yrityksillä on tarve pienentää toimijasuhteen osapuolten erilaisista päämääristä 

syntyvää riskiä. Agenttiteorian käsitteistö, kuten tavoitteiden konfliktit, epävarmuus, 

informaation epäsymmetria, rajoittunut rationaalisuus ja yhteistyö, ovat samankaltaisia kuin 
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muissa käsitellyissä teorioissa. Agenttiteoria ei siis itsessään tuo tähän tutkimukseen mitään 

lisäarvoa aiemmin esiteltyihin teorioihin verrattuna. 

Miten tässä esiteltyjä teorioita voidaan hyödyntää arvoverkoston aineettoman pääoman 

määrittelyssä? Arvon syntymistä toimijasuhteissa on tutkittu yritysten ja kuluttajien välisen 

vuorovaikutuksen näkökulmasta pääasiassa erilaisten asiakaskannattavuusmallien 

kehittämisen yhteydessä (esimerkiksi Gupta, Lehmann & Stuart 2004; Kumar, Ramani & 

Bohling 2004; Venkatesan & Kumar 2004), ja business-to-business ympäristössä sekä 

ostajan (esimerkiksi Walter, Ritter & Gemünden 2001) että myyjän näkökulmasta (Ulaga & 

Eggert 2003; 2006). Suurinta osaa näistä tutkimuksista yhdistää niiden käsitteiden taso: ne 

käsittelevät arvoa epäsuorasti erilaisten ajureiden tai arvoa tuottavien tekijöiden kautta. 

Esimerkiksi Ulaga (2003) jakaa toimijasuhteen arvon seuraaviin tekijöihin: 

toimituskyvykkyys, toimittajan tietotaito, nopea markkinoille tuonti (time-to-market), 

henkilökohtainen kanssakäyminen, hinta, prosessit, ja prosessien kustannukset. Nämä 

käsitteet eroavat kuitenkin arvon ulottuvuuksista, ja ovat pikemminkin ajureita, 

johdannaisia tai yläkäsitteitä varsinaisille arvotekijöille (Baxter 2004, 51;82). Tässä luvussa 

esitellyistä teorioista resurssipohjainen teoria on käsitteellisesti lähimpänä arvoverkoston 

aineettoman pääoman arvon käsitettä. 

2.2 Toimijasuhteen arvo 

Eräs arvon abstrakti määritelmä on resurssin käyttöön liittyvien hyötyjen ja haittojen erotus. 

Tällöin ei kuitenkaan huomioida arvon ulottuvuuksia eikä erityisesti kirjallisuudessa laajaa 

huomiota saaneita aineettoman arvon arvioimisessa tarvittavia tekijöitä (Vargo & Lusch 

2004). Tässä luvussa käsitellään tekijöitä, jotka on otettava huomioon aineetonta pääomaa 

käsiteltäessä: aineellisuuden ja aineettomuuden välinen rajaviiva toimijasuhteissa, arvon 

realisoitumisen aikariippuvaisuus, arvoajurien ja arvotekijöiden välinen ero ja osapuolten 

suhteen arvon arviointiin käyttämä tapa. 

Aineellisen pääoman arviointiin on ollut jo pitkään menetelmiä. Esimerkiksi 

asiakaskannattavuusanalyysi arvioi yksittäisten asiakkuuksien kannattavuutta suhteessa 

aikaan. Aineelliseen pääomaan kuuluvat tuotannontekijöiden ja rahan virrat 

toimijasuhteessa. Aineellisen pääoman virrat ovat tyypillisesti melko helposti mitattavissa 
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ja tunnistettavissa. Tyypillisiä aineellisen pääoman virtoja ovat tuotantokustannukset, 

myynnin suorat kulut, bonukset, jakelukustannukset, ja varastointikustannukset joitakin 

mainitakseni. Aineettoman pääoman tekijöitä ei pysty erittelemään samankaltaisilla 

konkreettisilla virroilla. Aineettoman pääoman virrat ovat tyypillisesti erilaisia tietovirtoja 

toimijoiden välillä. Vaikka aineettoman pääoman virtoja on vaikea tunnistaa ja arvottaa 

niiden tulisi olla mukana kaikissa toimijasuhteen arvoa määrittävissä toimenpiteissä (Varey 

2002). 

Aineettomuuden käsite on sidoksissa aikaan, jolloin tiettyyn pääomaan liittyvä arvo 

realisoituu kassavirtana. Aineellinen pääoma on tyypillisesti välittömästi tai viimeistään 

lähitulevaisuudessa realisoituvaa tai realisoitavissa, ja sen arvo on usein helppo määrittää. 

Tyypillisesti aineettomuuden lisääntyessä kasvaa myös tarkasteltava aikaväli, ja lähes 

kaikki arvo on vain potentiaalista arvoa, joka realisoituu vasta tulevaisuudessa. Esimerkiksi 

nykyiset toimitussopimukset ovat aineellista pääomaa ja niiden tuottovaikutus voidaan 

arvioida etukäteen. Tilaajan kanssa muodostettu kumppanuussuhde ja sen vaikutukset 

tulevaisuuden kassavirtoihin voivat olla huomattavan suuria. Toisaalta kumppanuussuhteen 

arvo voi lopulta olla negatiivinenkin, mikäli asiat hoidetaan huonosti ja päädytään 

riitatilanteessa esimerkiksi kalliisiin oikeudenkäynteihin. Yritysjohdon tulisi sisällyttää 

jokin arvio kumppanuussuhteen arvosta ennusteissaan, jotta ennusteet kuvaisivat 

tulevaisuutta mahdollisimman tarkasti. 

On tärkeä huomata arvoajureiden ja arvotekijöiden välinen ero, jonka Srivastava, Fahey ja 

Christensen (2001) tuovat esille yleisesti ja Keller (1998) brändeille yksittäisenä 

esimerkkinä. Srivastavan ym. (2001) tutkimuksessa toimijasuhteet nähdään 

suhdemarkkinapohjaisena pääomana, jolla on arvo. Suhteet ovat kiinteä osa asiakasarvon 

syntymistä erilaisten prosessien kautta. Suhteet myötävaikuttavat siten omistajien saamaan 

arvoon ja niillä on siten strateginen merkitys. Keller pyrkii työssään määrittelemään 

brändipääoman käsitettä ja mittareita brändin arvon mittaamiseen. Tässä hän käytti pohjana 

erilaisia brändipääoman lähteitä. Suuri osa aiempia tutkimuksia käsittelee arvoajureita, ja 

vain rajallisesti arvotekijöitä. Tässä tutkimuksessa pyritään kartoittamaan nimenomaan 

arvotekijöitä, ja jättämään arvon luonti, lähteet ja ajurit sivummalle.  
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Toimijasuhteita voidaan tarkastella dyadisina ostaja-myyjä suhteina tai yleisinä 

verkostomaisina kokonaisuuksina. Miten valittu näkökulma vaikuttaa arvon kokemiseen tai 

arvon syntymiseen? Arvon jakautuminen ja syntyminen kahden toimijan välillä on 

keskeinen asia, oli sitten kyseessä ostaja-myyjä-suhde tai arvoverkoston toimijoiden väliset 

suhteet. Toimijoilla on omanlaisensa sisäinen rakenne, johtamistyyli ja resurssit. Siten 

niiden hallussa oleva pääoma tarvitsee tuekseen komplementtiresursseja, joita pyritään 

löytämään kumppaneilta. Helpoin jako tarkastelunäkökulmaan ja erilaisiin tarpeisiin 

voidaan tehdä ostajien ja myyjien välillä (Werani 2001). Tästä syystä useimmat tutkimukset 

pyrkivät tarkastelemaan aineetonta pääomaa joko myyjän tai ostajan näkökulmasta. Tämä 

tutkimus pyrkii kartoittamaan pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostoa laajasti, joten 

tässä tutkimuksessa pyritään tunnistamaan suhteen molemmille osapuolille yhteisiä 

arvotekijöitä. 

Aineettoman pääoman merkitykseen voidaan paneutua kahdesta eri näkökulmasta myös 

toiselta toimijasuhteen tasolta: toimijasuhde voidaan ymmärtää joko kokonaisuutena, joka 

itsessään synnyttää arvoa, tai välittäjänä kahden toimijan välillä. Ensimmäisessä 

tapauksessa tarkastellaan usein lopputuloksia, kun käsiteltäessä suhteita välittäjinä 

keskiössä on toimijoiden tapa toimia yhdessä. Tässä tutkimuksessa seurataan Baxterin 

(2004) tapaa käsitteellistää suhde välittäjäksi kahden toimijan välillä. Tällöin aineettoman 

pääoman tutkimisen kannalta on tärkeä keskittyä toimijoiden välisiin prosesseihin (Varey 

2002).  Suhteiden kannalta on oleellista, kuinka hyvin ne mahdollistavat resurssien 

siirtymisen kahden toimijan välillä, mitä resursseja siirtyy ja miten eri osapuolet arvottavat 

siirtyviä resursseja ja siten koko toimijasuhdetta.  

2.3 Aineettoman pääoman malli 

Verkostosuhteiden arvo jakautuu aineelliseen ja aineettomaan pääomaan (Roos ym. 1997; 

Morgan & Hunt 1999). Aineellinen pääoma on helpommin mitattavissa ja havaittavissa, ja 

ehkä juuri tästä syystä sitä on tutkittu ja se tunnetaan paremmin kuin aineeton pääoma 

osana verkostosuhteiden arvon muodostumisesta. Aineellista pääomaa kutsutaankin usein 

taloudelliseksi pääomaksi. Aineettoman pääoman muodostumista ja vaikutusta business-to-

business ympäristössä on tutkittu myyjän näkökulmasta (Walter, Ritter & Gemünden 2001; 
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Walter & Ritter 2003; Ryssel, Ritter & Gemünden 2004) ja ostajan näkökulmasta (Ulaga 

2003; Ulaga & Eggert 2003; 2006). Kuten Baxter (2008) toteaa, nämä tutkimukset 

keskittyvät pääasiassa arvoajureiden tunnistamiseen, eivätkä pyri löytämään varsinaisia 

arvotekijöitä. Baxter puolestaan tutki arvotekijöitä myyjän näkökulmasta käyttäen pohjalla 

aiempien tutkimusten suhteen arvomallia (Roos ym. 1997) ja aineettomien arvotekijöiden 

mallia (Baxter & Matear 2004). Mallit muistuttavat hyvin paljon toisiaan, mutta käyttävät 

hiukan erilaista näkökulmaa samaan asiaan. Käytän itse tutkimuksen pohjana mukaelmaa 

molemmista malleista (kuvio 2). 

Kokonaisarvo

Aineellinen 
pääoma

Aineeton 
pääoma

Henkilöstön 
pääoma

Osaaminen

Asenne

Soveltamiskyky

Rakenteellinen 
pääoma

Suhteet

Organisaatio

Uusiutuminen ja 
kehittäminen

 

Kuvio 2 Aineettoman pääoman rakenne (mukaillen Baxter & Matear 2004; Roos ym. 1997) 

Tässä mallissa aineeton pääoma jakautuu henkilöstön pääomaan ja rakenteellisen 

pääomaan. Henkilöstön pääoma jakautuu osaamiseen, asenteeseen ja soveltamiskykyyn ja 

rakenteellinen pääoma jakautuu suhteisiin, organisaatioon, ja uusiutumiseen ja 

kehittämiseen. Osaamisella tarkoitetaan toimijasuhteen rajapinnassa työskentelevien 

myyjien, ostajien ja tuotantohenkilöstön kompetenssia: tiedot, taidot ja lahjakkuudet (Roos 

ym. 1997). Asenteeseen kuuluvat henkilöstön motivaatio, käytös ja toimintatavat. 

Työnantaja voi vaikuttaa asenteisiin rekrytointipolitiikallaan ja kouluttamalla henkilöstöä 

haluamaansa suuntaan. Soveltamiskyvyllä tarkoitetaan henkilöstön selviämistä tilanteista, 
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joissa he kohtaavat uudenlaisia haasteita. Henkilöstön on kyettävä olemaan joustava ja 

löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja ehdotuksia. Yhteenvetona henkilöstön pääoma 

tarkoittaa henkilöstön potentiaalia luoda arvoa toimijasuhteessa.     

Suhteilla tarkoitetaan toimijan kaikkia suhteita muihin toimijoihin, kuten toimittajiin, 

asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Suhteet voivat tuoda arvoa toiselle osapuolelle 

esimerkiksi informaation muodossa, paremman osaamisen muodossa, tai mahdollisuutena 

vaikuttaa laajemmalti omilla toiveillaan ja vaatimuksillaan toimijakenttään. Organisaatiolla 

tarkoitetaan kaikkea yrityksen päivittäiseen toimintaan liittyvää aineetonta pääomaa (Roos 

ym. 1997). Organisaatio koostuu infrastruktuurista, prosesseista, yrityksen toimintatavoista 

ja näiden ilmentymistä toimintaympäristössä, kuten tavaramerkeistä, patenteista ja 

brändeistä. Lisäksi organisaatio kertoo yrityksen sisäisestä tavasta toimia: organisaation 

osia ovat myös sisäiset verkostot, yrityksen tietokannat, yrityksen toimintatavat, 

johtamistavat ja toimintaohjeet (Baxter 2008, 66). Kolmantena rakenteellisen pääoman 

osana on uusiutuminen ja kehittäminen. Uusiutuminen ja kehittäminen tarkoittavat kaikkea 

aineetonta pääomaa, jolla tulee olemaan vaikutusta tulevaisuuden 

arvonluontikyvykkyyteen, mutta joka ei ole vielä realisoitunut. Esimerkkejä uusiutumisesta 

ja kehittämisestä ovat uudet tuotteet, uusien tuotantokoneiden kehitys tai hankinta, 

koulutusohjelmat ja yleisesti tutkimus ja tuotekehitys.  

Aiemmat aineetonta pääomaa käsittelevät tutkimukset paneutuvat vahvasti yksittäisten 

suhdeparien tutkimiseen ja ovat yleensä toimialasidonnaisia. Aineettomien arvotekijöiden 

muotoutumista koko arvoverkoston toimijoiden välillä yksittäisten suhdeparien sijaan ei ole 

tutkittu kattavasti. Tämän lisäksi pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston aineettomien 

arvotekijöiden sisältö ja muotoutuminen voi sisältää toimialakohtaisia erityispiirteitä, jotka 

on syytä tunnistaa. 

Aineettoman pääoman käsite linkittyy tutkimuksen muihin käsitteisiin siten, että 

arvolupaus kertoo, miten yritys arvioi oman tarjoomansa synnyttävän asiakasarvoa, ja 

tarjooman aineeton pääoma yhdessä aineellisen pääoman kanssa mahdollistaa luodun 

arvolupauksen toteuttamisen ja tavoitellun kilpailuedun syntymisen. 



23 

 

3 ARVOVERKOSTON ARVOA TUOTTAVAT TEKIJÄT 

3.1 Arvoa tuottavat tekijät 

Arvoverkoston arvoa tuottavilla tekijöillä tarkoitetaan sellaisia arvoverkoston 

ominaisuuksia, joiden avulla arvoverkosto tuottaa arvoa loppukuluttajalle. Tässä 

tutkimuksessa käytettävät arvoa tuottajat tekijät pohjautuvat kirjallisuuteen ja erityisesti 

Saarijärven pro gradu- työssään (2007) tekemään taustatyöhön. 

Arvoverkoston arvoa tuottavien tekijöiden tunnistaminen on askel tiellä kohti optimaalista 

asiakasarvon luomista ja houkuttelevan asiakaslupauksen muodostamista. Arvoverkoston 

arvoa tuottavia tekijöitä analysoimalla yritys pystytään asemoimaan suhteessa 

toimintaympäristönsä kilpailijoihin ja muihin toimijoihin. Tietoisuus nykytilasta on 

toiminnan kehittämisen ensimmäinen askel. 

 

Useiden lähteiden perusteella arvoa tuottavat perinteisten operatiivisten ja konkreettisten 

tekijöiden – hinta tai kustannukset, nopeus ja laatu (Ketchen & Hult 2007, 573) – lisäksi 

joukko abstrakteja käsitteitä: luottamus (Chan 2003, 543), kumppanuus (Corsten & Kumar 

2005, 80), joustavuus (Chan 2003, 543) ja innovatiivisuus (Li ym. 2006, 109). Arvoa 

Kuvio 3 Arvoverkoston arvoa tuottavat tekijät ovat kustannustehokkuus, luotettavuus, nopeus, 

innovatiivisuus, joustavuus ja kumppanuus (Saarijärvi 2007, 32) 
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tuottavia tekijöitä on tarkasteltu kirjallisuudessa varsin paljon ja erilaisista näkökulmista. 

Kuvio 3 listaa Saarijärven tutkimuksessaan määrittelemät arvoa tuottavat tekijät: 

kustannustehokkuus, luotettavuus, nopeus, innovatiivisuus, joustavuus ja kumppanuus 

(Saarijärvi 2007, 32). Luku 3.2 esittelee nämä arvoa tuottavat tekijät tarkemmin. 

Perinteinen operatiivinen tarkastelutapa on keskittynyt yrityksen sisäisen toiminnan 

mallintamiseen ja optimoimiseen. Tällöin tarkastelun kohteena ovat olleet pääasiassa 

kustannukset, nopeus ja laatu (Ketchen & Hult 2007, 573). Riippuvuudet ulkopuolisiin 

sidosryhmiin mallinnetaan lähinnä kysynnän ja tarjonnan avulla. Strateginen mallintaminen 

laajentaa ymmärryksen perspektiiviä myös ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tällöin puhutaan 

kokonaisen arvoketjun tai -verkoston toiminnan optimoimisesta. Käytännössä tarkastellaan 

usein osaoptimointia yhdessä tilaaja-toimittaja -suhteessa. Tällöin arvoa tuottavat mm. 

luottamus, kannattavuus, yhteistyö ja yleisesti asiakastarpeiden parempi kohtaaminen 

kumppanuuden myötä (Chan 2003, 543).  Kilpailuedun näkökulma syventää mallintamista 

koko arvoverkoston tasolle. Tällöin pyritään tunnistamaan mitkä tekijät luovat 

arvoverkostolle kilpailuetua sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Tämä tuo 

mallintamiseen entistä enemmän aineettomia tekijöitä ja laajentaa kumppanuuden käsitettä 

koko arvoverkoston kattavaksi (Corsten & Kumar 2005, 80; Li ym. 2006, 109). Yritysten 

on tunnistettava myös kokonaisuuden kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät. Saarijärvi pyrkii 

tarkastelemaan arvoa tuottavia tekijöitä mahdollisimman laajasti (2007). Hän tuo esille 

myös mittaamispyrkimyksen vaikutuksen arvoa tuottavien tekijöiden mallintamiseen. 

Tällöin ymmärretään tavoitteiden mittaamisen tärkeys: jotta arvoverkoston yhteistoimintaa 

voidaan kehittää pitää pystyä tunnistamaan eri tekijöiden ja päätösten vaikutukset 

arvoverkoston toimintaan. Mittaamisen näkökulma nostaa esille aineettoman pääoman 

haasteen: miten mitata ja kehittää abstrakteja asioita?  

