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Tutkimuksen tavoitteena on arvioida dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston ra-
kenteen merkitystä innovointikyvyn muodostumisessa innovaatioverkostossa. 
Luvussa 2 esitetään innovaatioverkosto käsitteenä ja kuvataan sitä yrityksen toi-
mintaympäristönä. Innovaatioverkosto on alati muuttuva ja tavoitteisiinsa sopeu-
tuva systeemi. Se koostuu autonomisista toimijoista, jotka toimivat yhteisen ta-
voitteen saavuttamiseksi. Verkoston elinkaaren vaiheesta riippuen sen tavoit-
teena on luoda tuote- tai prosessi-innovaatioita. Toiminta innovaatioverkostossa 
perustuu toimijoiden väliseen resurssien täydentävyyteen. Merkittävin resurssi 
yritysten innovointikyvyn kannalta on verkoston yritysten omistama tieto. 
Luvussa 3 kuvataan tyypillisimmät innovaatioverkoston rakenteesta tunnistetta-
vat osat. Verkoston rakenteen nähdään koostuvat kolmenlaisista yritysten väli-
sistä rakenteista verkostossa. Näitä rakenteita ovat yritysten väliset suorat ja epä-
suorat linkit sekä rakenteelliset aukot. Epäsuorien linkkien merkitys on sitä vähäi-
sempi, mitä enemmän yrityksellä on suoria linkkejä. Yritysten väliset suorat linkit 
mahdollistavat luottamuksen muodostumisen ja laaja-alaisemman yhteistyön yri-
tysten välillä. Yritysten välinen luottamus edelleen mahdollistaa hiljaisen tiedon 
siirtymisen yritysten välillä. Tyypillisesti suorissa linkeissä toimii kehityshankkeen 
parissa työskentelevä molempien yritysten toimijoista koostuva tiimi. Tämän tii-
min tehtävä on madaltaa yritysten välisiä rajoja sekä varmistaa tiedon ja resurs-
sien siirtyminen yritysten välillä. Epäsuorat linkit toimivat pääasiassa eksplisiitti-
sen tiedon siirron välineenä yritysten välillä. 
Luvussa 4 käsitellään yrityksen dynaamisia kyvykkyyksiä erityisesti innovointiky-
vyn muodostumisen ja yritysten välisen tiedon siirron näkökulmista. Dynaamiset 
kyvykkyydet ovat organisatorisia prosesseja, joiden avulla yritys tarkoituksenmu-
kaisesti luo, lisää ja muokkaa sen resurssiperustaansa. Toimintaympäristössä, 
jossa menestyminen perustuu yrityksen ulkopuolisen tiedon hyödyntämiseen, ra-
japintaelementtien vastaanottokyky on niiden keskeisin ominaisuus yrityksen in-
novointikyvyn muodostumisessa innovaatioverkostossa. Yrityksen vastaanotto-
kyky on osa sen dynaamisia kyvykkyyksiä. Sen avulla yritys hankkii, sisäistää, 
muuntaa ja hyödyntää yrityksen ulkopuolista tietoa toiminnassaan. Nämä neljä 
vaihetta ovat erillisiä, mutta toisistaan riippuvia ulkoisen tiedon hyödyntämispro-
sessissa. 
Luvussa 5 esitetään johtopäätökset dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston ra-
kenteen merkityksestä yrityksen innovointikyvyn muodostumiseen innovaatiover-
kostossa. Tutkimuksen tavoite arvioidaan saavutetuksi työn rajauksen puitteissa. 
Myös tutkimuskysymyksiin on vastattu valittujen lähteiden pohjalta. 
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1. JOHDANTO 

Verkostot ovat keskeisimpiä keinoja, joiden avulla pyritään saavuttamaan kilpailuetua ja 

kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Perinteisesti yritysten välinen verkos-

toituminen on tapahtunut vertikaalisesti asiakassuhteiden suunnassa. Innovaatioverkostot 

ovat kuitenkin horisontaalisia verkostoja, joissa verkoston jäsenet nähdään tasa-arvoisina 

kumppaneina. Ne ovat alati muuttuvia yritysten ja tutkijayhteisöjen välisistä linkeistä 

koostuvia kompleksisia systeemejä. Innovaatioverkostoissa on kyse toimialarajoja ylittä-

vistä kokonaisuuksista, joissa toimijat toimivat yhdessä teknologian kehittämiseksi ja uu-

sien innovaatioiden luomiseksi. Ne ovat askel avoimempaan innovaatiomalliin, jossa in-

novaatiotoiminta on yhä enemmän yhteistyötä, ja jossa tuloksia ollaan valmiita jakamaan. 

Vaikka esimerkiksi tutkijayhteisöjen, kuten yliopistojen rooli innovaatioverkostoissa on 

hyvin keskeinen, ne jäävät tämän tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle. 

Näkökulmana tässä tutkimuksessa on, että innovaatioverkostot ovat dynaamisia, verkos-

ton tavoitteisiin alati sopeutuvia kompleksisia systeemejä. Innovaatioiden syntymistä tar-

kastellaan yrityksen näkökulmasta siten, että innovaatiot syntyvät yksittäiselle innovaa-

tioverkoston yritykselle. Tutkimuksen aiheeseen päädyttiin kolmen rajauksen kautta: in-

novaatioverkostot, innovointikyky ja yritysten väliset rajapinnat. Tutkimuksen edetessä 

rajaus tarkentui koskemaan yrityksen dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen 

vaikutusta yrityksen innovointikyvyn muodostumiseen innovaatioverkostossa. Tutki-

muksen rajaus määräytyi pitkälti tekijän oman mielenkiinnon perusteella. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yrityksen dynaamiset kyvykkyydet ja inno-

vaatioverkoston rakenne vaikuttavat innovointikyvyn muodostumiseen innovaatiover-

kostossa. Yrityksen innovointikyvyn muodostumista innovaatioverkostossa tarkastellaan 

siten sekä yrityksen ominaisuuksien tasolla että verkoston rakenteen tasolla. Tutkimuk-

sessa vastataan kysymyksiin ”Miten yrityksen dynaamiset kyvykkyydet edesauttavat yri-

tyksen innovointikyvyn muodostumista innovaatioverkostossa?” ja ”Minkälaiset yritys-

ten väliset linkit ja rakenteet ovat olennaisia yrityksen innovointikyvyn muodostumisen 

kannalta innovaatioverkostossa?” Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tulee tarkastella, 

millainen toimintaympäristö innovaatioverkosto on yritykselle ja edelleen tunnistaa sel-

laisia yrityksen dynaamisten kyvykkyyksien piirteitä, jotka ovat keskeisiä yrityksen toi-

minnan ja erityisesti innovointikyvyn muodostumisen kannalta innovaatioverkostossa. 

Lisäksi tulee tutkia yritysten välisiä rakenteita ja linkkejä. Näistä rakenteista ja linkeistä 

tulee tunnistaa niitä tekijöitä, jotka edesauttavat yrityksen innovointikyvyn muodostu-

mista innovaatioverkostossa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Käytetyn ai-

neiston valintaa vaikutti keskeisten asiasanojen käyttö aineiston haussa, lähdeketjujen 

seuraaminen ja lähteiden tunnettavuus. 
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Tutkimuksen toisessa luvussa tutkitaan innovaatioverkostoa käsitteenä ja määritellään 

sen tyypilliset ominaisuudet. Tutkimuksen kolmannen luvun aiheena on yritysten väliset 

rakenteet innovaatioverkostossa. Tutkimuksen toinen ja kolmas luku käsittelevät verkos-

totason ilmiöitä. Ilmiöitä tarkastellaan erityisesti yksittäisen yrityksen innovointikyvyn 

muodostumisen näkökulmasta. 