Tämän tutkimuksen näkökulma on arvoa tuottavien tekijöiden avaaminen ja niiden sisällön 

ymmärtäminen erityisesti aineettoman pääoman näkökulmasta.  Tässä listatut arvoa 

tuottavat tekijät ovat mielestäni arvoverkoston toimijoiden aineellisen ja aineettoman 

pääoman ilmenemismuotoja tai lopputuloksia. Mutta mistä yritysten tai sen henkilöstön 

ominaisuuksista mainitut arvoa tuottavat tekijät koostuvat tai mitkä tekijät mahdollistavat 

niiden synnyn? 
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3.1.1 Arvoa tuottavien tekijöiden päällekkäisyydet ja suhde  

Arvoverkoston arvoa tuottavia tekijöitä on tutkittu runsaasti. Samaa asiaa voidaan 

tarkastella useasta eri näkökulmasta ja eri käsitteet menevät osittain päällekkäin tai 

käsitteillä on riippuvuussuhteita keskenään. Päällekkäisyydellä tarkoitetaan tämän 

tutkimuksen yhteydessä tilanteita, joissa yksi arvoverkoston aineettoman pääoman tekijä 

vaikuttaa useisiin arvoa tuottaviin tekijöihin. Esimerkiksi henkilöstön asenne tai osaaminen 

vaikuttaa jossakin määrin kaikkiin arvoa tuottaviin tekijöihin, joskin sen ilmenemismuoto 

voi olla erilainen. Luottamuksen näkökulmasta henkilöstön kyky tai halukkuus pitää 

luottamukselliset asiat omana tietonaan voi ilmentää henkilöstön asennetta, kun taas 

innovatiivisuuden näkökulmasta asenne voi ilmetä tavoitteellisuuden muotona: 

toteutetaanko asiakkaan toive sellaisenaan vai etsitäänkö parasta ratkaisua? 
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3.2 Arvoa tuottavien tekijöiden erittely 

Taulukko 1 Arvoverkoston arvoa tuottavat tekijät (Saarijärvi 2007, 86) 

Määritelmä Prosessit, kompetenssit ja 

avainsanat

Mittariesimerkkejä

Kustannustehokkuus Arvoverkoston kokonaisvaltainen pyrkimys erottautua kilpailusta 

alentamalla erilaisista toiminnoista aiheutuvia kustannuksia ja 

toimimalla sekä sisäisissä että ulkoisissa prosesseissa 

mahdollisimman tehokkaasti.

varastojen hallinta, JOT, lean management, 

äärimmilleen viritetty logistiikka, 

työvoiman hallinta, 

operaatioiden yksinkertaistaminen, 

standardointi

työvoimakustannukset, 

varastointikustannukset, 

valmistuskustannukset, 

logistiikkakustannukset, 

kapasiteetin käyttöaste, 

eri tehokkuusmittarit

Luotettavuus Arvoverkoston kokonaisvaltainen pyrkimys erottautua 

kilpailijoista luotettavalla, jatkuvalla ja kestävällä, koko 

arvoketjua koskevalla toiminnalla. Arvoverkosto toimii 

luotettavasti ja pysyy toimintakykyisenä myös 

ongelmatilanteissa.

toimittajien luotettavuus, 

varmuus, 

toimittajien seuranta, 

"kerralla kuntoon", 

laadukkuuden johtaminen, 

arvoketjun six sigma, 

oikeat dokumentit oikeassa paikassa

myöhästyneiden toimitusten lkm, 

toimittajan suorituskyky, 

toimittajan luotettavuus, 

täydellisten toimitusten lkm, 

asiakastyytyväisyys, 

reklamaatioiden lkm, 

väärien toimitusten lkm

Nopeus Arvoverkoston kokonaisvaltainen pyrkimys erottautua 

kilpailijoista panostamalla nopeuteen tavaroiden ja palveluiden 

valmistuksessa, tuotekehityksessä ja asiakaskyselyihin 

vastaamisessa.

JOT, 

tuotantoprosessin hallinta, 

varaston hallinta, 

tuotekehityksen hallinta

toimitusaika, 

tuotekehitysaika, 

valmistusaika, 

asiakaskyselyyn vastaamisaika, 

varastojen nollasaldojen lkm

Innovatiivisuus Arvoverkoston kokonaisvaltainen pyrkimys erottautua 

kilpailijoista yhdistämällä arvoketjun osaamista 

tuotekehitysprosessissa kohti uusia asiakastarpeet 

huomioonottavia ratkaisuja sekä pyrkimys luoda innovatiivisia 

arvoketjun toimintamalleja.

tuotekehityksen johtaminen, 

asiakastarpeiden syvällinen ymmärtäminen, 

teknologinen kompetenssi, 

edelläkävijyyden kulttuuri

uusien tuotteiden lkm, 

uuden teknologian käyttö, 

uusien tuotteiden osuus tuoteportfoliosta, 

uusien toimintatapojen lkm

Joustavuus Arvoverkoston kokonaisvaltainen pyrkimys erottautua 

kilpailijoista reagoimalla nopeasti, ilman suurempia 

investointeja aikaan, työvoimaan tai suorituskykyyn, 

odottamattomiin muutoksiin ja tapahtumiin, avautuviin 

arkkinamahdollisuuksiin sekä muuttuviin asiakastarpeisiin. 

Arvoverkoston kyky toimia menestyksekkäästi epävarmassa 

ympäristössä sekä kyky vastata joustavasti erityistarpeisiin.

reagoimisherkkyys muutoksiin, 

kyky sopeutua, 

organisaation muutosprosessien johtaminen, 

informaation jakaminen, 

kyky ennustaa muutokset

työvoiman joustaminen, 

kaluston joustaminen, 

volyymin joustaminen, 

hyvin hoidettujen erikoistapausten lkm, 

reagointiaika muutoksiin

Kumppanuus Arvoverkoston kokonaisvaltainen pyrkimys erottautua 

kilpailijoista syvien kumppanuussuhteiden avulla toimimalla 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa arvon tuottamisessa. 

Yhteisen suunnittelun, koordinoinnin ja ongelmien ratkaisun 

sekä informaation jakamisen korostaminen.

kumppanuuden johtaminen, 

suhdemarkkinointi, 

kompetenssien jakaminen, 

luottamus, yhteistyö, 

yhteinen ongelmien ratkaisu, 

riskien jakaminen, 

jatkuva yhteydenpito

informaation jakamisen määrä ja laatu, 

yhteiset kumppanuuteen perustuvat kustannusten 

säästöaloitteet, 

yhteistyön määrä ja laatu, 

yhteisen suunnittelun määrä

 

Tässä luvussa tarkastellaan arvoverkoston arvoa tuottavia tekijöitä yksityiskohtaisesti. 

Taulukko 1 tiivistää seuraavissa alaluvuissa tarkemmin käsiteltävät tekijät: 

kustannustehokkuus, luotettavuus, nopeus, innovatiivisuus, joustavuus ja kumppanuus. 
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3.2.1 Kustannustehokkuus 

Liiketoiminnan tavoitteena on tuottaa voittoa. Voitto pohjautuu yrityksen toimintakykyyn 

ja kustannustehokkuuteen, eli liiketoiminnan kannattavuuteen. Voitto on sitä suurempi, 

mitä pienemmillä kustannuksilla liikevaihto kyetään tuottamaan. Kustannustehokkuus ja 

kustannukset ovat eräitä tyypillisimmistä mittareista (Chan 2003, 536).  Kotimaisessa 

paperi-, kartonki- ja puupakkausten valmistuksessa suurin osa kustannuksista on raaka-

ainekustannuksia (58 %) työvoiman ollessa toinen merkittävä tekijä (24 %) (Tilastokeskus 

2008).  

Kustannustehokkuuden tavoittelu on lähtöisin massatuotannon aikakaudelta, jolloin 

yritysten pääasiallinen kilpailukeino oli tuotannon yksikkökustannusten pienentäminen. 

Kustannustehokkuuden merkitys muuttui, kun kysyntä saavutti tietyn kyllästymispisteen ja 

yritysten välinen kilpailu siirtyi kustannuksista uusien tuotteiden kehittämiseen ja 

erilaistumiseen. Ei puhuttu enää pelkästään tuotannon kustannustehokkuudesta, vaan 

yrityksen toiminnan kokonaisvaltaisesta kustannustehokkuudesta. Yksilöllisten 

vaatimusten, räätälöinnin ja joustavuuden myötä liiketoiminta on ohjannut yritykset 

keskittymään ydintoimintoihinsa ja siten ulkoistamaan tukitoimintojansa kumppaneille. 

Pyrkimys kustannustehokkuuteen on edelleen eräs liiketoiminnan kulmakivistä, vaikka 

kustannustehokkuuden käsite onkin laajentunut tarkastelemaan yksittäisen yrityksen sijasta 

kokonaisten arvoverkostojen pyrkimystä tehokkuuteen.  

Kustannustehokas arvoverkosto ei tarkoita vain arvoverkoston sisäistä 

kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuus näkyy loppuasiakkaalle tämän kokemien 

hyötyjen ja uhrausten suhteena. Asiakkaan kokemina uhrauksina pidetään kaikkia ostoon 

liittyviä kustannuksia, kuten tuotteen tai palvelun hintaa, hankintakustannuksia sekä 

tuotteen tai palvelun siirtämiseen liittyviä kustannuksia. Kustannuksia minimoimalla yritys 

pyrkii vähentämään asiakkaan kokemia uhrauksia, mikä kasvattaa asiakkaan kokemaa 

arvoa (Payne & Holt 2001, 168).  

Tässä tutkimuksessa kustannustehokkuutta tarkastellaan aineettoman pääoman 

näkökulmasta. Kustannustehokkuus on tärkeä tekijä kaikessa liiketoiminnassa, mutta mitkä 

aineettoman pääoman tekijät vaikuttavat arvoverkostojen kustannustehokkuuteen?  



28 

 

3.2.2 Luotettavuus 

Yritystoiminta on kansainvälistynyt ja pirstaloitunut. Yhä useampi yritys keskittyy 

ydintoimintoihinsa ja luottaa monissa asioissa kumppaniverkostonsa osaamiseen. 

Luottamus on siten kiinteä osa nykymaailman liiketoimintaa. Kansainvälisessä 

toimintaympäristössä yritysten on tunnettava erilaiset rajoitteet ja velvoitteet omaan 

vastuualueeseensa liittyen. Luottamus tarkoittaakin usein sitä, että yritys voi luottaa 

kumppanin ottavan koko arvoverkoston vaatimukset ja toimintaympäristön rajoitteet 

automaattisesti huomioon. Operatiivisella tasolla luottamus rakentuu rutiinien toimivuuteen 

ja yleisesti toimitusvarmuuteen. Tilaajan on pystyttävä luottamaan siihen, että sen 

tavarantoimittajat toimittavat oikeita tavaroita sovitun määrän haluttuun paikkaan sovittuna 

aikana.   

Arvon tuottamisen näkökulmasta luotettava arvoverkosto keventää valvonta- ja 

seurantakoneistoa ja vähentää tarvetta varautua poikkeustilanteisiin. Tuottajat voivat 

arvioida tulevaa kysyntää luotettavasti, tilaajien ei tarvitse ylläpitää suuria varastoja ja 

asioita ei tarvitse varmistaa useaan kertaan, vaan voidaan luottaa kumppanin tekevän ne 

kerralla oikein. Luotettavalla toiminnalla on siten suora suhde kustannustehokkuuteen ja 

kilpailuedun luomiseen kustannustehokkaan toiminnan kautta. 

Luotettavuus on tämän tutkimuksen osalta käsitteenä kokonaisvaltainen ja kattaa koko 

arvoverkoston toiminnan, ei vain sen ulkoisia rajapintoja, tai toimijoiden välisiä sisäisiä 

rajapintoja. Tutkimuksen yhtenä päämääränä on tunnistaa aineettomia tekijöitä, jotka 

synnyttävät luotettavan arvoverkoston. 

3.2.3 Nopeus 

Muuttuva toimintaympäristö on tehnyt nopeudesta erään merkittävimmistä kilpailuedun 

synnyttäjistä (Al-Mudimigh, Zairi & Ahmed 2004, 318). Teknologian kehittyminen on 

helpottanut ja nopeuttanut tiedonjakoa yritysten sisällä ja arvoverkoston toimijoiden välillä. 

Tieto on saatavilla nopeammin kuin ennen ja toisaalta käytettävissä olevan laskentatehon 

lisääntymisen myötä myös ennustettavuus on parantunut. Arvoverkostojen on pystyttävä 

vastaamaan kokonaisvaltaisesti muutoksiin niiden toimintaympäristössä. On kyse sitten 
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trendien aiheuttamasta kysynnän muutoksesta tai voimaan tulevan lainsäädännön 

aiheuttamista vaatimuksista yritysten on pystyttävä mukautumaan muutoksiin 

mahdollisimman nopeasti.  

Myös nopeus pitää ymmärtää kokonaisvaltaisena käsitteenä. Se kattaa kaikki 

liiketoiminnan osa-alueet ja tarkoittaa arvoverkoston pyrkimystä valmistaa tuotteet ja 

palvelut nopeasti markkinoille, arvoverkoston kykyä toteuttaa tuotekehitysprosessi nopeasti 

sekä kykyä vastata asiakaskyselyihin nopeasti ja jakaa informaatiota arvoverkostossa 

nopeasti (Saarijärvi 2007, 36). Nykyaikainen liiketoiminta perustuu usein riittävän 

hyvälaatuisten tuotteiden tuomisesta markkinoille ennen kilpailijoita. Tuotteiden elinkaaret 

ovat lyhentyneet, ja oikea ajoitus on merkittävä tekijä voittojen maksimoimisessa 

(Swafford, Ghosh & Murthy 2006, 122). Nopeus on siten väylä erilaistumiseen ja 

kilpailuedun synnyttämiseen. Tässä informaation jakamisen nopeudella on suuri merkitys 

(Brewer & Speh 2000, 79). 

3.2.4 Innovatiivisuus 

Uusien tuote-, palvelu- tai prosessi-innovaatioiden kehittäminen voi synnyttää yritykselle 

tai arvoverkostolle kilpailuetua (Van Horne, Frayret & Poulin 2006). Innovaatiot ovat väylä 

erilaistumiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Voidaankin erottaa 

innovatiivisuuden kaksi ulottuvuutta: perinteinen tuote- ja palveluinnovointi sekä 

uudentyyppinen arvon innovointi. Arvon innovointi tarkoittaa uudenlaisten 

palvelukonseptien kehittämistä: millä tavalla arvoverkosto pystyy tukemaan arvon 

syntymistä loppukäyttäjälle? Tällöin arvoverkostot erottuvat enemmän kompetenssien ja 

asiakastarpeiden ymmärtämisen kuin varsinaisen operatiivisen suorituskykynsä kautta.  

Arvoverkostossa yritysten tulee yhdistää kykynsä asiakastarpeita palvelevalla tavalla. 

Informaatioteknologia on vapauttanut resursseja tiedonkäsittelystä innovointiin: yritysten 

kannalta ei ole oleellista kuinka paljon tietoa ne pystyvät keräämään, vaan miten ne 

pystyvät soveltamaan ja yhdistämään kaikkea keräämäänsä tietoa yhdessä arvoverkoston 

muiden toimijoiden kanssa (Adner 2006, 100). Käsitteellisellä tasolla innovatiivisuus 

tarkoittaa siten arvoverkoston kokonaisvaltaista pyrkimystä yhdistää yksittäisten 

toimijoiden kyvykkyydet osaksi tuotekehitysprosessia yhtenäisen, asiakastarpeet 
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huomioonottavan ratkaisun tuottamiseksi, sekä kyvyksi luoda uusia markkinoita ja 

erottautua kilpailijoista osaamisensa perusteella (Saarijärvi 2007, 37). 

3.2.5 Joustavuus 

Yritysten toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutostenhallinta on ollut aina 

osa liiketoimintaa, mutta muutosten määrä on ollut kansainvälistyvässä 

toimintaympäristössä jatkuvassa kasvussa. Nykypäivänä teknologia mahdollistaa, asiakkaat 

vaativat ja kilpailijoiden tarjoomat edellyttävät arvoverkostoilta joustavaa toimintaa 

(Swafford ym. 2006, 122). Tarjoomien on oltava yhä monipuolisempia, mutta samaan 

aikaan tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet.  

Yritys voi kehittää omaa toimintaansa joustavaksi. Kilpailun kehittyessä arvoverkostojen 

väliseksi kilpailuksi yritysten riippuvuus kumppaneistaan on kasvanut. Osaoptimointi ei 

kuitenkaan riitä muuttamaan kokonaisuutta, eikä sen avulla saavuteta pysyvää kilpailuetua. 

Tästä syystä joustavuutta tulee kehittää kokonaisvaltaisesti arvoverkoston tasolla (Zhang, 

Vonderembrse & Lim 2002, 562). 

Joustavuudella on lukuisia määritelmiä. Useimmat niistä pitävät sisällään kyvyn vastata 

muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin (Chan 2003, 539). Myös 

kustannustehokkuuden näkökulma on yleinen ja sen mukaan muutoksiin on kyettävä 

vastaamaan ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Joustavuus, kuten kaikki muutkin 

arvoverkoston arvoa tuottavat tekijät, on kokonaisvaltainen käsite, joka kattaa kaikki 

arvoverkoston toiminnot: tuotanto, operatiivinen ja strateginen johtaminen, myynti ja 

markkinointi (Swafford ym. 2006, 120–122). Joustavuuden käsite voidaan tiivistää 

kokonaisvaltaiseksi pyrkimykseksi reagoida nopeasti odottamattomiin muutoksiin ja 

tapahtumiin, avautuviin markkinamahdollisuuksiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin 

(Saarijärvi 2007, 39–40). 

3.2.6 Kumppanuus 

Aiemmissa arvotekijöissä on todettu kilpailun siirtyneen yrityksen väliltä kokonaisten 

arvoverkostojen väliseksi kilpailuksi. Arvoverkostojen välinen kilpailu edellyttää verkoston 

toimijoiden erikoistumista ja tiivistä yhteistyötä verkoston toimijoiden välillä sekä 
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operatiivisella että strategisella tasolla (Sahay 2003, 76). Ydintoimintoihin keskittyminen 

tarkoittaa väistämättä sitä, että ydintoimintoja tukevat toiminnot on ulkoistettava 

alihankkijoille tai nykytrendien mukaisesti kumppaneille. Kuten jo sana kumppanuus antaa 

ymmärtää, kyseessä on pitkäaikaisen yhteistyösuhteen kehittäminen. Suhdemarkkinointi ja 

kumppanuusverkostojen rakentaminen ja johtaminen on oleellista kilpailuedun 

saavuttamiseksi (Sahay 2003, 77).  

Tiivis yhteistyö edellyttää informaation esteetöntä kulkua kumppanuussuhteen osapuolelta 

toiselle (Tummala, Phillips & Johnson 2006, 181). Verkoston tapauksessa se edellyttää 

informaation jakamista ainakin verkoston avaintoimijoiden välillä. Teknologia on 

mahdollistanut reaaliaikaisen tiedon jakamisen ja jopa tietojärjestelmien integroimisen 

toimijoiden välillä. Tällöin voidaan puhua läpinäkyvyydestä toimijoiden välillä. 

Kumppaniverkoston jäsenillä on enemmän tietoa käytettävissään, kuin mitä niillä olisi 

yksin toimiessaan. Tällä tavalla niiden toiminta voi olla suunnitelmallisempaa ja päätökset 

voivat perustua tiedon pohjalta tehtyyn analyysiin. 

Tutkimukset ovat vahvistaneet, että hyvin hoidetuilla kumppanuussuhteilla päästään 

parempaan lopputulokseen kuin ilman kumppanuussuhteita toimittaessa (Ulaga & Eggert 

2006, 119). Suhteilla voidaan ymmärtää olevan arvoa. Voidaan puhua jopa yritysten 

suhdepääomasta. Tämä pääoma voidaan yksittäisten suhteiden tasolla jakaa aineettomaan ja 

aineelliseen pääomaan (Roos ym. 1997; Morgan & Hunt 1999). Suhteen aineellinen 

pääoma koostuu pääosin kyseiseen toimijasuhteeseen liittyvistä rahavirroista ja aineeton 

pääoma siihen liittyvistä tietovirroista. Suhteen aineellinen pääoma on lähitulevaisuudessa 

realisoituvaa arvoa ja aineeton pääoma suhteesta saatavaa potentiaalista arvoa. Tämä 

tutkimus tulee keskittymään nimenomaan arvoverkoston aineettomaan pääomaan ja sen 

osatekijöihin. Kumppanuus voidaan määritellä käsitteenä, jossa arvoverkosto pyrkii 

toimimaan kokonaisvaltaisesti syvässä yhteistyössä arvon tuottamisessa niin, että toiminta 

perustuu yhteiseen koordinointiin, informaation ja resurssien jakamiseen sekä yhteiseen 

ongelmien ratkaisuun (Saarijärvi 2007, 41−43). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen etenemisen vaiheet (kuvio 4). Tutkimuksen aluksi 

muodostettiin alustava tutkimusongelma. Tämän jälkeen tutustuttiin tutkimusongelmaa 

sivuavaan kirjallisuuteen arvoa tuottavien tekijöiden ja aineettoman pääoman ympäriltä. 

Teoriaan tutustumisen kanssa rinnakkain tutustuttiin aikaisempaan 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston ympärillä tehtyyn tutkimukseen. Tämän 

ensimmäisen pohjatyövaiheen aikana syntyi jalostettu tutkimusongelma ja valittiin 

tutkimusaineiston luomiseen käytettävä menetelmä. Tutkimuksen aineiston luomiseen 

päätettiin käyttää paneelikeskusteluja. Niiden katsottiin tukevan tutkimusongelman 

luonnetta laaja-alaisessa ongelma-alueen ymmärryksen lisäämisessä.  