Tutkimuksen neljäs luku käsittelee keskeistä yritystason ominaisuutta yrityksen inno-

vointikyvyn muodostumisen kannalta. Neljännen luvun aiheena on yrityksen dynaamiset 

kyvykkyydet. Tutkimuksen viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset ja johto-

päätökset. 
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2. INNOVAATIOVERKOSTO DYNAAMISENA TOI-

MINTAYMPÄRISTÖNÄ 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen yleinen teoreettinen perusta. Aluksi tarkastellaan ja 

määritellään tutkimuksen aihepiiriin liittyviä keskeisiä käsitteitä (2.1). Tämän jälkeen tar-

kastellaan innovaatioverkostoa yrityksen toimintaympäristönä (2.2) sekä innovaatiover-

kostojen dynaamisuutta (2.3). Luvun lopussa käsitellään vastavuoroista yhteistyötä inno-

vaatioverkostossa (2.4). 

2.1 Innovaatioverkosto käsitteenä 

Innovaatioverkoston käsite on fundamentaalisesti ongelmallinen. Tämä johtuu siitä, että 

eri tahot määrittelevät innovaation käsitteen eri tavalla. Lisäksi käsitettä käytetään usein 

väärin. Kun ongelmalliseen käsitteeseen lisätään strateginen verkostoyhteistyö ja komp-

leksiset systeemit, korostuu käsitteistön vaikeus. 

Kirjallisuuden määrittelyt strategisista verkostoista ja strategisista alliansseista ovat hie-

man ristiriitaisia toteutuvan yhteistyön tason mukaan. Valkokari (2009) määrittelee väi-

töskirjassaan strategisen verkostoyhteistyön systeemiajattelun avulla. Systeemiajattelun 

mukaisesti jokainen järjestelmä (verkosto) on jaettavissa osajärjestelmiin (yritys). Vas-

taavasti esimerkiksi allianssi on jaettavissa verkostoiksi. Systeemiajattelun mukaisesti 

strategisen verkostoyhteistyön määritelmä ei ole riippuvainen toteutuvan yhteistyön ta-

sosta. (Valkokari 2009, s. 45) Täten strateginen verkostoyhteistyö voidaan määritellä seu-

raavasti: 

Pitkäkestoista sovitun liiketoiminta-alueen yhteiskehittämistä, jonka tavoitteena 

on kaikkien osapuolten tulevaisuuden aseman tai kilpailukyvyn parantaminen. 

Tämä yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen, yhteistoimintaan ja kaikkia osapuo-

lia täydentävään riippuvuuteen. (Valkokari 2009, s. 45) 

Vaikka on harhaanjohtavaa käyttää innovaation ja innovoinnin yhteydessä sanaa ”syn-

tyä”, käytetään kyseistä termiä tässä tutkimuksessa. Innovaatiot eivät synny itsestään, 

vaan ne vaativat työtä. 

Tässä tutkimuksessa käytettävä innovaation määritelmä on peräisin lähteestä Crossan & 

Apaydinin (2010) artikkelista A Multidimensional Framework of Organizational Innova-

tion: A Systematic Review of the Literature. Tätä määritelmää käytetään, koska Taloudel-

lisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) käyttää samaa määritelmää. Heidän mu-

kaansa innovaatio on uutuusarvoa sisältävän asian tai tuotteen tuottamista, käyttöönottoa, 

omaksumista ja hyödyntämistä kaupallisesti; tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden uu-
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distamista tai laajentamista; uusien valmistustapojen kehittämistä ja uusien johtamisjär-

jestelmien vakiinnuttamista. Innovaatio on sekä prosessi että tuote. (Edison et al. 2013, s. 

1400). Innovointikyvyllä viitataan systeemin kykyyn tuottaa innovaatioita määrällisesti 

tai laadullisesti (Yliherva 2004, s. 15) 

Innovaatioverkosto on innovaation tuottamiseen tähtäävä strateginen verkostoyhteistyö. 

Se on verkostomuodoista moniulotteisin ja avoimin (Valkokari et al. 2008, s. 219). Inno-

vaatioverkostoa voidaan pitää kompleksisena systeeminä, sillä se koostuu useista, toi-

siinsa vaikuttavista toimijoista, joiden välillä on jatkuvasti kaksisuuntainen informaa-

tiokulun järjestelmä. Kompleksisille systeemeille tyypillisesti innovaatioverkostolla on 

kyky kehittyä ilman ulkoista vaikutusta sisäisten vaihtelujen kautta. Lisäksi se, että sama 

yritys voi kuulua samanaikaisesti useampaan verkostoon, on kompleksisen systeemin 

piirre, sillä se vaikeuttaa systeemin ja sen toimijoiden välisien vaikutuksien kuvaamista. 

Kaiken kaikkiaan innovaatioverkosto on enemmän kuin osiensa summa. (Valkokari 

2008, s. 39–40) 

Kun innovaation ja strategisen verkostoyhteistyön määritelmät yhdistetään, ollaan toi-

mintaympäristössä, missä innovaation luominen on aidosti moniääninen prosessi, jossa 

kullakin toimijalla on oma intressinsä ja näkökulmansa (Yliherva 2004, s. 37). Jotta in-

novaatioprosessi on tuloksellinen tällaisessa toimintaympäristössä, innovaatioprosessin 

tulee olla yhdenmukainen siten, että eri toimijat työskentelevät yhteisen tavoitteen saa-

vuttamiseksi. Yritysten välisien linkkien tulee mahdollistaa tällainen toiminta. (Valkokari 

2008, s. 108, 117) 

2.2 Innovaatioverkosto toimintaympäristönä 

Verkostot ovat keskeisessä asemassa, kun yritykset pyrkivät vastaamaan globalisoitumi-

sen, teknologioiden nopeaan kehittymiseen ja toimialojen limittymisen asettamiin vaati-

muksiin liiketoiminnan uudistamisesta ja innovoinnista. Seurauksena on yhä moninai-

sempia strategisia kumppanuus- ja verkostosuhteita. Tiiviin rakenteen, yhteistyön sekä 

selkeät koordinointisuhteet sisältävä verkosto voi olla erittäin tehokas toimintaympäristö 

selkeiden kehitysprojektien ja sarjatuotantoa lähestyvän toiminnan tehostamisessa. (Val-

kokari et al. 2008) Vaativat ratkaisut ja uudenlaista osaamista luovat sovellukset kuiten-

kin edellyttävät verkoston jäseniltä riittävää autonomiaa, aikaa ja resursseja (Möller et al. 

2004, s. 103). 

Innovaatioverkosto on luonteeltaan epävarma ja riskialtis toimintaympäristö, koska olen-

nainen osa sen arvontuotantoa on vanhojen liiketoimintaprosessien ja -tapojen kyseen-

alaistaminen ja samalla uusien mahdollisuuksien tunnistaminen. Ratkaisevassa asemassa 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa on emergenttien teknologioiden 

riittävän varhainen tunnistaminen ja niiden kaupallistaminen. Tämä on samalla liikkeen-

johdon keskeisin haaste innovaatioverkostossa toimimisessa. (Valkokari et al. 2008, s. 

76, 130) Uusien liiketoimintamahdollisuuksien varhaista tunnistamista vaikeuttavat 
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muun muassa syntyvien ideoiden ja sovellusmahdollisuuksien suuri joukko, epämääräi-

syys ja outous, omien näkökulmien ja osaamisen kapeus sekä oman verkostoaseman jous-

tamattomuus. Verkostotasolla uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja 

kaupallistaminen edellyttävät verkostolta ”joustavuutta, tilanneherkkyyttä sekä kykyä op-

pia ja omaksua uusia asioita sekä kykyä yhdistää uutta osaamista jo olemassa olevaan 

tietämykseen” (Möller et al. 2004, s. 88). 