 

Kuvio 4 Tutkimuksen eteneminen 

Aineiston luominen jaettiin kahteen paneelikeskusteluun. Niiden välissä oli kuukausi, mikä 

mahdollisti aineiston analysoinnin ja alustavan mallin luomisen toisen paneelikeskustelun 

pohjaksi. Ensimmäisen paneelikeskustelun tuloksena syntyi alustava rakenne arvoa 

tuottaville tekijöille pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa. Ensimmäisessä 

paneelikeskustelussa jäätiin kuitenkin aineetonta pääomaa abstraktimpiin käsitteisiin, joten 
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toisen keskustelun pohjustuksessa rohkaistiin viemään keskustelua aineettoman pääoman 

suuntaan. Toisen paneelikeskustelun tuloksena saatiin paremmin aineistoa aineetonta 

pääomaa koskien. Toisen paneelikeskustelun jälkeen alkoi varsinainen aineiston käsittely ja 

lopullisten tutkimustulosten luominen. 

4.1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimus pohjautuu kahteen erilaiseen teoreettiseen viitekehykseen. Arvon yhteisluomisen 

viitekehys luo pohjan arvoverkostoissa toimimisen edellytyksistä ja vaatimuksista. Toinen 

käytetty viitekehys yhdistää arvoa tuottavat tekijät arvoverkoston käsitteeseen ja yritysten 

hallussa olevaan pääomaan.  

Arvon yhteisluomisen viitekehystä (kuvio 5) kannattaa tarkastella tietyn yrityksen 

näkökulmasta. Yrityksellä on suhteita sekä toimittajiin, asiakkaisiin että muihin 

sidosryhmiin. Yrityksellä on oma arvolupauksensa, joka rakentuu asiakasarvon neljän 

ulottuvuuden ympärille. Nämä ulottuvuudet ovat tekninen, taloudellinen, palvelullinen ja 

sosiaalinen ulottuvuus. Käsitteinä ulottuvuuksien aineettomuus kasvaa teknisestä 

sosiaaliseen ulottuvuuteen siirryttäessä. Tekninen ulottuvuus käsittää tuotteen tai palvelun 

ominaisuudet, taloudellinen ulottuvuus tuotteesta tai palvelusta saatavan taloudellisen 

hyödyn, palvelullinen ulottuvuus tuotteesta tai palvelusta saatavan toiminnan tehostumisen 

ja sosiaalinen ulottuvuus tuotteesta tai palvelusta saatavan epäsuoran arvon, joka realisoituu 

mielikuvissa, kanssakäymisessä ja muussa sosiaalisessa toiminnassa. Arvolupauksen 

toteuttamiseen tarvitaan resursseja. Aineellinen ja aineeton pääoma mahdollistavat 

yrityksen toimimisen arvolupauksen esittämällä tavalla. Vastaavasti yritys toimii 

asiakkaana toimittajilleen, joilla on omanlaisensa arvolupaus. Yrityksen toimittajalta saama 

asiakasarvo rakentuu vastaavasti toimittajan aineellisen ja aineettoman pääoman ympärille 

ja sillä on samat neljä asiakasarvon ulottuvuutta. Arvoverkoston yhteistyötä voidaan kutsua 

arvon yhteistuotannoksi, eli prosessiksi, jossa arvoverkostosta tulee enemmän kuin osiensa 

summa. Kokonaisvaltaisesti toimivassa arvoverkostossa sen kaikki toimijat osaavat ottaa 

koko arvoverkoston huomioon toimintaansa kehittäessään ja arvoverkostolla voi parhaassa 

tapauksessa olla jopa yhteisiä kehityshankkeita. 
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Tämä asiakasarvon teoreettinen viitekehys linkittää aineettoman pääoman asiakasarvon 

syntymiseen ja korostaa siten aineettoman pääoman merkitystä nykyisessä verkostoituvassa 

toimintaympäristössä. Erilaistumistekijät ovat yhä useammin palvelullisissa ja sosiaalisissa 

tekijöissä, joilla on suora yhteys yrityksen aineettomaan pääomaan. 

Kuvio 5 Pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvon yhteisluomisen viitekehys.  
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Kuvio 6 Arvon eri vaiheet yksinkertaistetussa mallissa. Malli yhdistää aineettoman pääoman teorian, 

arvoa tuottavien tekijöiden teorian ja asiakasarvon teorian.  

Kuvio 6 yksinkertaistaa arvon vaiheet yksittäisessä myyjä-ostaja suhteessa. Myyjän 

hallussa olevat arvotekijät, jotka jakautuvat aineelliseen ja aineettomaan pääoman 

mahdollistavat suhteessa tapahtuvan arvon siirtymisen. Suhteen arvoa tuottavat tekijät 

toimivat puolestaan asiakasarvon mahdollistajina. Arvoa tuottavien tekijöiden luonteesta 

johtuen niitä voidaan kutsua myös arvoajureiksi. Ne toimivat ostajan ja myyjän välissä 

mahdollistaen arvon siirtymisen osapuolten välillä. Asiakasarvo on ostajan näkökulmasta 

realisoituvaa arvoa. Yritykset toimivat kuitenkin usein arvoverkostoissa, joissa kaikki 

verkoston osapuolet tuovat suhteiden arvoa tuottaviin tekijöihin oman panoksensa. Tällöin 

arvon siirtymisen voidaan katsoa tapahtuvan toimijasuhteissa molempiin suuntiin kuviossa 

esitetyn yhdensuuntaisen vaiheistuksen sijaan, eli kaikki arvoverkoston osapuolet hyötyvät. 

Verkostonäkökulma tuo viitekehykseen hieman erilaisen tarkastelutavan (kuvio 7). 

Tutkimuksen viitekehyksessä arvoverkostolla katsotaan olevan joukko arvoa tuottavia 

tekijöitä, jotka oikeuttavat arvoverkoston olemassaolon ja kehittämisen. Arvoverkostossa 

on monenlaisia toimijasuhteita ja erityisesti kumppanuuden taso voi vaihdella 

arvoverkoston sisälläkin toimijoiden välillä hyvin paljon. Tässä viitekehyksessä tuote- ja 

pakkaussuunnitteluprosessit ymmärretään arvoverkostossa tapahtuvaksi toiminnaksi, johon 

osallistuvat useat arvoverkoston toimijat. Toimijat ovat tyypillisesti kanssakäymisessä 
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avainhenkilöiden kautta ja tällä rajapinnalla onkin erityisen suuri merkitys asiakasarvon 

syntymisessä. 

 

Kuvio 7 Pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston viitekehys arvoa tuottavien tekijöiden ja 

aineettoman pääoman näkökulmasta. 

Arvoverkostojen arvoa tuottaviksi tekijöiksi on tässä tutkimuksessa valittu 

kustannustehokkuus, luotettavuus, nopeus, innovatiivisuus, joustavuus ja kumppanuus. 

Nämä arvoa tuottavat tekijät ovat arvoverkostossa realisoitunutta asiakasarvoa, jonka 

arvoverkoston toimijoiden hallussa oleva pääoma mahdollistaa. Tässä tutkimuksessa 

paneudutaan erityisesti aineettoman pääoman merkitykseen arvoa tuottavien tekijöiden 

synnyssä, joten viitekehyksessä aineeton pääoma on jaettu henkilöstön pääomaan ja 

rakenteelliseen pääomaan. 

4.2 Pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkosto 

Mustosen (2009) tutkimuksessa luotiin malli pakkausteollisuuden arvoverkostosta. 

Pakkaussuunnitteluprosessin päätoimijoina ovat pakkausvalmistaja ja pakkaaja. Molemmat 

toimijat ovat osa laajempaa pakkausteollisuuden arvoverkostoa. Pakkausvalmistaja on 

yhteistyössä materiaalien ja tuotantokoneiden toimittajien kanssa ja mahdollisesti muiden 
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pakkaussuunnitteluprosessia tukevien toimijoiden kanssa. Pakkaaja on toimittajasuhteessa 

kaupan logistiseen ketjuun ja sen kaikkiin toimijoihin. Edetessä toimijasta toiseen 

saavutetaan lopulta koko arvoverkoston loppuasiakas, kuluttaja. Tätä kokonaisuutta 

kutsutaan pakkausteollisuuden arvoverkostoksi (kuvio 8). 

 

Kuvio 8 Pakkausteollisuuden arvoverkosto. Keskellä pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkosto 

(Mustonen 2009, 66). 

Pakkaussuunnittelu tapahtuu yhteistyössä useiden eri toimijoiden välillä. 

Pakkaussuunnittelun reunaehdot syntyvät, kun yhdistetään logistiikan, pakkauskoneiden, 

pakkausmateriaalien, pakkausvalmistuskoneiden ja pakkausten ulkoasun suunnittelijoiden 

rajoitteet. Pakkaussuunnitteluprosessi on siten vahvasti sidoksissa tekniikkaan ja sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mustosen (2009) työssä erääksi keskeiseksi haasteeksi 

koettiin näiden teknisten rajoitteiden ymmärtäminen hajanaisessa 

pakkaussuunnitteluprosessissa. Tämän tutkimuksen kannalta osaamisen tehokas jakaminen 

kaikkien pakkaussuunnitteluprosessin toimijoiden välillä on tärkeässä asemassa 

arvoverkoston kilpailuetua muodostettaessa. 

Mustosen tutkimuksessa tunnistettiin joukko komplementtiresursseja, jotka mahdollistavat 

varsinaisen arvon yhteisluomisen muiden resurssien avulla. Resursseiksi listattiin 

pakkausvalmistajan kyvyt, pakkaustarve ja pakkaajan sisäiset kyvyt, ja markkina- ja 
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kuluttajatieto. Näitä resursseja tarkasteltiin käyttäen pohjana arvon yhteisluomisen ja 

yhteistuottamisen osatekijöiksi tunnistettuja dialogia, pääsyä, riskien arviointia ja 

läpinäkyvyyttä, eli DART-mallia (Prahalad & Ramaswamy 2004, 23–33). Näiden korkean 

tason käsitteiden lisäksi tunnistettiin joukko arvoa tuottavia tekijöitä, jotka pohjautuivat 

DART-malliin (taulukko 2). 

Taulukko 2 Arvon yhteistuottamisen arvoa tuottavat tekijät (Mustonen 2009, 84) 

Arvoa tuottavat tekijät Tekijöiden syntyperä 

Luottamus Osapuolten välinen dialogi ja pitkäaikainen yhteistyö 

Joustavuus Tiedon jakamisen kautta ymmärrys tämän hetken ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksista 

Taloudellisuus Yhdessä tehty huolellinen suunnitteluprosessi 

Nopeus Yhdessä tehty huolellinen suunnitteluprosessi 

Innovatiivisuus Erilaisten tietojen ja näkemysten yhdistäminen uusiksi pakkausideoiksi 

Riskien vähentäminen Osapuolien välinen dialogi ja pitkäaikainen yhteistyö 

Erottuminen Erilaisten tietojen ja näkemysten yhdistäminen uusiksi pakkausideoiksi 

Oppiminen Tiedon jakamisen kautta ymmärrys tämän hetken ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksista 

Sopivuus Yhdessä tehty huolellinen suunnitteluprosessi 

 Mustosen tutkimuksessa ei otettu kantaa mitkä toimijasuhteen tai toimijan ominaisuudet 

mahdollistavat arvoa tuottavien tekijöiden realisoitumisen: tutkimus ei ota kantaa 

esimerkiksi siihen, mikä tekee pakkaussuunnitteluprosessista innovatiivisen. Onko kyseessä 

pakkaajan, pakkausvalmistajan, asiakassuhteen vai jommankumman toimijan henkilöstön 

ominaisuus, organisaation ominaisuus, vai useiden ominaisuuksien summa?  Mustosen 

tutkimuksessa toimiva dialogi eri toimijoiden välillä koettiin ratkaisevaksi tekijäksi arvon 

yhteistuotannon mahdollistajana. Lisäksi eri toimijoiden kyvykkyys koettiin toiseksi 

ratkaisevaksi tekijäksi. Tästä voimme päätellä, että kyky soveltaa dialogissa kerättyä tietoa 

asiakasta hyödyttävällä tavalla on tärkeä osa asiakasarvon muodostumista. Yhteenvetona 

kaikki Mustosen tutkimuksessa esiintuodut arvon yhteisluomisen tekijät ovat pääosin 

aineettomia toimijoiden ominaisuuksia. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on täydentää pakkaussuunnitteluprosessin arvon 

yhteistuottamisen työkalua keskittymällä erityisesti työkalussa esiteltyihin 
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komplementtiresursseihin. Mitä ovat työkalussa mainitut pakkaajan ja pakkausvalmistajan 

kyvykkyydet? Millaista aineetonta pääomaa tarvitaan tuottamaan asiakasarvoa ja siten 

kilpailuetua? 

4.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimus noudattaa hermeneuttista paradigmaa. Siinä tutkija ei ole neutraali ja etäinen 

toimija, vaan hän yhdistää tutkimuksessaan henkilökohtaisista ja tiedeyhteisön 

kokemuksista syntynyttä tietoa (Gummesson 2000, 19). Tutkimuksessa tutkija oli 

aktiivinen osa tutkimusaineiston luomista. Tutkija pohjusti aineiston luomisessa käytetyt 

paneelikeskustelut teoriasta johtamallaan viitekehyksellä. Tässä tutkimuksessa luotu 

aineisto voitaisiin jakaa lukuisilla erilaisilla tavoilla, mutta tutkimuksen mukaisen rakenteen 

luodakseen tutkija on tehnyt omia johtopäätöksiään teoriaan pohjautuen. 

Tutkimuksen metodologia eli tutkimusote on kvalitatiivinen. Tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita nimenomaan pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostosta ja sen toimijoiden 

käsityksistä aineettomasta pääomasta arvoverkoston toimijoiden välisissä suhteissa. Lisäksi 

pakkausteollisuuden arvoverkoston aineettomien arvotekijöiden sisältö ja merkitys 

arvoverkoston eri toimijoille on tutkijalle vielä melko tuntematon ongelmakenttä. 

Tutkimusongelman luonteen takia tutkimuksessa muodostetaan mahdollisimman laaja-

alainen ymmärrys ongelmakentästä. Myöhemmissä tutkimuksissa voidaan kerätä 

yksityiskohtaisempaa tietoa laajemmalta pakkausteollisuuden arvoverkoston 

toimijajoukolta. 

Kvalitatiivinen asiantuntijapaneeleihin pohjaava tutkimusmetodi kykenee luomaan laajan 

perusymmärryksen pakkausteollisuuden arvoverkostosta ja tutkittavasta ongelmakentästä. 

Tutkimusmetodi esitellään tarkemmin luvussa 4.4. Asiantuntijapaneeleilla tavoitetaan 

samalla kertaa useita arvoverkostoon kuuluvia toimijoita ja saadaan aikaiseksi keskustelua 

yksittäisten mielipiteiden sijaan. Tässä tutkimuksessa ei tehty teemahaastatteluita esitiedon 

keräämiseksi paneelikeskusteluita ohjaamaan, koska Mustosen (2009) työstä koettiin 

saatavan riittävästi pohjatietoa. Toisaalta tutkimuksen tarkoitus oli lähteä tutkimaan 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostoa uudesta näkökulmasta, jolloin runsas 

pohjatiedon kerääminen ei ollut tutkimuksen kannalta tärkeää.  
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Tutkimustulosten sovellettavuutta voidaan myöhemmin parantaa tekemällä esimerkiksi 

kyselylomaketutkimusta koko pakkausteollisuutta kattavasti. Mutta ennen laajaa tutkimusta 

on syytä tuntea tutkittavan ongelman perusluonne, -ominaisuudet ja -käsitteet.  

4.4 Tutkimusaineiston luominen 

4.4.1 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksen aineisto luotiin järjestämällä kaksi asiantuntijapaneelia, joihin osallistui 

joukko pakkausteollisuuden arvoverkoston edustajia. Paneelikeskustelut järjestettiin 

maalis- ja huhtikuun aikana vuonna 2010. Keskustelut järjestettiin Tampereen yliopiston 

tiloissa. Keskustelun osallistujiksi pyydettiin kaikkien PAKKI-projektin verkostoon 

kuuluvien yrityksien edustajia: Atria, Huhtamäki, Inex Partners, M-real Consumer 

Packaging, Nokia, SCA Packaging, Stora Enso ja Suominen.  

Ensimmäiseen paneeliin osallistui kuusi henkilöä, joista yksi oli kaupan edustaja, kaksi 

pakkaajien edustajaa, kaksi pakkausvalmistajan edustajaa ja yksi pakkausalan yleiseen 

kehittämiseen keskittynyt henkilö. Ensimmäisen keskustelun pituus oli kaksi tuntia. 

Tarkoituksena oli keskustella laajasti pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostosta ja 

aineettoman pääoman luonteesta ja merkityksestä arvoverkostossa. Ensimmäisen 

keskustelun pohjaksi annettiin lyhyt pohjustus, joka piti sisällään kuvan 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostosta, keskustelun rajaukset ja alustavan aikataulun 

keskustelun kululle. Keskustelun rajauksissa ohjattiin jättämään keskustelun ulkopuolelle 

aineellinen pääoma: kaikki perinteiset taseeseen kirjattavat erät. Rajauksissa kannustettiin 

keskittymään aineettomaan pääomaan ja erityisesti kahteen kysymykseen:  

 Mitä on aineeton pääoma pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa? 

 Millainen merkitys aineettomalla pääomalla on?  

Keskustelulle annettiin alustava aikataulu, jotta keskustelun rakenne pysyisi 

järjestelmällisenä. Todellinen aikataulu poikkesi etukäteen jaetusta aikataulusta: 

puheenvuoroja ei pyydetty erikseen, koska keskustelijoiden lukumäärä oli pieni, ja 

varsinaiset loppupuheenvuorot jäivät pitämättä, koska niille ei ollut tarvetta. Kuuden 
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osallistujan kanssa keskustelu sai edetä pääosin vapaana keskusteluna. Keskustelu eteni 

luontevasti, mutta tutkija ohjasi välillä keskustelua Baxterin aineettoman pääoman mallia 

(kuvio 2) sivuavilla kysymyksillä tai kommenteilla. Tällä tavalla keskustelussa saatiin 

katettua aineettoman pääoman käsitettä mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. 

Keskustelun alustava aikataulu oli jaoteltu seuraavasti: 

 Puheenjohtajan alkupuheenvuoro (5 min) 

 Alkupuheenvuorot (korkeintaan 5 min/osallistuja) 

 Vapaa keskustelu noin 1,5 tuntia 

o Puheenvuorot pyydetään puheenjohtajalta 

o Puheenvuoron alussa olisi toivottavaa mainita joko oma nimi tai yritys 

tiedon jatkokäsittelyn helpottamiseksi 

o Puheenvuorot pyrittävä pitämään lyhyinä ja ytimekkäinä 

 Loppupuheenvuorot (max 5 min/ osallistuja) 

 Keskustelun päättäminen ja seuraavasta palaverista sopiminen (5-10 min) 

Ensimmäisen paneelin tuloksia peilattiin teoriaan, ja luotiin alustava aineettoman pääoman 

malli tutkimuksen viitekehyksen pohjalta (kuvio 7). Alustava malli muistutti myöhemmin 

tutkielman tuloksissa esitettävää mallia, mutta sen jäsentely oli erilainen ja sisällössä oli 

vielä jonkin verran eroavaisuuksia. Malli rakentui vahvasti arvoverkoston arvoa tuottavien 

tekijöiden ympärille. Tätä mallia käytettiin toisen paneelikeskustelun pohjana ja se jaettiin 

kaikille toiseen paneelikeskusteluun osallistuville.  

Toiseen paneelikeskusteluun osallistui neljä henkilöä, joista yksi oli kaupan edustaja, kaksi 

pakkausvalmistajien edustajaa ja yksi pakkaajien edustaja. Kaikki toisen keskustelun 

osallistujat olivat osallistuneet myös ensimmäiseen keskusteluun. Tällä kertaa keskusteluun 

varattiin kolme tuntia, koska kaikki ensimmäisen paneelikeskustelun osallistujat kokivat 
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ajan loppuneen kesken ensimmäisessä keskustelussa. Toisen paneelikeskustelun aikataulu 

suunniteltiin väljäksi:  

• 10:00   Aloituspuheenvuoro 

• 10:05   Esittelykierros (lyhyt) 

• 10:15   Keskustelun avaus  

• 10:20–12:45  Avoin keskustelu 

• 12:45   Yhteenveto ja loppusanat  

• 13:00   Keskustelu päättyy  

Esittelykierros voitiin jättää varsinaisesta keskustelusta pois, koska kaikki keskustelun 

osallistujat osallistuivat myös ensimmäiseen keskusteluun. Keskustelun pääasiallisena 

tavoitteena oli syventää aineettoman pääoman merkityksen ymmärrystä 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa ja avata joitakin abstraktiksi jääneitä 

käsitteitä. Tarkoitusta pohjustettiin antamalla keskustelijoille seuraavat tavoitteet: 

• Tämä keskustelu syventää ensimmäisestä keskustelusta saatua ymmärrystä 

– Mistä pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston aineeton pääoma koostuu? 