Emergentit teknologiat ovat haastavia myös siksi, että niiden vastaavuus yrityksen aikai-

sempaan arvontuottojärjestelmään on epävarmaa. Jos uutta teknologiaa ei kyetä tai haluta 

ottaa osaksi yrityksen aikaisempaa liiketoimintaa ja arvontuotantojärjestelmää, jäljelle jää 

kaksi vaihtoehtoa: kaupallistamatta jättäminen tai innovaation siirtäminen organisaation 

ulkopuolelle kokonaan omaan organisaatioon. Innovaation siirtäminen yrityksen ulko-

puolelle on tarpeellista erityisesti silloin, kun innovaatio on radikaali tai eroaa suuresti 

yrityksen aikaisemmasta arvontuottojärjestelmästä. (Apilo et al. 2007, s. 113) 

Epävarmuutta uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa lisää myös verkoston toimijoiden 

ja emergentteihin teknologioihin liittyvien asioiden näkemyksellisyys. Tutkimus- ja ke-

hitystyön tuottamat tulkinnat ja sovellusmahdollisuudet ovat harvoin selkeitä ja läpinäky-

viä. Sen sijaan ne ovat näkemyksiä, jotka perustuvat aikaisempiin kokemuksiin tai ennus-

teisiin. Lisäksi jokaisella verkostossa toimivalla yrityksellä on omat ajatuksensa ja agen-

dansa uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Edellä mainittujen syiden lisäksi erityisesti 

silloin, kun uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvien näkemysten luominen ylittää 

toimialarajoja, on syntyvä näkemys laaja-alainen. Tämä korostaa yritysten välisien link-

kien ja siellä toimivien henkilöiden merkitystä tulevaisuuden hahmottamisessa, teknolo-

gisten sovellusten oivaltamisessa ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Valkokari et 

al. 2008, s. 76) 

Yrityksen kilpailukyvyn ja markkina-aseman parantuminen innovaatioverkostossa perus-

tuu yritysten välisen diversiteetin ja resurssien täydentävyyden hyödyntämiseen. Verkos-

tossa innovaatioprosessiin pyritään yhdistämään yhä useampia toimijoita eri toimialoilta. 

Näin verkostoon luodaan diversiteettiä, joka poikkeuksetta kasvattaa verkostossa toimi-

vien yritysten innovointikykyä. Tämä lisää todennäköisyyttä innovaatioprosessin onnis-

tumiselle ja yrityksen kilpailukyvyn säilymiselle tulevaisuudessa. Innovointikykyyn vai-

kuttavia yritysten välisen diversiteetin ulottuvuuksia ovat kaikki ne ominaisuudet, jotka 

erottavat yritykset toisistaan. Toisin sanoen, innovaatioverkostossa innovointikyky muo-

dostuu yritysten välisen erilaisuuden kohtaamisesta. Näitä erilaisuuden piirteitä voivat 

olla esimerkiksi erilaiset resurssit, kyvyt, arvot, asenteet, näkemykset, tietämykset, työ-

tehtävät ja yritysten koot. (Valkokari 2009, s.116) Eri piirteet painottuvat innovaatiopro-

sessin ja verkoston elinkaaren eri vaiheissa. 

Yritysten välinen resurssien täydentävyys voi koskea verkostosuhteesta riippuen esimer-

kiksi taloudellisia resursseja tai yrityksen ulkopuolista tietoa. Innovaatioverkoston avulla 
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saavutettavia taloudellisia resursseja ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyöhön sijoitet-

tavat resurssit sekä idean markkinoille lanseerauksen vaatimat resurssit. Merkittävää on 

myös näiden avulla saavutettava mittakaavaetu. Pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät 

harvoin vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin kasvusta ja kansainvälistymisestä yrityk-

sen omien tutkimus- ja kehitystyön toimien varassa. Innovaatioverkostot mahdollistavat 

tutkimus- ja kehitystyön siirtämisen useamman toimijan resurssien vaikutuspiiriin. (Pit-

taway et al. 2004) Näin tutkimus- ja kehitystyöhön sijoitettavat resurssit kasvavat ja yri-

tyksen innovointikyky vahvistuu. (Ahuja 2000) Lisäksi innovaatioverkoston yritysten vä-

linen taloudellisien resurssien täydentävyys ja mittakaavaetu ilmenevät idean markki-

noille lanseeraamiseen vaadittavissa resursseissa. Pienellä yrityksellä voi olla hallussaan 

teknologiaa ja osaamista, joka oikein lanseerattuna auttaisi saavuttamaan merkittävää kil-

pailuetua, mutta siltä voi puuttua sen lanseeraamiseen edellytettävät resurssit. Verkoston 

avulla se voi kuitenkin saavuttaa lanseeraamisen vaatimat resurssit. (Pittaway et al. 2004) 

Innovaatioverkoston rooli tiedon hankinnassa on kaksijakoinen. Yritys voi hyödyntää in-

novaatioverkostoa ja sen osaamista hankkimalla tietoa muilta yrityksiltä ja toimialoilta. 

Pääsy useamman yrityksen tutkimus- ja kehitystyön luomaan tietoon luo paremmat edel-

lytykset onnistuneelle innovaatiotoiminnalle. (Valkokari et al. 2012) Toisaalta yritys voi 

hyödyntää innovaatioverkostoa tiedon jalostamiseen ja käsittelyyn sekä oman tutkimus- 

ja kehitystyön peilaamiseen ja uusien innovatiivisten toimintatapojen oppimiseen. (Pitta-

way et al. 2004) Verkoston jäsenien välinen resurssien täydentävyys ja yritysten välinen 

diversiteetti toimivat katalysaattoreina yritysten väliselle tiedon siirrolle (Harryson et al. 

2008). Tämä johtaa suotuisassa tilanteessa innovaatioprosessin nopeutumiseen ja tuotteen 

nopeampaan markkinoille lanseeraukseen. 

2.3 Innovaatioverkostojen dynaamisuus 

Innovaatioverkostojen dynaamisuus on kenties niiden ominaisin piirre verrattuna muihin 

verkostotyyppeihin. Kirjallisuudessa esitetäänkin, että innovaatioverkostojen dynaami-

suus on todennäköisesti merkittävin innovaatioverkostoihin liittyvä tutkimuksen kohde 

tulevaisuudessa. (Pittaway 2004, s. 160) 

Innovaatioverkostojen dynamiikasta on erotettavissa kaksi pääpiirrettä: muutoksen no-

peus ja muutoksen logiikka (Möller 2004, s. 131). Näitä kahta piirrettä tarkastellaan seu-

raavaksi verkoston rakenteen (2.3.1) ja tavoitteiden (2.3.2) muutosten näkökulmista. 

2.3.1 Verkoston rakenteen muutokset 

Horisontaaliset innovaatioverkostot muodostavat dynaamisen ja avoimen verkoston, 

jonka ohjaaminen on perinteistä liiketoimintaverkostoa haastavampaa. Innovaatioverkos-

tot rakennetaan lähtökohtaisesti projektipohjalle ja ne toteuttavat projektiluontoisia kehi-

tyshankkeita (Möller et al. 2004, s. 105). Nopeasti kehittyvillä dynaamisilla toimialoilla 
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kehityshankkeiden aikataulut ovat varsin kireitä, ja siten verkostojen elinkaaret ovat luon-

teeltaan usein lyhytikäisiä. Innovaatioverkoston taloudelliset hyödyt ja tuloksellisuus kai-

kille osapuolille on usein epävarmaa, minkä vuoksi erityisesti luottamus verkostoon ja 

osapuoliin tulee luoda nopeasti. (Möller et al. 2004, s. 96) Innovaatioverkoston ohjaami-

sen haastavuus johtuu sen dynaamisuudesta ja toimijoiden riittävän autonomian tarpeesta. 