– Mitä aineeton pääoma mahdollistaa? 

• Onko olemassa muita kuin jo ensimmäisessä keskustelussa tunnistettuja tavoitteita 

tai aineettoman pääoman muotoja? 

• Millainen aineeton pääoma tukee mitäkin toimivan kumppanuussuhteen tai 

pakkaussuunnitteluprosessin tavoitetta? 

– Mikä vaikuttaa tai edesauttaa kustannustehokkuuteen, luottamukseen, 

nopeuteen, innovatiivisuuteen, joustavuuteen tai kumppanuuteen? 
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Toisen paneelikeskustelun jälkeen pystyttiin luomaan malli aineettomalle pääomalle 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa ja peilaamaan luotua mallia yleisesti 

havaittuihin arvoverkoston arvoa tuottaviin tekijöihin. Toisen paneelikeskustelun pohjalta 

luotu malli on tutkimuksen varsinaisia tuloksia, jotka on esitelty myöhemmin tässä 

tutkielmassa. 

Tutkimuksen käsitteistö on haastava. Aineeton pääoma on käsitteenä abstrakti ja jo 

kirjallisuudessa se ymmärretään usealla tavalla. Tästä syystä keskustelu lähti liikkeelle 

arvoverkoston arvoa tuottavista tekijöistä, mikä osoittautui luontevaksi tavaksi lähestyä 

aineetonta pääomaa. Keskustelu tarkentui erityisesti toisen paneelikeskustelun aikana 

varsinaiseen arvoverkoston aineettomaan pääomaan ja sen arvotekijöihin. Tutkimusmetodi 

osoittautui tutkimusteknisesti haasteelliseksi, koska aihe oli käsitteiden abstraktiuden 

vuoksi haastava paneelikeskusteluun osallistujille. Paneelikeskustelu ei anna tutkijalle 

vaikutusmahdollisuuksia keskustelun aikana keskustelun rajallisen ajan vuoksi: 

keskustelussa ei voida syventyä yksittäiseen kysymykseen tai yksittäisen edustajan 

kommentteihin. Paneelikeskustelut sopivat erityisesti sellaisten aihealueiden käsittelyyn, 

joista keskustelijoilla on paljon tietoa tai selkeä mielipide. Toinen paneelikeskusteluista 

hyötyvä tavoite on tutkimusongelman laajempi kartoittaminen, kun keskustelussa kuulee 

usean keskustelijan mielipiteitä lyhyessä ajassa samalla kertaa. Tässä tutkimuksessa 

hyödynnettiin tätä paneelikeskustelujen tarjoamaa laajaa näkökulmaa tutkittavaan 

ongelmaan: aineisto ei ole kovin yksityiskohtainen, mutta antaa hyvän yleiskuvan useiden 

toimijoiden näkökulmasta.   

4.4.2 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 

Keskustelut litteroitiin käyttämällä Express Dictate- litterointiohjelmaa. Litterointi tehtiin 

sanasta sanaan noudattaen keskustelun kulkua. Tällä pyrittiin mahdollistamaan 

tutkimusaineiston myöhäisempi hyödyntäminen myös muissa tarkoituksissa.  

Litteroidun aineiston pohjalta ryhmiteltiin keskustelijoiden näkemys arvoverkoston arvoa 

tuottavista tekijöistä ja arvoverkoston aineettoman pääoman arvotekijöistä käyttäen 

FreeMind-käsitekarttaohjelmaa. Ryhmittely tehtiin subjektiivisesti etsimällä 

samankaltaisuuksia löydettyjen aineettoman pääoman tekijöiden välillä. Ryhmittelyn 
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aikana löydettyä käsitteistöä verrattiin teoriaan ja käytettyä teoriapohjaa lisättiin tai 

muokattiin aineiston pohjalta: alkuperäinen ajatus oli päästä suoraan kiinni aineettoman 

pääoman käsitteeseen. Tutkimuksen aikana kävi kuitenkin ilmi, että luonnollisin tapa 

lähestyä vaikeaa asiaa on nostaa abstraktiotasoa ja katsoa asioita laajemmin arvoverkoston 

arvoa tuottavien tekijöiden kautta. Tästä syystä arvoa tuottavien tekijöiden käsitteistö 

tuotiin mukaan tutkimukseen. 

4.5 Tutkimuksen toteutuksen laadun arviointi 

Tutkimusasetelmassa asiantuntijapaneelien hyödyntäminen tutkimusaineiston keräämiseen 

on keskeisessä asemassa. Vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole juurikaan tehty pro gradu- 

tutkimuksissa: asiantuntijapaneeleja ei ole sovellettu aineettoman pääoman arvotekijöiden 

ymmärtämiseen. Erilainen tutkimusasetelma ja ennen kaikkea erilainen metodi edellyttävät 

tutkimuksen laadukkuuden tarkastelua. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteereinä voidaan käyttää luotettavuutta, 

läpinäkyvyyttä, uskottavuutta ja yhtenäisyyttä (Eriksson & Kovalainen 2008, 294–295). 

Tämä tutkielma perustuu vuorovaikutukseen ilmiön, empirian ja teorian välillä. 

Luotettavuus saavutetaan huolellisella perehtymisellä tutkimuskenttään ja sitä sivuavaan 

kirjallisuuteen. Läpinäkyvyys on pyritty takaamaan kertomalla tutkimuksen etenemisestä ja 

taustoista mahdollisimman avoimesti ja käsittelemällä luotua aineistoa loogisesti. Aineiston 

luomisessa on hyödynnetty asiantuntijoita, mikä takaa tutkimuksen uskottavuuden. 

Yhtenäisyys on pyritty takaamaan vertaistukea käyttäen, jolloin kokonaisuudesta saadaan 

mahdollisimman loogisesti etenevä ja eheä. Tutkimusprosessissa on verrattu luotua 

aineistoa teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin, sekä tutkimuksessa luotuun teoreettiseen 

viitekehykseen. Tämä vuoropuhelu on osaltaan ollut mukana takaamassa tutkimuksen 

laatua. 

Varsinaisen aineiston laadukkuus on pyritty takaamaan litteroimalla kaikki informaatio 

sanatarkasti muistiin. Tällöin voidaan välttyä virhetulkinnoilta jo aineistoa luotaessa. 

Aineiston laadukkuudessa haasteet liittyvät sen kattavuuteen: päästiinkö 

paneelikeskusteluilla riittävän syvälle tutkittavaan ongelmaan? Olen itse tyytyväinen 

luotuun aineistoon, koska omat päämääräni olivat pakkaussuunnitteluprosessin 
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arvoverkoston aineettoman pääoman arvotekijöiden laajemmassa ymmärtämisessä. Nyt kun 

ilmiö on tuttu, tulevat tutkimukset voisivat keskittyä yksittäiseen yritykseen ja sen 

aineettoman pääoman tunnistamiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen. 

Paneelikeskustelujen puheenjohtajana toimiminen vaatii kokemusta keskustelujen 

johtamisesta. Tässä tutkimuksessa aineiston luomista vaikeutti tutkijan kokemattomuus 

paneelikeskusteluista menetelmänä. Tästä syystä varsinkin ensimmäinen paneelikeskustelu 

jäi melko abstraktiksi. Keskustelua olisi voitu ohjata aktiivisemmin jo alusta pitäen ja 

tutkittaville olisi voinut tarjota enemmän pohjamateriaalia keskustelun suuntaamiseksi. 

Paneelikeskustelu on menetelmä, jossa joukko asiantuntijoita kerääntyy yhteen 

keskustelemaan heidän ymmärtämästään asiasta. Tästä syystä paneelikeskustelua tukemaan 

olisi voinut luoda tiiviimmän keskustelurungon. Rajaamalla keskustelu tiettyyn 

aihealueeseen paneelikeskusteluilla voitaisiin luoda aineistoa pienemmistä 

tutkimusongelman vivahteista.  Tämän tutkimuksen kannalta keskustelurungon 

puuttuminen ei ollut ongelma, koska keskustelun tarkoituksena oli luoda mahdollisimman 

laaja ymmärrys aineettomasta pääomasta.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa millaiset arvoverkoston toimijoiden ominaisuudet 

tai tekijät voivat tuottaa kilpailuetua pakkaussuunnittelun arvoverkostossa. Kiinnostuksen 

kohteena ovat nimenomaan aineettomat tekijät, toimijoiden aineeton pääoma, joilla on 

nykymaailmassa suuri merkitys. Arvon käsitteeseen on vaikea päästä kiinni, kuten 

aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi (Baxter 2008, 30–31). Liian usein huomataan vain 

arvon ilmentymät, esimerkiksi luottamus, mutta ei ymmärretä millaiset toimintatavat tai 

ominaisuudet mahdollistavat arvoa tuottavan tekijän muodostumisen verkoston toimijoiden 

välille.  

Paneelikeskusteluissa kävi ilmi, että abstrakteja asioita on helpompi käsitellä niiden 

ilmenemismuotojen kautta kuin taustalla olevien tekijöiden merkityksen kautta. Tästä 

syystä tutkimus lähti liikkeelle avaamalla ensimmäisessä keskustelussa 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoa tuottavia tekijöitä. Tämän etenemistavan tarkoituksena 

oli luoda pohja jatkokeskusteluille, joissa käsitellään arvoa tuottavia tekijöitä 

mahdollistavia aineettoman pääoman tekijöitä. Aineetonta pääomaa tarkastelevat mittarit 

keskittyvät useasti aineettoman pääoman ilmenemismuotoihin eli arvoa tuottaviin 

tekijöihin. Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on tunnistaa arvoverkoston 

aineettoman pääoman tekijöitä, joilla on vaikutus arvon tuotannossa.  

5.1 Arvoverkoston arvoa tuottavat tekijät pakkaussuunnittelu-
prosessin arvoverkostossa  

Tässä luvussa esitellään paneelikeskusteluissa esiin tulleet arvoverkoston arvoa tuottavat 

tekijät (taulukko 3) ja niiden alatekijät. Seuraavat alaluvut esittelevät keskusteluissa 

ilmenneet arvoa tuottavat tekijät alatekijöineen luvussa 3.2 esitellyn jaottelun mukaisesti. 
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Taulukko 3 Arvoa tuottavien tekijöiden osatekijät pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa. 

Arvoa tuottava tekijä Osatekijät 

Kustannustehokkuus Ratkaisujen toimivuus: 

Huomioiden tuotteen elinikä 

Vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien tunteminen 

Kokonaisedullisuus koko arvoverkostossa 

Toteutettavuus: tuotteen hinta vs pakkauksen hinta 

Suunnittelun laatu: kerralla kunnolla 

Prosessien läpimenoaika: 

Oleellisen ymmärtäminen 

Asioiden priorisointi 

Riskien vähentäminen 

Luottamus Toimialatuntemus 

Toimialaa laajempi tuntemus 

Automaattinen asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan 

huomioonottaminen 

Automaattinen ympäristön rajoitteiden ja vaatimusten 

huomioonottaminen 

Henkilökohtaiset suhteet 

Luottamuksellisten asioiden käsittely 

Innovatiivisuus Kehittyvän teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa 

Uusien toimintatapojen kehittäminen ja omaksuminen 

Tulevaisuuden trendien ennustaminen ja luominen 

Nopeus Prosessien läpimenoaika: 

Oleellisen ymmärtäminen 

Asioiden priorisointi 

Tavoitettavuus 

Tietojärjestelmien kehittäminen nopeaa informaation jakamista ja 

kommunikaatiota ajatellen 

Joustavuus Tavoitettavuus 

Muutostenhallinta 

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin sopeutuminen 

Tietojärjestelmien integrointi: 

Erityisesti kommunikointivälineet ja yhteiset työkalut 

Prosessien läpimenoaika 

Asioinnin helppous:  

Tavoitettavuus  

Yhteiset toimintamallit  

Standardit ja sertifikaatit 

Kumppanuus Yhdessä kehittäminen 

Yhdessä oppiminen 

Täydentävien kompetenssien olemassaolo 

Tietojärjestelmien integrointi: 

Erityisesti päätöksentekoa ohjaavan informaation jakaminen 

Yhteiset toimintamallit 

Riskin jakaminen 

Yhdessä tekemisen ilo 

Jaottelu pohjautuu tutkijan subjektiiviseen näkemykseen ja keskusteluissa esiin tulleisiin 

arvoa tuottaviin tekijöihin. Lista on luonteeltaan suuntaa antava ja sen tärkein funktio oli 

ohjata keskustelua aineettoman pääoman suuntaan. 
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5.1.1 Kustannustehokkuus 

Kustannustehokkuuden kannalta keskusteluissa nousi selkeästi esiin ratkaisujen 

toimivuuden merkitys. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon tuotteen elinikä. Pakkauksen 

kustannusten täytyy olla järkevässä suhteessa pakattavan tuotteen kustannuksiin, 

pakkauksen elinikään ja pakkauksen tarkoitukseen. Pakkaussuunnittelun tulisi olla 

kokonaisvaltaista parhaimman ratkaisun etsimistä. Tämä edellyttää pakkaussuunnittelun 

osapuolilta vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien tuntemusta ja erityisesti niiden 

mahdollisuuksien ja rajoitusten tuntemusta. Ratkaisun toimivuuden kannalta keskeisessä 

asemassa on myös koko logistiikkaketjun tarpeiden ymmärtäminen. Ei riitä, että 

kuluttajapakkauksesta tehdään myyvä. Pakkaussuunnittelussa on osattava ottaa huomioon 

kuljetuksen rasituksen mukanaan tuovat vaatimukset esimerkiksi kuljetuspakkauksen 

suojaavuuden kannalta tai myymäläpakkausten koon mukauttamisesta lavan koon ja 

sallitun korkeuden mukaan. Vastaavasti pakkaajan on osattava ottaa huomioon 

pakkaussuunnittelun rajoitukset ja sen vaatima aika. Valitettavan usein 

kustannustehokkuudesta joudutaan tinkimään, koska pakkaussuunnittelu otetaan mukaan 

tuotesuunnitteluun vasta lähellä tuotteen lanseerausta. 

”Siinä usein mennään, että ensin katsotaan mikä se tuotteen lopullinen kuvio on, 

ennen kuin mietitään mikä se kokonaisuuden pitäs olla ja mikä sen kokonaisuuden 

hinta pitäs olla. Mikä se kustannus on. Koska varmaan monella on se kustannus 

tiedossa, mikä sen kokonaiskustannuksen hinta voi olla. Siinä tullaan sitten siihen, 

että voidaanko tehostaa ketjuissa, miten tehdään se että tehdään kokonaisuus 

tehokkaaksi. Se on myöhäistä, jos tuotetta tehdään liian pitkälle. Silloin meidän pitää 

elää nykyisten mukaan, mitkä on jo olemassa. Silloin me ollaan vaan niinku linjassa, 

josta meiltä tulee jotain. Se on... kustannukset on olemassa ja kustannukset tulee 

semmoisenaan. Kustannukset tulee tavallaan ainoastaan yksittäisten komponenttien 

säästöistä. Tullaan ihan puhtaasti rahakeskusteluun yksittäisistä komponenteista, ei 

koko ketjun kustannuksista.” 

Pakkausvalmistaja 

Tuotteiden eliniät ovat lyhentyneet, joten tuotteet pitää saada nopeasti markkinoille. 

Joissakin tapauksissa pakkaussuunnittelu jätetään toisarvoiseksi tuotesuunnittelun viedessä 
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kaiken huomion. Nämä tekijät yhdessä edellyttävät prosessien läpimenoajalta joustavuutta: 

pakkaussuunnitteluprosessin on kyettävä luomaan annetussa ajassa käytettävissä olevilla 

resursseilla paras mahdollinen ratkaisu. Tässä kustannustehokkuudella on selvä yhteys 

nopeuteen arvoa tuottavana tekijänä.  

Lopullisen ratkaisun toimivuus ja ratkaisun tuottamiseen käytettävä aika ovat merkittäviä 

kustannustekijöitä. Kuitenkin itse pakkaussuunnitteluprosessin suurin kustannuserä on 

muutostenhallinta. Muutosten määrä pitää pystyä minimoimaan tai ainakin ajoittamaan 

prosessin alkupäähän, jolloin muutosten hinta on alimmillaan: muutosten hinta nousee, kun 

tuotantoprosessi etenee tietokoneella tuotetuista malleista prototyyppien kautta tuotantoon. 

Yleisenä sääntönä tunnistettiin kuitenkin kerralla kuntoon -periaate. Tehokas 

pakkaussuunnitteluprosessi etenee mahdollisimman vähillä askelilla ideasta lopulliseen 

ratkaisuun. Pakkausvalmistajan näkökulmasta tämä edellyttää pakkaussuunnittelun 

sisällyttämistä tuotesuunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä enemmän 

aikaa on ratkaisujen miettimiseen, sitä kustannustehokkaampia ja tarpeita vastaavampia 

ratkaisuja kyetään tuottamaan. 

5.1.2 Luottamus 

Luottamus nousi esiin ensimmäisenä arvoa tuottavana tekijänä. Luottamus pohjautuu 

kaikkien muiden arvoa tuottavien tekijöiden toiminnalle. Luottamuksen ollessa kohdallaan 

kumppanit voivat olettaa yhteistoiminnan olevan kokonaisvaltaisesti sellaisessa muodossa, 

että se hyödyttää hyväksyttävissä määrin kaikkia kumppaneita. 

”Aina kun mennään yrityksen ydinosaamisalueelle, niin kaikki perustuu 

luottamukseen. Se ei onnistu, että minä sanon ’minä luotan sinuun’. Ei se oo sitä, se 

vaatii pitkäaikasta yhteistyötä, että ymmärtää ettei toi kaveri kuseta, vaan haetaan 

ratkaisua..” 

Kauppa 

Luottamuksen tärkeimpänä tekijänä mainittiin kumppanin liiketoiminnan ymmärtäminen. 

Pakkaussuunnittelussa pitää osata ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön 

rajoitteet ja vaatimukset pyytämättä tai erikseen varmistamatta. Luottamuksen kannalta on 



50 

 

tuhoisinta, jos jossakin prosessin vaiheessa huomataan jonkin oleellisen ja 

odotusarvollisesti huomioitavaksi oletetun asian jääneen huomiotta. Luottamus edellyttää 

toimialatuntemusta ja mielellään toimialaa laajempaa tuntemusta. Tällöin kumppani voi 

olla varma siitä, että prosessissa osataan tuottaa optimaalinen ratkaisu. Toimialatuntemus 

tekee toiminnasta nopeaa ja kustannustehokasta, sillä jokaista ratkaisua ei tarvitse erikseen 

rakentaa tyhjästä. Toimialaa laajempi tuntemus mahdollistaa innovatiivisten ratkaisuiden 

tuomisen kaikkien asiakkaiden saataville.  

”Kyllä mä tossa luottamuksessa näen, että yksi tärkeä asia on, että ymmärretään 

toisten business. Että pystytään kertomaan, että näin me tehdään, että tommosia ja 

tommosia asioita me kehitetään, siihen me tarvitaan ratkaisu. Jos me pystytään 

luottamaan siihen siinä mielessä, että niinku tieto, ehkä... ei nyt ehkä strategisista 

asioista, mutta taktisista asioista ei lähde mihinkään. Se luottamus, se on siinä, sitä ei 

korjata koskaan.” 

Kauppa 

Toisaalta erittäin tärkeä osa luottamusta on luottamuksellisten asioiden käsittely. Tieto on 

osattava pitää omana, jos jokin asia on tarkoitettu vain kumppaneiden välisen 

kanssakäymisen tehostamiseen. Kumppanuussuhteen kehittämisen esiehtona voidaankin 

tunnistaa luottamuksen rakentuminen. Luottamuksellisen tiedon saattaminen toisen 

saataville, esimerkiksi tietojärjestelmien integroimisen yhteydessä, edellyttää usein sekä 

henkilötason että sopimuksellisen luottamuksen syntyä. 