(Möller et al. 2004, s. 103) Dynaamisuudesta johtuen yrityksillä tulee olla jatkuva kyky 

uudistaa sen suhteita muihin yrityksiin, jotta se pystyy vastaamaan teknologisen kehityk-

sen vauhtiin ja sopeutumaan muuttuvaan verkostoon (Pittaway 2004, s. 160). (Valkokari 

et al. 2008, s. 130) 

Möller et al. (2004, s. 93) tunnistavat innovaatioverkoston elinkaaresta neljä vaihetta, 

jotka kuvaavat tyypillistä innovaatioverkoston muutoksen logiikkaa. Tunnistettavat neljä 

vaihetta ovat potentiaalisten verkostokumppaneiden tunnistaminen, verkoston kokoami-

nen, verkoston ylläpito sekä verkoston lepotila tai yhteistyön jatkuminen epävirallisena. 

(Möller et al. 2004, s. 93) 

Verkostojen elinkaari alkaa potentiaalisten jäsenien tunnistamisella ja kehityshankkeen 

aikatauluttamisella. Jäsenien tunnistamisessa olennaista on tunnistaa ne resurssit ja tiedot 

mitä tarvitaan, mutta mitä itsellä ei ole hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi hankkeen aika-

tauluttaminen on olennaista selkeiden tavoitteiden määrittämiseksi, koska kehityshank-

keet ovat määräaikaisia. Ennen verkoston kokoamista tulee kuitenkin vielä arvioida kun-

kin jäsenen kykyä ja halua toimia verkoston jäsenenä. Merkittäviä tekijöitä arvioinnissa 

ovat esimerkiksi jäsenen aikaisemmat verkostosuhteet, kriittinen erityisosaaminen, moti-

voituneisuus ja linkittyminen muihin osaajayhteisöihin, joista verkosto voi hyötyä. Eri-

tyisen tärkeää on huomioida verkoston jäsenien välinen diversiteetti näiden tekijöiden 

suhteen. Verkoston moniulotteisuus ja yrityksen linkittyminen muihin verkostoihin voi-

vat tarjota mahdollisuuden entistäkin laajempaan tietämykseen ja ymmärrykseen. Pienet-

kin muutokset verkoston yksittäisessä arvontuottojärjestelmän osassa voivat vaikuttaa 

merkittävästi johonkin toiseen arvontuottojärjestelmän osaan. (Möller et al. 2004, s. 97) 

Tämä tarkoittaa sitä, että melko vähäisetkin diversiteetin piirteet voivat olla merkittäviä 

tekijöitä verkoston innovointikyvyn vahvistamisessa. 

Innovaatioverkoston kokoaminen tarkoittaa jäsenien rekrytointia ja sitouttamista verkos-

toon. Varsinkin nopeasti kehittyvillä toimialoilla kehityshankkeiden aikataulut ovat ki-

reitä. Tämä lisää paineita verkoston nopealle kokoamiselle ja toiminnan käynnistämiselle. 

(Möller et al. 2004, s. 96) 

Innovaatioverkostojen ylläpito on johtamisen näkökulmasta haastavaa, sillä ne ovat ra-

kenteellisesti löyhiä kokonaisuuksia, joissa toimijat tulee nähdä ja kokea autonomisina 

yksiköinä. Tästä huolimatta innovaatioverkoston kehityshankkeilla on oltava selkeä johto 

hankkeen onnistumisen takaamiseksi. Hankkeen johto voi koostua esimerkiksi organisaa-

tioiden välisillä rajapinnoilla toimivasta yksiköstä. Sen tehtävänä on madaltaa organisaa-

tioiden välisiä kulttuurillisia ja organisatorisia eroja sekä varmistaa tiedon ja tietämyksen 
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siirtyminen yritysten välillä. Hankkeen johdon merkitys korostuu dynaamisemmassa toi-

mintaympäristössä, jossa vaaditaan suurempaa kykyä sopeutua toimintaympäristön muu-

toksiin ja nopeampaa reagointikykyä. (Möller et al. 2004, s. 103) 