Luottamukselle on tyypillistä, että sen rakentuminen kestää vuosia, mutta sen 

menettäminen voi tapahtua hetkessä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yritysten yhteinen 

taival on, sitä helpompi luottamus on menettää lopullisesti. Toisaalta onnistunut 

luottamuksen rakentaminen voi kehittää toimijasuhteen tilaaja-toimittaja- suhteesta 

molempia osapuolia aidosti hyödyttäväksi kumppanuussuhteeksi. Osa luottamusta on 

epäkohtiin puuttumisen nopeus ja järjestelmällisyys. Tietynlaiset poikkeamat 

toimintamalleista ovat hyväksyttäviä, jos poikkeamiin reagoidaan riittävän nopeasti 

kumppanin edellyttämällä tavalla. Tämä on osa asiakkaan liiketoiminnan ymmärrystä, 

mutta riittävän merkittävä tekijä erikseen mainittavaksi. 
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”Luottamus on henkilökohtaisia suhteita. Tiedän, että kun tuossa on tuttu henkilö, ja 

soitan niin tiedän saavani seuraavana päivänä vastauksen. On myös kiva kuulla, että 

’mä en ole varma osataanko me tehdä tätä’. Sitten kun meillä ihmiset vaihtuu koko 

ajan, niin ei haluta soittaa, vaan ollaan siellä netissä. Millä siellä se luottamuksen 

siirto toteutetaan? Se on iso kysymys.” 

Pakkaaja 

Ihmiset tekevät töitä yrityksissä ja ihmiset ovat kanssakäymisessä keskenään niin yrityksen 

sisällä kuin yrityksien välillä. Luottamus perustuu usein henkilökohtaisten suhteiden 

tasolle, vaikka voidaan puhua luottamuksesta myös organisatorisella tasolla. 

Henkilökohtainen lupaus tai sitoumus painaa vaakakupissa paljon kasvottoman toimijan 

vastaavaa sitoumusta enemmän. Henkilökohtaiset suhteet luovat tietyn turvallisuuden 

tunteet ongelmatilanteisiin varauduttaessa: tieto oikeasta kontaktihenkilöstä, hänen 

saavutettavuutensa ja sitoutumisensa asioiden hoitoon auttaa luottamuksen rakentumisessa. 

5.1.3 Innovatiivisuus 

Pakkaussuunnittelu on ainakin osittain luova prosessi. Tästä syystä innovatiivisuudella 

voisi olettaa olevan merkittävä rooli pakkaussuunnitteluprosessissa. Suuri osa luovasta 

toiminnasta tapahtuu mainostoimistojen taholla, eikä niiden aina oleteta ottavan 

pakkausmateriaalien rajoitteita huomioon pakkausvalmistajien tavoin.  

Keskusteluissa tuotiin esiin kehittyvän teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa. Tällä 

tarkoitettiin sekä tuotantoon että tukitoimintoihin liittyviä innovaatioita. Esimerkkinä 

tuotantoon liittyvistä innovaatioista voidaan mainita digitaalitekniikka, joka mahdollistaa 

pienienkin erien painamisen. Digitaalitekniikan vahvuudet ovat erityisesti mallipakkausten 

nopea tuotanto ja sen heikkoudet ovat vielä toistaiseksi muita menetelmiä huonompi 

painojälki ja järjestelmien luotettavuus. Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti, koska joustava 

painomenetelmä sopisi erittäin hyvin jatkuvien muutosten hallintaan mallipakkausten 

muodossa ja pienentäisi painovaiheessa tehtävien muutosten aiheuttamia kustannuksia 

merkittävästi. Eräs vaihtoehto olisi odottaa täysin toimivaa ratkaisua digitaalitekniikkaa 

hyödyntäviltä painokoneilta, mutta tällöin menetettäisiin sekä aikaa että arvokasta tiedon 

kertymistä uusien menetelmien mahdollisuuksista. Tukitoimintoihin liittyvistä 
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innovaatioista merkittävin on informaatioteknologian kehittymisen mahdollistanut jopa 

reaaliaikainen tiedon jakaminen. Aiemmin pakkausmallien lähettäminen asiakkaalle vaati 

aikaa ja resursseja vievän fyysisten mallien lähettämisen asiakkaalle ja takaisin. 

Nykyaikaisessa suunnitteluprosessissa mallit voivat olla pääasiassa sähköisiä, jolloin niiden 

jakaminen eri sidosryhmien kanssa on nopeaa ja virheetöntä. Fyysiseen malliin siirrytään 

vasta kun pakkaussuunnittelu on riittävän pitkällä. 

Arvon tuotannon innovointi voidaan nostaa keskustelujen tuloksena tuote- tai 

palveluinnovaatioiden rinnalle myös nykyisessä pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkostossa. Uusien arvoverkoston toimintaa kehittävien toimintatapojen kehittäminen 

ja omaksuminen voidaan ymmärtää palvelun tai arvon innovoinnin näkökulmasta. 

Innovointi tähtää tulevaisuuden trendien ja tarpeiden ennustamiseen ja joissakin tapauksissa 

jopa uusien tarpeiden luomiseen. 

5.1.4 Nopeus 

Nopeus ja joustavuus ovat käsitteinä melko lähellä toisiaan. Tässä tutkimuksessa ero 

nähdään siten, että joustavuus mahdollistaa reagoimisen havaittuihin muutoksiin ja nopeus 

mahdollistaa muutosten nopean läpiviemisen. Nopeuden näkökulmasta prosessien 

läpimenoaikaan pystytään vaikuttamaan ymmärtämällä ratkaistavista haasteista oleellinen 

ja toisaalta priorisoimalla asiat järkevästi. Tällöin osataan kysyä ajoissa oikeat asiat 

prosessin syötteeksi ja voidaan aloittaa kriittisimpien asioiden valmistelu hyvissä ajoin.  

”Me ostetaan tänä päivänä ulkoisesti erilaista pakkauksen suunnitteluun liittyvää 

palvelua. Loppujen lopuksi se mikä on arvoa lisäävää on aika yksinkertaista. Se 

liittyy kommunikointiin, tai mikäli jos tulee muutoksia, niin nimenomaisesti niiden 

kommunikointiin. Tieto kulkee oli se sitten positiivista tai negatiivista niin se tulee 

saumattomasti perille.” 

Pakkaaja 

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut entistä nopeamman toiminnan. Tietoa voidaan 

vaihtaa lähes reaaliaikaisesti ja varsinaisia toimintatapojakin on mukautettu työkalujen 

mahdollistamaan suuntaan. Esimerkiksi pakkausehdotusten vaihtaminen on nykyisin 
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helppoa. Ehdotus luodaan kolmiulotteisena mallinnusohjelmistoa hyödyntäen ja jaetaan 

sähköpostilla tai erityisen ohjelmiston välityksellä tilaajalle. Nykyisin viikossa voidaan 

luoda useita erilaisia ehdotuksia, kun aiemmin jokainen ehdotus vaati aikavievän fyysisen 

mallin luomista. Tietojärjestelmien integroiminen avaintoimijoiden välillä mahdollistaa 

reaaliaikaisen tiedon vaihtamisen kaikkien osapuolten ymmärtämässä muodossa. Yhteiset 

säännöt ohjaavat tietojärjestelmien käyttöä ja tekevät kommunikaatiosta sujuvampaa 

informaation ollessa ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa. Tietotekninen 

kehitys onkin näkynyt erityisesti kommunikaation tehostumisessa, kun etäisyyden merkitys 

tavoitettavuudelle on pienentynyt. 

”Tavoitettavuus on yksi tärkeä asia. Kun tarvitset ihmistä toisesta päästä niin sä saat 

sen kiinni ja saat vastauksen. Tänä päivänä kun ollaan hektisiä niin on ikävä odotella 

pitkään. Suunnitteluprosessissa ainakin. Myynti huutaa koko ajan niskan takana 

missä on se ratkaisu ja sä et saa toista osapuolta kiinni. Tai jos mulla tulee 

logistiikassa joku häiriö ja pitäs saada toimittaja kiinni ja ’nyt lähetään selvittämään 

mistä se johtuu ja mistä se on kiinni’, niin ei sitä voi viikkoa odottaa.” 

Pakkausvalmistaja 

Ongelmiin reagoiminen ja oikean henkilön tavoitettavuus kriittisellä hetkellä on kuitenkin 

työkaluista riippumaton tekijä. Työkalut mahdollistavat, mutta ihmiset noudattavat 

prosesseja haluamallaan tavalla. Tavoitettavuus koettiin keskusteluissa eräänä avaintekijänä 

prosessien viiveitä lyhennettäessä. 

5.1.5 Joustavuus 

Joustavuus on avainasemassa nykyisen kaltaisessa pakkausteollisuuden 

markkinatilanteessa. Toiminta on kvartaalipohjaista nettihuutokauppojen värittämää 

toimintaa, jossa muutokset ovat arkipäivää. Voittajia ovat ne, joiden toimintamalli on 

riittävän joustava tukemaan lähellä tuotantoakin ilmeneviä muutostarpeita. 

Muutostenhallinta kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen edellytykset ovat samankaltaisia 

kuin asiakassuuntautuneisuuden: koko organisaation tai arvoverkoston on tuettava 

tehokasta toimintaa, jotta muutoksiin on mahdollista reagoida ajoissa, oikein, tehokkaasti ja 

nopeasti. Joustavan toiminnan perusedellytykset ovat avoimuus ja informaation jakaminen.  
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”Hiljainen tieto on myös vaikka sitä, että pakkausvalmistaja X tietää miten meillä… 

minkälaisella rasitukselle tämä pakkaus joutuu tässä, ettei tarvitse aina sitä kaikkea 

tietoa aina kysyä siinä, että siinä oliskin tommonen, vaan se rajapinta oliskin 

tämmönen. Se tietää aina, että toi toimiikin tollalailla, meillä tai kellä tahansa, ei se 

ole pelkästään siinä logistiikkaketjussa siinä seuraavassa vaiheessa. Sen ei tarvii 

kaikkea kysyä, se voi olettaa ja sitten jossakin vaiheessa varmistaa että nää palikat 

ovat yhteen sovitettavissa.” 

Kauppa 

Joustavuudella on reaktiivinen ja proaktiivinen ulottuvuus. Muutostenhallinta on 

tyyppiesimerkki reaktiivisesta toiminnasta. Kuitenkin valtaosa keskusteluissa esiin tulleista 

joustavuutta edistävistä tekijöistä on proaktiivisia, eli ne mahdollistavat ennalta 

varautumisen. Joustavuuden eräs ilmenemismuoto on asioinnin helppous. Tällä tarkoitetaan 

kumppanin sopeutumista tilaajan tarpeisiin. Tämä mahdollistuu lisäämällä arvoverkoston 

eri toimijoiden tarpeiden ymmärrystä koko arvoverkoston sisällä. Tällöin arvoverkostossa 

voidaan kehittää yhteisiä toimintamalleja, jotka vastaavat verkoston tarpeisiin käsitellä 

muutoksia. Tavoitettavuus nostettiin erääksi tärkeäksi joustavuuden osatekijäksi. 

Tietojärjestelmien integrointi erityisesti kommunikaatiovälineiden ja työkalujen osalta 

auttaa tavoitettavuuden parantamisessa, mutta kuten aiemmin todettiin ihmiset hoitavat 

lopulta kaikki yhteydenotot.  

Joustavuudella on nopeuden kanssa riippuvuussuhde. Mitä nopeammin eri osaprosessit 

valmistuvat, sitä nopeammin kyetään tekemään muutoksia. Ketteryys on päivän sana lähes 

kaikilla toimialoilla. Ketterässä organisaatiossa kaikki prosessit pyritään tekemään 

mahdollisimman mukautumiskykyisiksi ja tarvehakuisiksi. Mitään vaihetta tai asiaa ei 

tehdä vain tekemisen ilosta, vaan kaiken toiminnan pitää tukea lopputulosta, eli asiakkaan 

tarpeiden tai toiveiden täyttymistä. Prosessien läpimenoaika kuuluu 

kustannustehokkuuteen, nopeuteen ja joustavuuteen, mutta jokaiseen hiukan eri 

näkökulmasta.  

Suhteiden alkuvaiheessa erilaisilla standardeilla ja sertifikaateilla voidaan kertoa 

organisaation kyvystä toimia tiettyjen reunaehtojen vallitessa. Vaikka nämä tekijät ovat 

osaltaan luottamukseen vaikuttavia, on niillä suuri merkitys myös joustavuudesta 
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kommunikoitaessa. Sertifikaatit ja käytetyt standardit voivat kertoa yrityksen tai 

arvoverkoston pystyvän toimimaan tietyn toimialan tai maan asettamien rajoitteiden 

mukaisesti. 

5.1.6 Kumppanuus 

Yhdessä tekeminen on välttämätöntä. Yhdelläkään toimijalla ei kannata olla pääsyä 

kaikkeen osaamiseen, informaatioon tai resursseihin. Kuten aiemmin todettiin toimivien 

kumppanuussuhteiden rakentaminen ja johtaminen on eräs nykyajan perusedellytyksiä. 

Kilpailun siirtyessä arvoverkostojen väliseksi yritystasoinen osaoptimointi ei enää riitä. 

Arvoverkoston perustarkoituksena on tuoda täydentäviä kompetensseja koko arvoverkoston 

saataville: yksittäisestä yrityksestä ei tarvitse tai kannata löytyä osaamista kaikkiin eteen 

tuleviin ongelmiin. Tällä voidaan katsoa olevan vaikutus myös riskin jakaantumiseen koko 

arvoverkoston välille. 

”Ja se että me ollaan yritetty toimia yksin, mutta viimeaikoina on vähän enemmän 

vahvistunut se käsitys, että yksin me ei saada mitään aikaiseksi, vaan meidän pitää 

saada tää pitkä arvoketju tai pitkä logistiikkaeketju tähän mukaan ja kaikkien pitää 

ymmärtää minkälaiset rasitukset pakkaukselle tulee ja ettei mennä siihen että niin 

kauan menee hyvin ku keskustellaan pakkausmateriaalin vähentämisestä. Tätähän se 

ei saisi olla, sen pitäisi olla sen pakkausmateriaalin ja rakenteen optimointia yhdessä 

asiakkaan kanssa. Ymmärrettäisiin se, että mitä pakkaus maksaa on vain yksi murto-

osa siitä koko hommasta ja se mitä kuluttaja maksaa siitä tuotteesta johon sisältyy 

pakkaus.” 

Kauppa 

Yrityksen sisäinen kehittäminen koetaan usein esiehdoksi arvoverkoston tasolla 

tapahtuvalle kehittämiselle, sillä se kertoo yrityksestä löytyvän oikeanlaisen ilmapiirin 

erilaisten kehityshankkeiden läpiviemiselle. Tavoitteena tulisi kuitenkin luoda yhdessä 

kehittämisen ja oppimisen ilmapiiri, jossa tarkastellaan arvoverkoston yhteisiä 

toimintamalleja.  Yhdessä tekemällä opitaan huomattavasti paremmin kuin yrittämällä 

keksiä ratkaisuja erillään muista toimijoista. Yhteistyön malli voidaan nähdä myös 

yritystason kilpailuetua lisäävänä tekijänä. Yrityksen yhteistyö on toivottua myös muiden 
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toimijoiden suunnalta, jos yritys oppii olemaan hyödyllinen koko arvoverkostolle. Näin 

yritys voi päästä osaksi useampia arvoverkostoja ja siten lisätä liikevaihtoaan pitkällä 

aikavälillä, vaikka toimintojen kehittäminen yhdessä voikin tilapäisesti viedä enemmän 

aikaa ja resursseja. 

Kumppanuuskin edellyttää arvoverkoston toimijoiden kokonaisvaltaista lähentymistä. 

Päätöksenteon on oltava tiettyyn rajaan asti läpinäkyvää ja yritysten on jaettava tietoa 

niiden lähitulevaisuudesta ja näkemyksistä toimintaympäristöstään. Keskusteluissa tuotiin 

esille tietojärjestelmien integroimisen tärkeys kumppanuuden kehittämiselle. Erityisesti 

päätöksentekoa ohjaavan tiedon saatavuus koko arvoverkoston näkökulmasta laajentaa 

yritysjohdon ymmärrystä ja tarjoaa yksin toimimista paremmat mahdollisuudet ymmärtää 

tulevaisuuden tarpeita. 

Henkilötasolla yksinkertainen yhdessä tekemisen ilo voi tuoda arvoa 

kumppanuussuhteeseen. Sujuva työnteko osaavien kumppanien kanssa voi itsessään olla 

palkitsevaa ja opettavaa. Esimerkiksi palautteen antaminen tai muutosten vaatiminen 

kahden yrityksen välillä voi olla helpompaa kuin oman organisaation sisällä. Toisaalta 

kaikki ihmiset ovat oman alansa asiantuntijoita, joilta voi oppia. 

5.2 Aineeton pääoma pakkaussuunnitteluprosessin 
arvoverkostossa 

Tässä luvussa esitellään paneelikeskusteluissa esiin tulleet aineettoman pääoman tekijät 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa. Taulukko 4 tiivistää henkilöstön pääomaan 

liittyvät aineettoman pääoman tekijät. Taulukko 5 tiivistää rakenteelliseen pääomaan 

liittyvät aineettoman pääoman tekijät. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään henkilöstön 

pääoman ja rakenteellisen pääoman tekijöitä yksityiskohtaisesti. 
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Taulukko 4 Henkilöstön pääoma pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa 

 

Taulukoissa esitelty hierarkia on yksi vaihtoehto kuvata tekijöiden suhdetta. Erityisesti 

rakenteellisen pääoman alla organisaatiossa käsitteet voitaisiin ryhmitellä useallakin eri 

tavalla ja osan käsitteistä voitaisiin katsoa olevan toisten käsitteiden alakäsitteitä. En 

katsonut aiheelliseksi käyttää enempää aikaa käsitteiden jäsentämiseen, koska tällä tavalla 

rinnakkain esiteltynä käsitteet ovat selkeästi esillä. 
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Taulukko 5 Rakenteellinen pääoma pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa 
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5.2.1 Asenne 

Henkilöstön asenteella oli keskustelijoiden mielestä erittäin suuri merkitys toimijasuhteiden 

onnistumiselle. Yleinen palveluhalukkuus myyjän puolelta nostettiin esiin. Henkilöstön 

tulee olla halukas ratkaisemaan kumppanin ongelma parhaalla mahdollisella tavalla ja 

heidän oletetaan näkevän myös ylimääräistä vaivaa kumppanin yksilöllisten tarpeiden 

tyydyttämiseksi. Henkilöstön täytyy lisäksi olla tavoitettavissa mahdollisia ylimääräisiä 

tarpeita, kysymyksiä tai ongelmatilanteita varten. Keskusteluissa kävi useaan otteeseen ilmi 

prosessin viivästymisen olevan erittäin harmillista, jos tavoiteltua ihmistä ei saada kiinni, 

eikä korvaavasta kontaktista ole tietoa. Kysymyksiin halutaan vastaus mahdollisimman 

nopeasti ja välitön vastaus oli usean keskustelijan toivelistan kärkipäässä.  

Henkilöstön sitoutuneisuuden vaikutus nostettiin myös esille. Toimijasuhde on toimiva, jos 

asiakas kokee häntä palveltavan yksilöllisesti ja hän voi olla tekemisissä tuttujen ihmisten 

kanssa. Henkilöstön asenteella onkin melko suora linkki useisiin arvoverkoston arvoa 

tuottaviin tekijöihin. Luottamuksellisten asioiden käsittely on eräs yksinkertaisin tapa 

varmistaa luottamus toimijoiden välillä. Vastaavasti käsittelemällä luottamuksellisia asioita 

huolimattomasti luottamus voidaan menettää lopullisesti. Tiedon ja tietämyksen kanssa 

tärkeää on myös oman tietämyksen jakaminen kumppanin edustajille. Henkilöstön tulee 

olla aktiivinen kertomaan uusia asioita ja jakamaan informaatiota. Tällöin toimijasuhde on 

avoin. Avoimuus on tärkeä osa kumppanuuspohjaista liiketoimintaa. Toimijasuhteessa 

pitää voida tuoda esille myös kielteiset asiat mahdollisimman nopeasti, jotta niihin voidaan 

etsiä ratkaisuja.  

5.2.2 Osaaminen 

Pelkkä palveluhalukas henkilöstö ei riitä. Asenteen lisäksi henkilöstöllä on oltava myös 

oikeanlaista osaamista. Tärkein osaamiseen liittyvä tekijä on asiakkaan tarpeiden 

ymmärtäminen. Tällöin toimijasuhteessa on avoin ilmapiiri, jossa voidaan keskustella ja 

kehittää parasta ratkaisua yhdessä. Asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä auttaa 

asiakasyrityksen kulttuurin tuntemus. Tämä korostuu erityisesti suurten yritysten kanssa, 

sillä niillä on usein kansainvälisiä asiakkaita ja asiakasrajapinnan henkilöt voivat olla täysin 

erilaisesta kulttuurista. Kulttuurituntemus tarkoittaa myös asiakkaan asiakkaiden kulttuurin 
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tuntemusta. Asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä keskeisintä on kuitenkin toimivien 

ratkaisujen kehittäminen. Toimiva ratkaisu on toteutettavissa sekä teknisesti että 

kustannuksellisesti järkevästi huomioiden tuotteen odotettavissa oleva elinikä. Esimerkiksi 

0,8€ maksavalle maitopurkille ei kannata suunnitella uutta ja entistä hienompaa pakkausta, 

mikäli se tarkoittaa pientäkin nousua pakkauksen kokonaiskustannuksissa. Kalliimman 

pakkauksen tulisi näkyä suoraan myyntimäärissä, sillä muuten pakkaukseen kuluneet sentit 

ovat suoraan katteesta pois. Itse tuote on maidon tapauksessa halpa ja pakkausten 

kiertonopeus on tyypillisesti hyvin suuri: pienetkin kustannuslisät näkyvät tuloksessa 

suurien tuotantomäärien takia. Toisaalta esimerkiksi kuluttajaelektroniikassa pakkauksen 

hinnan osuus varsinaisesti tuotteesta on pienempi ja pakkausten kiertonopeus on hitaampi. 

Kuluttajat harkitsevat kalliimpia ostoksiaan pitempään, joten pakkauksen erilaistavilla 

tekijöillä on suurempi merkitys. Euron lisäys pakkauskustannuksiin sadan euron 

hyödykkeeseen kannattaa jo pienillä myyntimäärien lisääntymisellä.    

”Pakkauksissa on todennäköisempää se, että mietitään mihin pakkausmateriaaliin, 

tai mitkä ovat vaihtoehtoiset pakkausmateriaalit, joihin tuote voidaan pakata. 

Puhutaan meille klassisesta esimerkistä: tomaattimurska oli ennen kaikki 

peltipurkissa. Nyt se on kaikki tetrassa, tai pakattuna nestepakkauskartonkiin.” 

Kauppa 

Vastaavasti erilaisissa tarpeissa myös vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien tunteminen on 

suotavaa. Maitopurkin tapauksessa vaihtoehtoja on vähemmän, mutta monimutkaisempien 

tuotteiden pakkaukset voivat edellyttää toimittajan pakkaussuunnittelijoilta myös 

vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien tuntemusta. Näiden esimerkkien kautta keskustelijat 

pyrkivät tuomaan esille ratkaisujen toimivuuden ymmärryksen merkitystä. Toimiva 

ratkaisu on kokonaisedullinen koko arvoverkoston logistiikassa.  

Kokonaisedullisuudesta päästään kokonaisvaltaiseen arvoverkoston tarpeiden 

ymmärtämiseen. Ehdotettujen ratkaisujen tulisi toimia pakkaajan tuotantoprosesseissa, 

arvoverkoston eri vaiheiden logistiikassa, kaupan erilaisissa varastointitarpeissa ja 

varsinaisten myyntipakkausten esilletuonnissa. Pakkausta ajatellessa pitää siis huomioida 

niin primääri-, sekundääri- kuin tertiääripakkauskin. Tällöin pakkaussuunnittelun 
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lopputuloksena syntyy kokonaisratkaisu, joka on kilpailukykyinen muiden markkinoilla 

olevien ratkaisujen kanssa. 

Pakkaussuunnittelun voidaan ymmärtää olevan tyypillisesti melko kaukana 

loppuasiakkaasta: arvoketjuna ajateltuna pakkaussuunnittelu on ketjun toisessa päässä ja 

tuotteen loppuasiakas ketjun toisessa päässä. Pakkaussuunnittelussa on kuitenkin osattava 

ottaa huomioon myös loppukäyttäjän tarpeet. Tätä varten tarvitaan informaatiota 

loppukäyttäjän tarpeista. Arvoverkostoajattelussa informaatio on saatavissa arvoverkoston 

kautta, mutta useilla pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston toimijoilla on myös omaa 

toimintaa markkinainformaation keräämiseksi.  

Koko arvoverkoston on tunnettava ja ymmärrettävä toimintaympäristönsä vaatimukset. 

Tiedon tallentaminen toimintaympäristön vaatimuksista on ymmärrettävissä 

organisaatioiden ominaisuudeksi. Varsinainen tieto on kuitenkin henkilöstöllä ja tiedon 

asiakaskohtaisuus tekee laajasta sovellettavuudesta vaikeaa. Yrityksen velvoittavat 

henkilöstöään jakamaan tietoa ja tallentamaan sitä yrityksen tietokantoihin. Yritykset 

pyrkivät siten vähentämään henkilöstövaihdoksiin liittyvää riskiä. Asiakasrajapinnassa 

työskentelevillä on silti oma tärkeä panoksensa, koska he ymmärtävät tiedon 

kontekstisidonnaisuuden. Toimintaympäristön vaatimuksista keskusteluissa nousi esille 

lainsäädännölliset vaatimukset, tekniset vaatimukset ja toiminnan skaalautuminen yhä 

enemmän lokaalista globaaliksi toiminnaksi. Lainsäädännöllisten vaatimusten tuntemus 

tarkoittaa sekä nykyisten lakien tuntemista että varautumista tulevien lakien vaikutuksiin. 

Tästä esimerkkinä erilaiset kierrätettävyyteen liittyvät lainsäädännölliset muutokset, jotka 

asettavat vaatimuksia käytettyihin materiaaleihin. Teknisillä vaatimuksilla tarkoitetaan 

teknisen kehityksen seuraamista ja sen mahdollistamien ratkaisujen käyttöönottaminen 

resurssien puitteissa. Tästä viimeaikainen esimerkki on digitaalitekniikka ja sen 

hyödyntäminen erityisesti mallipakkausten tuotannossa. Toiminnan skaalautuvuus asettaa 

vaatimuksia sekä tekniselle asiantuntemukselle että lainsäädännöllisten vaatimusten 

tuntemukselle. Nykyisin sama pakkaus suunnitellaan usein laajalle jakelualueelle 

kelpaavaksi, jolloin yhden pakkauksen on täytettävä kaikkien markkina-alueiden 

lainsäädännölliset vaatimukset. Eri maissa on esimerkiksi kerrottava tuotteista erilaisia 

asioita.  
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”Teknologia tuo onneksi uusia mahdollisuuksia. Digitekniikka mahdollistaa 

yksittäiskappaleet. Vedostekniikka samoin. Yhdessä ne tarjoavat koe-erien 

tekomahdollisuudet.”  

Pakkausvalmistaja 

Yrityksillä on käytössään erilaisia tietojärjestelmiä ja työkaluja. Osaamisen kannalta 

tärkeintä on, kuinka hyvin henkilöstö kykenee käyttämään työkaluja arvoverkoston 

toimintaa hyödyttävällä tavalla. Tämä edellyttää myös arvoverkostossa käytettävien 

työkalujen tuntemusta: oli pakkauksen kolmiulotteinen malli kuinka hieno tahansa siitä ei 

ole hyötyä, jos vastaanottaja ei pysty avaamaan sitä omalla koneellaan. Tämä on sekä 

organisatorinen että henkilöstötasoinen asia. Organisaatio ottaa tietyt työkalut käyttöön, 

mutta henkilöstön pitää oppia käyttämään ja hyödyntämään valittuja työkaluja tehokkaasti. 

5.2.3 Mukautumiskyky 

Henkilöstön asenne ja osaaminen eivät yksistään riitä. Lisäksi henkilöstön tulee olla 

mukautumiskykyinen ja -haluinen muuttuvassa toimintaympäristössä. Henkilöstön pitää 

pystyä oppimaan ja kehittymään jatkuvasti. Keskusteluissa tuli erityisesti esille kyky oppia 

kilpailijoiden ratkaisuista. Kehitettävien ratkaisujen erottuvuus taataan soveltamiskyvyllä: 

vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien tuntemisella, materiaalien mahdollistamien 

rakenteiden tuntemisella ja omaa toimialaa laajemmalla asiantuntemuksella. 

Vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien tuntemus takaa aina asiakkaan tarpeisiin soveltuvan 

materiaalin valinnan. Tämä on erityisen tärkeää mainostoimistojen näkökulmasta, koska 

valitettavan usein mainostoimiston ovat yhden painotekniikan ja -materiaalin 

asiantuntijoita. Materiaalien mahdollistamien rakenteiden tunteminen mahdollistaa 

innovatiivisten pakkausratkaisuiden kehittämisen. Iskunvaimentimien tekeminen 

kierrätettävistä materiaaleista muovin sijaan on hyvä esimerkki soveltamiskyvystä. 

Toisaalta laaja-alainen pakkausalan tuntemus auttaa erilaisten ratkaisujen löytämisessä. 

Useilla pakkaussuunnittelijoilla on pakkaustietokannat ja avoimet työskentelytilat, jotta 

tieto erilaisista pakkausratkaisuista kulkeutuisi koko yrityksen henkilöstön sisällä. 

Soveltamiskyky tarkoittaa kykyä toimia proaktiivisesti. Asiakkaalla voi olla ongelma, eikä 

tietoa erilaisten ratkaisujen hyvistä tai huonoista puolista. Pakkaussuunnittelun tulee kyetä 
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löytämään paras ratkaisu asiakkaan ongelmiin. Parhaan ratkaisun löytäminen edellyttää 

oleellisen ymmärtämistä ja näiden tekijöiden priorisointikykyä. Parhaassa tapauksessa 

kyetään tuottamaan innovatiivinen ratkaisu, jolla kyetään erottumaan kilpailijoista ja 

luomaan kilpailuetua. 

5.2.4 Suhteet  

Suhteissa korostuu kaksi selkeää suuntaa: kumppanuussuhde toimijoiden välillä ja yleinen 

toisen toimijan verkostoista hyötyminen. Kumppanuus oli usean keskustelijan toivelistalla. 

Koko arvoverkoston laajuisen kumppanuuden kautta halutaan saavuttaa jatkuvuus 

kokonaisketjussa pakkausvalmistajalta pakkaajalle ja aina kuluttajalle asti. Tärkeä osa 

kumppanuutta on yhteisesti sovitut toimintamallit eri toimijoiden välillä. Verkostossa 

pysyy yllä luottamus, kun kaikki osapuolet tietävät yhteisesti sovitut säännöt ja toimivat 

niiden mukaisesti ilman erillistä valvontaa. Yhteiset toimintamallit vaativat usein yhteiset 

työkalut, jotka entisestään lähentävät toimijoita toisiinsa jo integraation vaatimien 

investointien muodossa. Kumppanuudella on myös uudistumisen ja kehittymisen 

näkökulma, sillä eritasoinen yhdessä oppiminen ja kehittäminen nostettiin myös esille. Eri 

toimijoilla on erilaisia toisiaan täydentäviä kompetensseja, joten verkosto kykenee yhdessä 

kehittämään parempia kokonaisuuksia, kuin verkoston toimijat pystyisivät yksinään 

kehittämään. Käytännössä tiiviit kumppanuussuhteet ovat kuitenkin valitettavan 

harvinaisia. Luvussa 5.3 kerrotaan tärkeimmistä kokonaisvaltaiseen toiminnan 

kehittämiseen kohdistuvista esteistä: kvartaalitalous, päätöksenteon etäisyys operatiivisesta 

toiminnasta, henkilöstön vaihtuvuus ja tuotteiden lyhyt elinikä. 

”Kyllä mä sanoisin, että meidän näkökulmasta me ostetaan sitä tietopääomaa mitä 

meillä ei ole itsellä, eikä välttämättä ajatella sitä… mutta tietty se on osa sitä 

tietopääomaa mikä verkosto siellä on takana.” 

Pakkaaja 

Eräs tärkeimmistä verkostoitumisen tavoitteista on päästä käsiksi laaja-alaiseen tietoon ja 

osaamiseen. Yritysten tulee tietää mistä niiden kannattaa kysyä tietynlaista osaamista ja 

miten henkilökohtaiset suhteet eri verkoston toimijoiden välillä ovat rakentuneet. Vaikka 

jotkin yritykset pyrkivätkin toimimaan kasvottomasti, useat liikesuhteet perustuvat yhä 
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henkilökohtaisille suhteille. Tällöin on ymmärrettävä myös asiakasrajapinnassa 

työskentelevien ihmisten merkitys. Tässäkin asiassa organisaatio luo edellytykset 

henkilökohtaisten suhteiden rakentamiseen ja henkilöstö vastaa suhdetoiminnan 

toteutuksesta. Organisaatio kerää erilaisiin tietokantoihin tietoa verkoston rakenteista ja 

henkilökohtaisista suhteista tukemaan suhdetoiminnan kehittämistä. Keskusteluissa kävi 

ilmi, että pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston toimijat toivoisivat kumppaneiltaan 

sekä toimialatuntemusta että toimialaa laajempaa tuntemusta. Tällä tavalla verkoston 

toimijat voivat luottaa heitä varten kehitetyn ratkaisun olevan kaikkien kannalta toimivin: 

ratkaisu ei pohjaudu vain tietyltä toimialalta kerättyyn kokemukseen, vaan se ottaa 

huomioon erilaiset mahdollisuudet laaja-alaisesti. 

5.2.5 Organisaatio 

Organisaatioon liittyvä aineeton pääoma on laajin mahdollistajien joukko rakenteellisessa 

pääomassa. Organisaatioon kuuluu yritykseen ja sen nykyiseen toimintatapaan liittyvät 

tekijät. Käsitteestä rajataan pois vuorovaikutus toimintaympäristöön verkostosuhteiden 

hallinnan kautta ja tulevaisuuteen varautuminen uusiutumisen ja kehittymisen kautta. Tässä 

tutkimuksessa löydetyt organisaation aineettoman pääoman tekijät ovat: rakenteellinen 

aineeton pääoma, asioinnin helppous, kommunikoinnin helppous, skaalautuvuus, 

joustavuus toimijana, luotettavuus, taloudellisuus, tekniset työkalut ja tietopääoma 

toimintaympäristöstä. Organisaatiolla on siten paljon yhteistä arvoverkoston arvoa 

tuottavien tekijöiden kanssa. Organisaatiolla voi olla ominaisuuksia, jotka mahdollistavat 

arvoa tuottavien tekijöiden syntymisen eli yrityksen taloudellisen, joustavan, luotettavan, 

innovatiivisen, nopean ja kumppanipohjaisen toiminnan.  

Organisaation tekijät voisi ryhmitellä myös erilaiseen hierarkiaan, esimerkiksi 

skaalautuvuus voidaan sijoittaa myös joustavuuden alle. Päädyin edellä mainittuun jakoon, 

koska tekijät tuotiin keskusteluissa esille erillisinä aineettoman pääoman tekijöinä. Laitoin 

asioinnin helppouden, kommunikoinnin helppouden ja skaalautuvuuden myös joustavan 

toimijan ominaisuuksiin. Ryhmittelyllä ei ole tutkimuksen kannalta oleellista merkitystä. 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeintä on eri tekijöiden löytyminen. Ryhmittelyn merkitys 

korostuu vasta erilaisia mittaristoja kehitettäessä, jolloin mittarit halutaan ryhmitellä 
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järkeviin kokonaisuuksiin esimerkiksi erilaisten trendien seurannan tueksi. Tämän 

tutkimuksen lopputuloksena ei kuitenkaan syntynyt varsinaisia mittaristoja. 

Rakenteellinen aineeton pääoma tarkoittaa kaikkea yrityksen hallussa olevaa aineetonta 

omaisuutta (intellectual property rights), kuten brändit, patentit ja toiminimet. Näiden 

tekijöiden vaikutusta luottamukseen tai muuhun arvoverkoston arvotekijöihin ei pystytty 

keskusteluissa erittelemään kovinkaan hyvin. Brändi voidaan kuitenkin ymmärtää 

kokonaismielikuvaksi tietystä yrityksestä, jolloin se on keskeisessä asemassa luottamusta ja 

kumppanuutta rakennettaessa. Keskusteluissa aineeton omaisuus todettiin 

vähempimerkitykseksi pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa kuin joillakin toisilla 

aloilla. Pakkaussuunnittelun katsottiin olevan niin prosessivetoista toimintaa, että harva 

toimija erottuu toisistaan teknisten patenttien kautta. Toisaalta kopiointi ja kilpailijoilta 

oppiminen on tärkeä osa usean yrityksen toimintaa, jolloin innovaatioiden julkistaminen 

esimerkiksi patenttien kautta ei ole aina edes järkevää. Ehkäpä tärkein rakenteellinen 

aineeton pääoma on yrityksen hallussa oleva tietopääoma omasta toimintaympäristöstään. 

Tähän tietovarantoon voidaan tehdä erilaisia rajapintoja työkalujen kautta. Tärkeintä on 

kuitenkin järjestelmällinen tietopääoman hyödyntäminen ja kehittäminen. 

Ostaminen pitää tehdä mahdollisimman helpoksi. Mitä pienemmällä vaivalla ja riskillä osto 

voidaan suorittaa, sitä todennäköisemmin se tapahtuu. Asioinnin helppoutta parantaa 

henkilöstön tavoitettavuus. Tavoitettavuus on henkilöstötason ominaisuus, mutta 

organisaatio luo toimintatavat ja edellytykset olla tavoitettavissa. Tärkeä osa 

tavoitettavuutta on verkostotuntemus: osataan ohjata oikean henkilön luokse, mikäli ei itse 

tiedetä vastausta. Yhteinen kieli helpottaa kanssakäymistä missä tahansa tilanteessa. Tarve 

pitää pystyä toteuttamaan halutunlaisena, jolloin myyjän on tunnettava asiakkaansa 

liiketoiminta ja puhuttava asioista samalla tavalla. Pidemmälle vietynä asioinnin helppoutta 

voidaan korostaa luomalla yhteisiä toimintamalleja, jolloin voidaan puhua 

kumppanuussuhteista. Osa yhteisiä toimintamalleja on tietojärjestelmien ja käytettävien 

työkalujen integroituvuus. Verkoston sisällä on pystyttävä vaihtamaan tietoa tehokkaasti 

sellaisessa muodossa, että kaikki verkoston jäsenet pystyvät käyttämään tietoa hyödykseen. 

Mutta tärkeintä asioinnin helppouden kannalta on ymmärtää asiakkaitten tarpeet ja niiden 

prioriteetit ja keskittyä palvelussaan erityisesti näihin osa-alueisiin. 
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Asioinnin helppoutta tukee myös kommunikoinnin helppous. Nostan tämän esille erillisenä 

asiana, koska kommunikoinnin helppouden näkökulma on hiukan erilainen kuin asioinnin 

helppouden näkökulma. Vastaavasti kommunikoinnin helppous voidaan ymmärtää osaksi 

joustavan toimijan toimintatapoja, mutta halusin korostaa toimivan kommunikaation 

merkitystä koska se nostettiin esille erillisenä käsitteenä kriittisessä roolissa useita kertoja. 

Avainhenkilöiden tavoitettavuus nostettiin tässäkin yhteydessä tärkeäksi tekijäksi. 

Tavoitettavuudella halutaan varmistaa täsmällinen tiedon perille saapuminen. Operatiivinen 

toiminta kvartaalitaloudessa toimittaessa ja tuotteiden elinkaaren lyhentyessä edellyttää 

tehokasta muutostenhallintaa. Muutostenhallinnan keskeinen tekijä on kommunikaatio. 

Muutospyyntöjen on tultava perille esteettä ja niiden on mentävä toteutukseen 

halutunlaisena. Tämä edellyttää oikeanlaista kommunikointia sekä viestin lähettäjältä että 

viestin vastaanottajalta. Muutoksen tilaajan on osattava kertoa muutoksen kannalta 

oleelliset asiat ja muutoksen toteuttajan on kyettävä kysymään oman toimintansa kannalta 

oleelliset avoimet muutokseen liittyvät asiat. Yhteisten työkalujen saatavuus, 

integroituvuus ja yhteisesti sovitut toimintamallit työkalujen kanssa helpottavat 

kommunikaatiota. Esimerkkinä muutospyyntöihin voidaan vaatia tietynkaltainen 

saatedokumentti, josta on löydyttävä vähintään yhdessä sovitut asiat. 

”Mutta otetaan pieni tuote… on ollut monia tuotteita, joissa on esimerksi pohjois-

euroopan tuote, jotka on muutettu sellaisiin kieliversioihin kuin suomi, ruotsi, venäjä, 

Baltian maat yms. Yksi tuote on muuttunut yhdeksään tai kymmeneen tuotteeseen. 

Tätä mä tarkotan sillä muutoksella, että on muututtu siitä, että meillä on ollut yksi, 

niin nyt nämä kaikki tehdään erikseen.” 

Pakkausvalmistaja 

Liiketoiminta on globalisoitunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä näkyy myös 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa. Suunniteltavien pakkausten on toimittava 

laajalla alueella ja täytettävä näiden alueiden vaatimukset. Pakkaussuunnitteluprosessin 

vaatimukset ovat siten kasvaneet, mutta käytettävissä oleva aika on pysynyt vakiona 

tuotteiden elinkaaren lyhentyessä. Asiakkaan prosessien tunteminen edesauttaa toiminnan 

tehokkuutta erityisesti globaalissa liiketoiminnassa. Toimintaympäristön ja asiakkaan 

tarpeiden ja vaatimusten automaattinen huomioonottaminen on jo välttämättömyys 
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vaativimpien pakkaussuunnitteluprojektien kohdalla. Skaalautuva yritys kykenee 

palvelemaan sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Skaalautuva liiketoiminta edellyttää 

laajaa toimijaverkostoa, jotta pystytään palvelemaan sekä paikallisesti että kansainvälisesti. 

Yhden paikallisen yrityksen resurssit eivät välttämättä riitä kaikkiin vastaantuleviin 

tarpeisiin.  

”Vanha periaate: Meillä ei ole koskaan aikaa tehdä asioita kunnolla, mutta 

korjauksille riittää aina aikaa.”  

Kauppa 

Kaiken yritystoiminnan on pystyttävä vastaamaan vaihtuviin tarpeisiin ja muutoksiin 

prosessien aikana. Keskusteluissa korostettiin toimijoiden joustavuuden merkitystä 

toimivassa verkostossa. Joustavuutta edistävät myös aiemmin esitellyt asioinnin helppous, 

kommunikoinnin helppous ja toiminnan skaalautuvuus. Näiden tekijöiden lisäksi joustava 

toimija kykenee tehokkaaseen muutosten hallintaan. Jotta muutosten läpivienti olisi 

mahdollisimman nopeaa ajallisesti, on sen osaprosessien läpimenoaika pyrittävä 

minimoimaan. Osa joustavan toimijan paremmuutta onkin sen eri prosessien vaatima aika. 

Kuitenkin keskeisintä kaikessa toiminnassa on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja 

toimiminen asiakkaan prioriteettien mukaisesti. Organisaatio voi luoda edellytykset 

henkilöstönsä asiakaslähtöiseen toimintaan keräämällä tietoa asiakkaidensa toimintatavoista 

ja kouluttamalla henkilöstöään tämän mukaisesti.  

”Mun mielestä se, että jos mä teen jotain pakkaussuunnittelua, niin mä toivon, että se 

vastakkainen henkilö, puhun mä sitten tavallaan pakkaussuunnittelijan kanssa tai sit 

mä puhun ehkä heidän key accounterin kanssa niin, että heidän tietotaitonsa on sillä 

tasolla, että voin luottaa siihen, että he miettivät mahtuuko tää nyt lavalle, tai täst voi 

tulla jotain ongelmia. Mä odotan tavallaan sellast keskustelua joka herättää mussa et 

’okei mä en ollut ota ajatellukkaan, mut ehkä se vois…’ Sellasta ratkasun hakemista 

joustavasti, ei välttämättä sellanen, että ’ei me voida tehdä tota’, vaan myös se että 

’täs vois olla joku muu juttu’.” 

Pakkaaja 
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Pakkaussuunnitteluprosessin aikataulut ovat usein tiukkoja. Verkoston jäsenten on 

pystyttävä luottamaan verkoston muihin toimijoihin. Luottamuksen kannalta tärkeintä on 

asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen: mikä asiakkaan toiminnassa on tärkeää, ja mitkä 

ovat näiden tekijöiden prioriteetit. Laaja-alainen toimialatuntemus tukee tätä ymmärrystä, 

koska toimittaja voi esittää omia ratkaisumallejaan toimialan yleisten tapojen pohjalta. 

Toimintaympäristön ja asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten automaattinen 

huomioonottaminen on luotettavuuden kannalta tärkeää. Tiiviissä aikataulussa ei ole aikaa 

selvittää jokaista asiaa erikseen, eikä asiakas oleta kaikkien rajoitteiden erillistä 

määrittelemistä tilaussopimuksessa tai pakkaussuunnitteluprosessin aikana. Tämä pätee 

laajasti kaikkeen kumppanuuspohjaiseen toimintaan: luottamus rakentuu sujuviin 

prosesseihin ja yhteisesti opittuihin toimintatapoihin. 

”Sellasen hiljasen tiedon, miten niitä asioita pystyy käsittelemään ja miten 

kommunikoidaan. Että puhutaanko pelkästään puhelimessa, vai onko meillä käytössä 

enemmän asioita, että pystytään näyttämään meidän kuvaruutua. Onks meillä 

videokonfferenssit, eli niinku paljon tällasia miten näitä pystyy kehittämään, että me 

pystytään puhumaan sitä samaa kieltä.” 

Pakkaaja 

Pakkaussuunnitteluprosessin tukena käytetään erilaisia teknisiä työkaluja, joilla 

suunnitellaan, kommunikoidaan, jaetaan tietoa, kerätään tietoa ja lopulta toteutetaan 

pakkauksia. Erityisesti tiedon jakamiseen ja kommunikointiin tarkoitettujen työkalujen 

saatavuus on tärkeää. Saatavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä konkreettista 

saatavuutta (accessibility) että käytettävyyttä (usability). Työkalujen tulee tukea 

arvoverkoston yleistä toimintaa. Työkalut eivät saisi sanella prosesseja, vaan työkalujen 

tulisi tukea yhdessä määriteltyjä prosesseja. Yritysten tulee miettiä millaisia työkaluja 

hyödynnetään: mitä tietoa pitää pystyä jakamaan verkon yli ja mitä tietoa tarvitaan vain 

paikallisesti? Toisaalta työkaluja tulee miettiä normaalin toimitusprosessin kannalta. 

Työkalujen on tuettava vaiheellista toimitusprosessia, jossa toimituksen eri vaiheissa 

voidaan vaatia hyvinkin erilaista tietoa. Tästä syystä myös käytettyjen työkalujen valikoima 

tulee miettiä tarkasti, jotta se tukee mahdollisimman hyvin arvoverkoston tehokasta 

yhteistoimintaa. Kansainvälisyys vaikuttaa myös työkalujen valintaan, jolloin yhä useampi 
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työkalu on verkkopohjainen sovellus, jossa tieto voidaan tallentaa paikallisesti, mutta pääsy 

tietoon voidaan taata globaalisti. Kansainvälisyys lisää ymmärrettävästi myös työkalujen 

lokalisointi- ja internationalisointivaatimuksia. Työkalujen on toimittava järkevästi eri 

käyttäjäryhmien kannalta.  

Tärkeä osa työkaluja on sen linkki yrityksen hallussa olevaan tietopääomaan sen 

toimintaympäristöstä. Nykyinen teknologia mahdollistaa massiivisen tietomäärän 

tallentamisen ja käsittelyn lyhyessä ajassa. Useilla yrityksillä on nykyisin käytössään 

toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP) ja asiakkuudenhallintajärjestelmiä (CRM), jotka 

yhdessä mahdollistavat tehokkaan toiminnanohjauksen. Näiden lisäksi yrityksillä on 

kuitenkin suuri määrä muuta tietoa, missä yhteydessä keskeiseen asemaan nousee sen 

jakelu, kerääminen ja ylläpito. Esimerkkinä tästä nykyisin voidaan tallettaa sähköisesti 

jokainen suunniteltu pakkaus tulevaisuuden referenssiksi kaikkine esitietovaatimuksineen. 

Liiketoiminnan tarkoituksena on olla kannattavaa. Tästä syystä kaiken toiminnan on oltava 

taloudellista. Prosessin laadukkuus ei ole itseisarvo, mikäli se tarkoittaa lopulta kasvavia 

kustannuksia ja pienentyviä voittoja. Kaiken toiminnan ohjaajana on siten taloudellisuus ja 

kuinka tehokkaasti arvoverkoston hallussa olevia resursseja hyödynnetään sen toiminnassa. 

Kannattavuuslaskelmat ovat eräs vanhimmista tavoista yritysten toiminnan ohjaamisessa ja 

kehittämisessä. Tässä yhteydessä taloudellisuudella tarkoitetaan kuitenkin yrityksen 

järjestelmällistä pyrkimystä taloudellisuuteen, eikä vain välitöntä kannattavuutta. 

5.2.6 Uusiutuminen ja kehittyminen 

Henkilöstön lisäksi myös koko organisaation on pystyttävä uusiutumaan ja kehittymään. 

Lisäksi organisaatio luo henkilöstölle edellytykset kehittyä. Laajasti ajatellen organisaation 

tulee olla avoin uusille ideoille, mikä luo avoimen ajattelun ilmapiirin ja antaa luvan tuoda 

esille ajatuksia ja kehitysideoita. Toisaalta kehittyminen tarkoittaa arvoverkoston yhteisten 

toimintamallien muodostumista, yhteisten työkalujen käyttöönottoa ja halua kehittää niitä 

parempaan suuntaan. Verkostojen muodostaminen ja kehittäminen vaatii omanlaistaan 

verkostoajattelua. 
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”Opitaan siihen yhteiseen työntekoon, että mitä siihen tarvitaan, että sen aineettoman 

pääoman voi yhdessä kasvattaa. Esimerksiksi niinku just tällaisia sähköisiä 

työkaluja, mitä usein nähdään. Sitä koko prosessia, että koko arvoketju näkee joskus, 

jotkut useammin, että nähdään se kokonaisympäristö myöskin sekä brändin kannalta, 

että kaikki muut kuuluu siihen samaan ketjuun yhdessä. Se on mun mielestä kauheen 

tärkeetä, että miten sitä yhdessä kasvatetaan.” 

Pakkaaja 

Verkoston toimijat voivat kouluttaa toisiaan tunnistamaan oman toimintansa kannalta 

oleellisia asioita toiminnastaan. Asiakkaat voidaan kouluttaa kehitettyjen ratkaisujen 

hyödyntämiseen ja toimittajat voidaan kouluttaa ymmärtämään tilaajien tarpeita. Toimijat 

ovat usein jäseninä useissa arvoverkostoissa. Tämä laajentaa yritysten osaamista yksittäistä 

toimialaa laajemmaksi. 

”Jos kaupasta oikeasti otettais kymmenen pakkausta ja katottais millaisia 

aukaisumekanismia niissä on. Niin kuinka moni ihminen oikeasti edes tietäis kuinka 

ne pakkaukset pitäs avata. Mä väitän, että siellä on hirveet määrät hienoja 

avausmekanismeja, joihin on käytetty hirveesti aikaa, jotka on vaan tuotu 

markkinoille ilman sen kummempaa markkinointia asiasta. Ne sais hienosti auki, 

mutta niihin käytetään silti saksia. Siellä on paljon sellaisia juttuja, elävästä 

elämästä voi sanoa, että kun rouva avaa pakkaukset, niin kyllä se avaa 85% 

pakkauksista saksilla. Kysymys ei ole välttämättä siitä, ettei ratkaisuja olisi tuotu 

markkinoille, mutta mun mielestä on kyse siitä, että on vaan tuotu markkinoille uusi 

juttu ja ajateltu, että ihmiset lukevat sieltä takaa, että avaathan sen näin ja näin. Että 

uskotaan siihen, että se pakkauksen pieni teksti tuo sen oikeanlaisen tuotteen 

avaamisen. Eikä niinku siihen, että sitä olis oikeesti tuotu kunnolla ja sanottu että nyt 

meillä on helposti avattava pakkaus. Lukuunottamatta kaikista isoimpia 

brändinomistajia.” 

Pakkausvalmistaja 

Uusiutumisen ja kehittymisen lopullisena tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden trendejä ja 

pyrkiä vastaamaan tulevaisuuden kysyntään siihen sopivalla tarjonnalla. Informaatiota 

saadaan kerättyä hyvinkin laajasti, kun uusiutumista ja kehittymistä tarkastellaan 
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arvoverkoston tasolla. Yksittäinen yritys ei välttämättä kykene tiedostamaan kaikkien 

sidosryhmien tulevia kysynnän muutoksia. Kuten edellä esitetty pakkausvalmistajan tarina 

kertoo, pelkkä kehittäminen ja innovointi eivät riitä. Uudet ideat ja ratkaisut pitää myös 

markkinoida ja niiden käyttöön pitää kouluttaa. Muutoin kustannuksia synnyttäneet ja 

mahdollisesti erilaistavat tekijät voivat jäädä loppuasiakkaalta huomaamatta. 

5.3 Esteet kokonaisvaltaiselle arvoverkoston toiminnalle 

Tässä luvussa on listattu joukko rajoitteita kokonaisvaltaiseen pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkoston kehittämiseen. Päätin nostaa nämä esille tutkimuksen tuloksena, koska 

ymmärrys toiminnan kehittämisen esteistä on oleellista kehityssuunnitelmia luotaessa. 

Käytännön liiketoiminnassa asiat eivät suju optimaalisesti. Keskusteluissa nostettiin esille 

joukko esteitä, jotka rajoittavat toiminnan kehittämistä kokonaisvaltaisen arvoverkoston 

näkökulmasta. Pakkaussuunnittelun näkökulmasta esille nostettiin seuraavat rajoitteet: 

kvartaalitalous, päätöksenteon etäisyys operatiivisesta toiminnasta, ihmisten vaihtuvuus 

erityisesti mainostoimistoissa, tuotteiden lyhyt elinikä ja tuotteeseen keskittyminen 

pakkaussuunnittelun vaatimukset unohtaen. 

”Se tekee niin hirveen vaikeaksi kun on nettihuutokauppoja ja designmuutokset 

tehdään huutokauppojen yhteydessä. Joka sitten tulee uuden toimittajan tehtäväksi, 

tai nykyiselle, kukaan ei tiedä. Niin miten rakentaa siinä toimintaverkosto ja tuote 

saada optimaaliseksi, kun kukaan ei tiedä. Sitten kun päätös on tehty, niin on 

kuukausi aikaa viedä tuote markkinoille. Tämä tekee sellaisen haitariefektiin, että 

vuosi venytetään ja sitten yhtäkkiä kurotaan se haitari kiinni, jolloin on ihan 

minimaalinen aika tehdä ja kaikki tehdään hirveällä kiireellä.” 

Pakkausvalmistaja 

Kvartaalitalous on tuonut mukanaan nettihuutokaupat, joilla suuri osa 

pakkaussuunnitteluprojekteista myydään. Tällainen toiminta keskittää huomion yksittäisten 

toimitusten optimointiin, eikä pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. Jatkuvuuden ollessa 

yhden projektin mittainen on vaikea puhua kumppanuudesta, saati kehittää toimintaa 

yhdessä. Tällöin suoritetaan osaoptimointia, joka ei ole kokonaisuuden kannalta tehokasta. 
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Päätöksenteon etäisyys operatiivisesta toiminnasta voi tuoda ongelmia 

pakkaussuunnittelussa. Päätöksentekijät eivät välttämättä tunne pakkaussuunnittelun 

reunaehtoja, eivätkä he ole välttämättä kiinnostuneita kehittämään yhteistyötä tällä osa-

alueella. Tällä on sidos myös tuotelähtöisyyteen, sillä jotkin pakkaajat tai tuotevalmistajat 

ovat valitettavan tuotekeskeisiä. Yhtenä syynä voi olla päätöksenteon etäisyys 

operatiivisesta toiminnasta: ei tiedetä pakkaussuunnittelun vaatimaa aikaa ja missä kohtaa 

tuotesuunnittelua pakkauksen rajoitteet pitäisi ottaa mukaan suunnittelupöydälle.  

Ihmisten vaihtuvuus on riski. Henkilöstöllä on hallussaan tietämystä, jonka varaan jonkin 

asiakkaan luottamus toimijaan on voinut rakentua. Kuinka ylläpidetään luottamusta 

henkilöstön vaihtuessa? Luottamus on kuitenkin esiehto kaikelle toiminnalle ja myös 

yhteiselle toiminnan kehittämiselle. Keskustelijat nostivat erityisesti esille 

mainostoimistojen henkilöstön suuren vaihtuvuuden. Tällöin ollaan usein tilanteessa, jossa 

mainostoimiston suunnittelijat eivät tunne tietyn pakkausteknologian rajoitteita. Tällöin 

saatetaan joutua iteroimaan useita kertoja ennen kuin mainostoimiston luoma design asettuu 

teknologian asettamiin reunaehtoihin. Kaikki viive aiheuttaa lisää työtä ja on pois 

muunlaisesta toiminnan kehittämisestä.  

Pakkaajan näkökulmasta nostettiin esiin tuotteiden lyhyt elinikä. Tuotteet voivat olla 

nykyisenkaltaisessa mallissa markkinoilla vain 3-4kk. Tämä tarkoittaa, että tuotteiden 

kannattavuuslaskelmat joudutaan optimoimaan tätä lyhyttä kautta ajatellen, koska 

varmuutta jatkuvuudesta ei ole kuin suurimmilla valmistajilla. Yhdessä tuotekeskeisyyden 

kanssa tämä voi tarkoittaa erittäin suuria paineita pakkaussuunnittelussa. 

Pakkaussuunnittelussa joudutaan usein joustamaan ja tinkimään, koska muusta ei voi enää 

tinkiä suunnitteluprosessin loppuvaiheessa.  

Lopun tiivistelmänä pakkaajat ja tuotevalmistajat eivät valitettavan usein ymmärrä 

pakkaussuunnittelun merkitystä koko tuotteen menestyksen kannalta. Tästä syystä 

pakkaussuunnittelu jää valitettavan usein liian pienelle huomiolle 

tuotesuunnitteluprosessissa. Vastaavasti jatkuvuus on olematonta, kun pakkaussuunnittelu 

kilpailutetaan jokaiselle tuotteelle erikseen. Tällöin luodaan useita epäjatkuvuuskohtia, 

joissa tehdään kompetenssinkasvatusta. Jokainen epäjatkuvuuskohta on aina riski, sillä 
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nykyinen toimittaja ja sen rajoitteet tunnetaan, mutta uuden toimittajan kyvyistä ei 

välttämättä olla yhtä hyvin tietoisia.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tutkimusongelmiin vastaaminen 

Tutkimusongelma jakautui kahteen pääongelmaan pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkostossa: arvoverkoston arvoa tuottavien tekijöiden tunnistamiseen ja 

arvoverkoston aineettoman pääoman tekijöiden tunnistamiseen. 

Tutkimus lähti liikkeelle arvoa tuottavien tekijöiden tunnistamisesta. Empiria pystyttiin 

jaottelemaan järkevästi teoriaa mukaillen kuuden arvoa tuottavan tekijän alle: 

kustannustehokkuus, luottamus, nopeus, innovatiivisuus, joustavuus ja kumppanuus. Näistä 

arvoa tuottavista tekijöistä erityisesti luottamus tuotiin useasti esille esiehtona millekään 

tehokkaalle verkostopohjaiselle liiketoiminnalle. Ilman luottamusta voidaan toimia 

transaktiopohjaisessa mallissa. Transaktiopohjaisuus on mahdollinen tapa toimia erityisesti 

vähemmän merkittävien asiakkaiden kanssa. Samalla menetetään kaikki arvoverkoston 

arvoa tuottavat tekijät. Sen sijaan yksittäisten toimijoiden sisäiset kyvykkyydet korostuvat. 

Arvoverkosto tai yksittäinen toimijasuhde ei tällaisessa tapauksessa luo välitöntä arvoa, 

mutta ostaja pääsee nauttimaan muun arvoverkoston arvoa tuottavista tekijöistä välillisesti. 

Tämä voi joskus olla jopa toivottavaa, koska kumppanuus vaatii syvyydestään riippuen 

eritasoista vastavuoroisuutta tiedonjakamisessa ja yhdessä kehittämisessä. Ilman 

lähentymistä ei ole myöskään riskiä luottamuksellisten asioiden vuotamisesta. 
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Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvoa 

tuottavien tekijöiden välillä on tietynlaisia riippuvuussuhteita (kuvio 9). 

Kustannustehokkuus, innovatiivisuus, nopeus ja joustavuus rakentuvat luottamuksen päälle. 

Kumppanuus voidaan ymmärtää tekijänä, joka yhdistää kaikki muut arvoa tuottavat tekijät. 

Kumppanuus tuo toimintaan arvoa tuottavien tekijöiden yhdessä määrittämisen ja 

kehittämisen. Tästä kuviosta käy ilmi luottamuksen merkitys: koko yhteistoiminnalta 

katoaa pohja, jos luottamus menetetään. Vahva kumppanuus voi suojata luottamukseen 

kohdistuvilta kolhuilta, koska pienet virheet annetaan anteeksi, mikäli reaktiot ovat riittävän 

nopeita ja kumppanilta löytyy riittävä sitoutuminen luottamuksen säilyttämiseksi. 

Pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvoa tuottavat tekijät tarjosivat hyvän 

lähtökohdan lähteä tutkimaan aineettoman pääoman rakennetta. Arvoa tuottavat tekijät ovat 

lopputulos, jonka saavuttamiseksi tarvitaan resursseja. Tässä tutkimuksessa oltiin erityisen 

kiinnostuneita arvoa tuottavien tekijöiden saavuttamiseksi tarvittavasta aineettomasta 

pääomasta. Tutkimuksen empiria vastasi Baxterin (2008) esittelemää aineettoman pääoman 

mallia, jossa aineeton pääoma jakautuu henkilöstön pääomaan ja rakenteelliseen pääomaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa näiden tekijöiden tarkempaa rakennetta 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa. Keskusteluissa kävi erityisen selvästi ilmi, 

Kuvio 9 Pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvoa tuottavien tekijöiden suhde 
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että useassa tapauksessa rakenteellinen pääoma mahdollistaa yrityskulttuurin mukaisen 

toiminnan, ja samalla se kannustaa henkilöstöä toimimaan yrityksessä määritellyllä tavalla. 

Henkilöstö voi kuitenkin toimia vapaasti: se voi päättää noudattaa organisaation tapaa 

toimia, tai toimia omalla tavallaan. Vastaavasti henkilöstön asenne, kompetenssit ja 

soveltamiskyky vaikuttavat siihen, millä tavalla henkilöstö noudattaa organisaation 

asettamia toimintamalleja ja miten se osaa suoriutua erilaisista tilanteista. Organisaatio 

mahdollistaa tietyt toimintatavat ja kannustaa toimimaan haluamallaan tavalla, ja henkilöstö 

toteuttaa määritellyt toimintatavat haluamallaan tavalla. Organisaation mahdollisuudet 

vaikuttaa henkilöstöönsä koostuvat koulutuksesta, palkitsemispolitiikasta ja 

rekrytointipolitiikasta. Myös johdon sitoutumisen merkitys nousi esille keskusteluissa: 

henkilöstön motivaatio noudattaa annettuja toimintatapoja voi kärsiä, mikäli johto ei ole 

sitoutunut määriteltyihin toimintatapoihin, eikä asetettu mittaristo seuraa henkilöstön 

onnistumista. 

 

Kuvio 10 Aineettoman pääoman, arvoa tuottavien tekijöiden ja asiakasarvon suhde toisiinsa 

tutkimuksen perusteella. 

Kuvio 10 tiivistää asiakasarvon, arvoa tuottavien tekijöiden ja aineettoman pääoman 

suhteen edellä kerrotulla tavalla. Yrityksen rakenteellinen pääoma on kaiken liiketoiminnan 

perusta, jonka päälle yrityksen henkilöstö pohjaa omaa toimintaansa. Rakenteellinen 
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pääoma ja henkilöstön pääoma yhdessä mahdollistavat arvoa tuottavien tekijöiden 

realisoitumisen arvoverkostossa. Asiakkaan tarpeita vastaavat arvoa tuottavat tekijät 

synnyttävät lopulta asiakasarvoa kyseisessä asiakassuhteessa realisoituessaan. 

Rakenteellinen pääoma ohjaa organisaatiota toimimaan keskimäärin tietyllä tavalla. 

Kumppanin näkökulmasta tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että vaikka rajapinnan henkilö 

vaihtuisi, niin asiointi hoituu ilman pitkää molemminpuolista oppimisjaksoa. Pienissä 

yrityksissä voidaan luottaa yksilöihin, mutta iso organisaatio tuo mukanaan johdon 

kontrollin menetyksen henkilöstöstä ja henkilöstön vastuun hämärtymisen. Isossa 

organisaatiossa prosessikuvausten tärkein tehtävä on kertoa miten tietyssä tilanteessa tulisi 

toimia. Tällöin organisaation sisäinen luottamus jättää aikaa muunlaiselle kehitystyölle. 

Isossa organisaatiossa sisäiset funktiot ja yksiköt voidaan ymmärtää myös sisäisen 

arvoverkoston osina. Myös isojen yritysten sisällä voitaisiin siten soveltaa arvoa tuottavien 

tekijöiden mallia: ilman luottamusta ei ole edellytyksiä yhdessä tekemiselle, joka 

mahdollistaa kokonaisvaltaisen sisäisten toimintamallien kehittämisen.  

Erilaisten laatustandardien ja -sertifikaattien on tarkoitus kertoa yrityksen rakenteellisen 

pääoman täyttävän niissä määritellyt vaatimukset. Mielestäni standardien ongelma on se, 

etteivät ne kerro millä tavalla yrityksen käytännön työ hoituu, eli kuinka henkilöstön 

pääoma on onnistuttu valjastamaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Yritys, jonka 

prosessit ovat kuvattuja ja täyttävät tietyn standardin vaatimukset toimii todennäköisemmin 

keskimäärin järkevämmin kuin yritys, jonka prosessit ovat yksittäisten henkilöiden varassa. 

Standardien merkitys korostuu suuressa yrityksessä, jossa henkilöstön määrä on suuri ja 

siten osaamistason vaihtelu on myös tyypillisesti suuri. Standardit ja prosessit nostavat 

heikkojen suoritustasoa, mutta saattavat samalla estää vahvimpia toimimasta optimaalisella 

tavalla. 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että aineeton pääoma luo kilpailuetua. 

Keskusteluissa tuotiin useaan otteeseen esille, että pakkausteollisuudessa tekniset ratkaisut 

leviävät nopeasti ja kopioijia on maailma pullollaan. Kilpailukyvyn kannalta joustavuus ja 

soveltamiskyky voivat olla tärkeässä asemassa rakennettaessa luottamukseen pohjautuvaa 

kumppanuutta ja siten tehokkaasti toimivaa kokonaisuutta. 
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Tutkimuksessa tunnistettiin joukko aineettoman pääoman tekijöitä 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkostossa. Määrittely pohjautui arvoverkoston arvoa 

tuottavien tekijöiden teoriaan. Tässä tutkimuksessa arvoa tuottavat tekijät ovat yläkäsitteitä, 

jotka yhdistävät aineetonta pääomaa sekä rakenteelliselta puolelta että henkilöstön puolelta. 

Mielestäni arvoa tuottavia tekijöitä mitattaessa on hyvä ymmärtää, mistä ne koostuvat ja 

mitkä yrityksen tai arvoverkoston tekijät mahdollistavat arvoa tuottavat tekijät. Tämä 

tutkimus luo ymmärrystä arvoa tuottavien tekijöiden mittaamiseen ja tukee uudenlaisten 

aineettoman pääoman mittaamiseen tarkoitettujen mittareiden kehittämistä. 

6.2 Aineeton pääoma pakkaussuunnitteluprosessin 
arvoverkostossa 

Arvoverkostojen kilpailussa ja sen yhteistyökumppaneiden valinnassa korostuvat 

aineettomat tekijät. Aineelliset tekijät ovat usein vähimmäisvaatimuksia toimittajia 

valittaessa ja erilaistavat tekijät syntyvät usein aineettomien tekijöiden tuloksena: 

osaamisesta, kyvystä soveltaa, kyvystä ratkaista asiakkaiden ja kumppaneiden ongelmia, 

palveluasenteesta, mielikuvista ja muusta vaikeasti konkretisoitavissa ja arvotettavissa 

olevista asioista. Jotta yritysjohto voisi tehdä päätöksiä rationaalisesti, sen on pystyttävä 

mittaamaan ja arvottamaan yrityksensä toimintaa. Mittarit on alun perin kehitetty 

tuotannollisesta näkökulmasta ja aineettoman pääoman vaikutusten mittaaminen on usein 

vaikeaa. Tämä tutkimus on pyrkinyt tunnistamaan pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkoston aineettoman pääoman tekijöitä. Tunnistettujen aineettoman pääoman 

tekijöiden pohjalta voidaan jatkossa kehittää entistä paremmin aineettoman pääoman 

seurantaan optimoituja mittaristoja. Tällä tavoin erityisesti markkinointiin liittyvät 

strategiset päätökset pohjautuisivat paremmin faktoihin. 

Empirian luominen pohjautui kahteen pakkausteollisuuden yritysedustajien kanssa 

järjestettyyn paneelikeskusteluun. Keskustelujen tuloksena kerättiin joukko 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvoa tuottavia tekijöitä ja joukko aineettoman 

pääoman tekijöitä. Tutkimustulokset esiteltiin yksityiskohtaisesti luvussa 5. Tutkimuksessa 

kerätyt aineettoman pääoman tekijät eivät suoraan mahdollista varsinaisten mittareiden 

määrittelyä osana tätä tutkimusta, koska tunnistetut tekijät eivät ole riittävän konkreettisia 

ja yksityiskohtaisia. Käytännön mittareiden määrittäminen on osittain yrityssidonnaista ja 
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se vaatisi siten tiivistä yhteistyötä jonkin yrityksen kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena 

oli tutkia pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston aineetonta pääomaa alustavasti 

kokonaisvaltaisesti, jolloin tutkimuksessa saadaan väistämättä rajallisilla resursseilla laaja, 

mutta abstrakti kuva.  

 

Kuvio 11 Yhteenveto tutkimuksen viitekehyksestä. 

Tämän tutkimuksen tulos voidaan tiivistää pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston 

arvon yhteistuottamisen ympärillä oleviin käsitteisiin: arvoa tuottavat tekijät, muuttuva 

asiakasarvo ja sitä vastaava uudistuva arvolupaus ja uudistuva aineeton pääoma (kuvio 11). 

Tutkimuksessa tunnistettiin joukko pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston arvoa 

tuottavia tekijöitä ja niiden alatekijöitä. Päätason tekijät noudattelivat aiempia tutkimuksia, 

eikä teoriassa esiteltyjen kuuden alueen lisäksi löydetty muita tekijöitä. Arvoa tuottavien 

tekijöiden synty on riippuvainen arvoverkoston toiminnasta ja vastaavasti kunkin 

arvoverkoston toimijan tavoittelemat arvoa tuottavat tekijät ohjaavat arvoverkoston 

toimintaa. Muuttuva asiakasarvo ja arvolupaus ovat riippuvaisia sekä 

pakkaussuunnitteluprosessin arvoverkoston kyvystä että toimijan omista kyvyistä käsitellä 

arvoverkostosta saamaansa hyötyä. Koettu asiakasarvo on riippuvainen toimijan kyvystä 
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hyödyntää arvoverkostosta saatavia tieto ja pääomavirtoja. Vastaavasti uudistuvan 

arvolupauksen soveltuvuus on riippuvainen sen luovan toimijan kyvykkyyksistä. Toisaalta 

muodostuva asiakasarvo uudistaa kaikkien arvoverkoston toimijoiden aineetonta pääomaa 

yhteistyön kautta. Tutkimuksessa tunnistetut aineettoman pääoman tekijät sopivat hyvin 

Baxterin (2008) kehittämään aineettoman pääoman malliin. Eräänlaiseksi haasteeksi 

osoittautui otsikon organisaatio alle kuuluvat rakenteellisen aineettoman pääoman tekijät: 

näitä aineettoman pääoman tekijöitä löytyi lukumäärällisesti selvästi eniten. Varsinaiset 

tutkimuksen tulokset, eli aineettoman pääoman tekijät on listattu luvussa 5.2. Näitä tekijöitä 

ei kannata listata uudelleen tässä luvussa, koska niitä on niin suuri määrä. Aineeton pääoma 

on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kaikkien arvoverkoston 

toimijoiden kyvykkyys hyödyntää arvoverkoston aineetonta pääomaa vaikuttaa koko 

arvoverkoston kilpailukykyyn. Aineeton pääoma muuttuu, uudistuu ja mukautuu 

arvoverkoston toimintaympäristön muutosten ja vaatimusten mukana. Kyvykäs toimija 

hyödyntää aineetonta pääomaansa muodostaessaan toimivan arvolupauksen ensimmäistä 

kertaa, tai muokatessaan sitä ympäristön tarpeita vastaavaksi. Vastaavasti koetun 

asiakasarvon maksimointi vaatii toimijoilta aineetonta pääomaa eli kyvykkyyttä 

arvoverkostosta hyötyäkseen. Toimijan oma kyvykkyys eri arvoverkostoista saadun 

asiakasarvon maksimoimiseksi kehittyy vuorovaikutuksen tuloksena. Aineeton pääoma on 

siten jatkuvassa muutoksessa. 

6.3 Tutkimustulosten suhde teoreettiseen viitekehykseen 

Teoreettinen viitekehys koostui kolmesta eri teoriaosuudesta: arvon tuottamisen teoria, 

arvoverkoston arvoa tuottavien tekijöiden teoria ja arvoverkoston aineettoman pääoman 

teoria.  

Teorian oli tarkoitus toimia pohjustuksena tutkimuksen suuntaamisessa: teoria tarjosi 

työkaluja lähteä tarkastelemaan aineettoman pääoman rakennetta 

pakkaussuunnitteluprosessissa. Arvon tuottamisen teoria pohjusti tämän tutkimuksen 

merkittävyyttä tuomalla esille muuttuneen kilpailutilanteen ja tavan tuottaa arvoa. Yritysten 

on pystyttävä toimimaan entistä tehokkaammin yhdessä kilpaillakseen kansainvälisillä 

markkinoilla. Arvon tuottamisen teoria painottaa vahvasti palvelukeskeistä ajattelumallia, 
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jossa arvon yhteistuotanto on keskeisessä asemassa. Nykyinen pakkausteollisuus on melko 

tuotekeskeistä ja pakkauksia ajatellaan usein insinöörimäisestä näkökulmasta 

välttämättömänä pahana. Keskusteluissa kävi ilmi, että monet pakkaajat ja kauppa ovat 

ryhtyneet ajattelemaan yhä vahvemmin kumppanuuden näkökulmasta ratkaisukeskeisesti. 

Tuottaako kaupalle eniten arvoa jokaista tilausta kohden määritelty ja kilpailutettu pakkaus, 

vai yhdessä mietitty ja optimoitu kokonaisratkaisu, joka ottaa huomioon logistiikka- ja 

arvoverkoston kokonaisvaltaisesti? Keskustelijat ymmärsivät yhteistyön merkityksen, 

mutta kvartaalitalouden maailmassa harva yritys haluaa panostaa operatiivisella tasolla 

johonkin, joka saattaa synnyttää liikevaihtoa vasta vuosien päästä.  

Arvoa tuottavien tekijöiden teoria kohtasi hyvin empirian: keskusteluissa esiintyi kaikkien 

arvoa tuottavien tekijöiden osatekijöitä. Teoria oli tutkimuksessa riittävän kattava, sillä 

keskusteluissa ei tullut esiin uusia arvoa tuottavia tekijöitä. Arvoa tuottavien tekijöiden 

teorian oli tarkoitus toimia pohjustuksena aineettoman pääoman mallin rakentamiselle. 

Teorian mukaanotto johtui pääasiassa käytännön syistä, koska arvoa tuottavat tekijät ovat 

aineetonta pääomaa konkreettisempia käsitteitä, joilla on selkeä ja jo nykyisin mitattavissa 

oleva muoto. Arvoa tuottavien tekijöiden suhde aineettoman pääoman teoriaan on 

mielenkiintoinen. Mielestäni keskusteluissa kävi ilmi, että yritysten rakenteellisella 

pääomalla on melko suorat suhteet arvoa tuottaviin tekijöihin. Yksittäisten henkilöstön 

pääoman tekijöiden suhde arvoa tuottaviin tekijöihin on erittäin haastavasti eroteltavissa, 

koska henkilöstö vaikuttaa kaikkeen yrityksen toimintaan. Mielestäni arvoa tuottavien 

tekijöiden pitäminen mukana tutkimuksessa on oikeutettua ja kannattavaa, koska niiden 

tasolla on helpompi luoda ja kohdistaa uusia mittareita. Tämän tutkimuksen yhtenä 

tarkoituksena on kannustaa aineettoman pääoman tekijöihin kohdistettujen mittareiden 

kehitystyötä, mutta arvoa tuottavat tekijät ovat hyvä pohja aineettoman pääoman merkitystä 

mietittäessä. 

Aineettoman pääoman teorian tarkoitus oli omaksua tutkimuksen pohjaksi jokin hyväksi 

koettu malli jaotella aineetonta pääomaa. Tutkimuksen lisäarvon ei ollut tarkoitus olla 

vahvasti uuden teorian kehittämisessä, vaan olemassa olevien mallien yhdistämisessä 

tutkittaessa aineettoman pääoman reaalimaailman ilmiötä pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkostossa. Tutkimuksessa tunnistettiin joukko aineettoman pääoman tekijöitä ja 
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jaettiin ne Baxterin (2008) mallin mukaisesti kuuteen alajoukkoon henkilöstön pääoman ja 

rakenteellisen pääoman alle. Tutkimuksessa luotu aineisto asettui hyvin Baxterin mallin 

mukaisiin ryhmiin, eikä tutkimuksen aikana tullut tarvetta luoda uusia ryhmiä Baxterin 

mallin kuuden ryhmän rinnalle. Rakenteellisen pääoman organisaatio oli ryhmistä 

haastavin, koska aineistosta suuri osa kohdistui tämän ryhmän alle. Millä tavalla 

organisaatioon kuuluva aineeton pääoma tulisi jaotella? Nyt Baxterin aineettoman pääoman 

mallia käsiteltiin siten, että organisaatioon kuuluva aineeton pääoma sisältää sisäisiä 

riippuvuussuhteita: joustavuuden alle on listattu osa erikseen listatuista asioista. Tämä ei 

ole kuitenkaan Baxterin mallin vastainen jaottelu, koska se ei ota tarkasti kantaa 

aineettoman pääoman alatekijöiden sisältöön. 

6.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Aineettomaan pääomaan kohdistetut mittarit ovat vielä tuloillaan. Asioita mitataan vielä 

hyvin tuloslähtöisesti prosessilähtöisyyden sijaan. Tämä tarkoittaa ongelmia reagoinnin 

kohdistamisessa, koska mittareista ei käy välttämättä ilmi ongelman aiheuttajaa, eikä 

korjaustoimenpiteiden kohdistaminen ole siten suoraviivaista. Johtamisen kannalta olisi 

kuitenkin tärkeä ymmärtää, mitkä yrityksen voimavarat ovat mahdollistaneet asiakasarvon 

synnyn, jotta yritystoimintaan tehdyt muutokset keskimäärin lisäisivät asiakasarvoa. Eräs 

jatkotutkimuksen kohde olisi viedä tässä tutkimuksessa testattua mallia pidemmälle 

esimerkiksi yksittäisen yrityksen toimintaympäristössä ja pyrkiä luomaan aineettoman 

pääoman mittaamiseen optimoituja mittareita.  

Toinen jatkotutkimusaihe olisi laajentaa tutkimuskenttää johonkin muuhun toimialaan. 

Tämä tutkimus keskittyi pakkausteollisuuteen ja erityisesti pakkaussuunnitteluprosessin 

arvoverkostoon. Muiden toimialojen ominaispiirteet voisivat tuoda lisävalaistusta tässä 

tutkimuksessa löydettyihin aineettoman pääoman tekijöihin.  

Liiketoiminta tapahtuu usein arvoverkostoissa. Kuitenkin tässäkin tutkimuksessa käydyt 

keskustelut korostivat, että yritysten operatiivinen toiminta rajoittuu usein lähimpiin 

toimijoihin. Taloudelliset reunaehdot toimivat usein rajoitteina laajemmalle 

yhteistoiminnalle, koska yrityksissä ei ole ylimääräistä kapasiteettia tämänkaltaiseen 

kehittämiseen. Yhden toimijan laajamittainen tarkastelu voisi osoittautua hedelmälliseksi: 
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arvoverkostosta irrotettujen toimijoiden sijaan voitaisiin tutkia arvoverkostojen rakennetta 

ja toimintaa erityisesti yhden yrityksen, esimerkiksi pakkaajan tai pakkausvalmistajan, 

näkökulmasta.  
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