Tyypillistä on, että innovaatioverkostossa toteutettavan kehityshankkeen tarpeet ja tavoit-

teet muuttuvat hankkeen edetessä. Näin ollen myös verkoston jäseniä vaihtuu kehitys-

hankkeen edetessä. Tämä takia innovaatioverkostoa voidaankin luonnehtia alati muuttu-

vana ja uudistuvana toimintaympäristönä. Kehityshankkeen johdon avulla innovaatiover-

koston toimijoiden vaihtuvuutta pystytään hallitsemaan. (Möller et al. 2004, s. 103) 

Innovaatioverkoston elinkaari päättyy, kun verkostossa toteutettu innovaatioprosessi lop-

puu. Tällöin innovaatioprosessin tavoitteet on saavutettu tai edellytyksiä toiminnan jat-

kamiseksi ei ole. Lopetetun verkoston pohjalta voidaan rakentaa uusi innovaatioverkosto 

tai sen toiminta voi jatkua epävirallisena. Toiminnan jatkuessa epävirallisena tuloksena 

voi olla virallisia tai epävirallisia osaamis- ja käytäntöyhteisöjä, jotka kokoavat yhteen 

aikaisempien hankkeiden synnyttämän tietämyksen ja osaamisen. Kaikki edellä mainitut 

toimet ovat ratkaisevassa asemassa uuden innovaatioverkoston toiminnan nopeassa käyn-

nistämisessä. (Möller et al. 2004, s. 104) 

Toiminnan jatkamisen edellytyksien puute ja sitä seuraava verkoston epäonnistuminen 

voi johtua verkoston sisäisistä tai ulkoisista syistä. Tyypillisiä verkoston epäonnistumisen 

sisäisiä syitä ovat toimijoiden välinen konflikti, verkoston toiminnan mittakaavan puute, 

hankkeen johdon puute, verkoston toimijoiden selkeiden roolien puute tai verkoston vää-

rinkäyttö. Verkoston väärinkäyttö voi ilmentyä esimerkiksi opportunismina sekä yhtei-

seen hankkeeseen sijoitettavien resurssien tai sovittujen tavoitteiden laiminlyömisenä. 

(Ahuja 2000) Ulkoisia syitä verkoston epäonnistumiselle ovat esimerkiksi verkostojen 

välinen konflikti tai jokin verkoston ulkopuolinen muutos. Näitä muutoksia voivat olla 

esimerkiksi uusien teknologioiden syntyminen ja kansallisien tai kansainvälisien instituu-

tioiden asettamien velvoitteiden muutokset. (Pittaway et al. 2004) 

Verkoston muutos on sidonnainen toimialan muutokseen. Toimialan ollessa tuore, ver-

kostot ovat jäsentymättömiä ja yhteistyöllä ei ole selkeää päämäärää. Toimialan kehitty-

essä verkostot muuttuvat pysyvämmiksi ja yhteistyö syvenee. Tämän muutoksen nopeus 

ohjaa verkoston muutoksen nopeutta. (Valkokari 2009, s. 127) Nopeasti muuttuvassa ym-

päristössä, jossa muutoksen logiikka on alhainen, tuotteet tai prosessit kehittyvät nopeasti 

ja tietoa jaetaan yritysten välillä usein herkemmin. Koska strateginen verkostoyhteistyö 

on lähtökohtaisesti vastavuoroista, se miten herkästi yritys jakaa tietoa, on olennainen 

osasyy siihen, miten herkästi yritys itse saa tietoa. Verkostosuhteessa, jossa tietoa jaetaan 

herkästi, teknologian kehittyminen on usein voimakkainta, koska yritykset pääsevät kä-

siksi uuteen tietoon, jota he voivat soveltaa. (Andersson et al. 2007) 
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2.3.2 Verkoston tavoitteiden muutokset 

Yhteiset tavoitteet muodostuvat yritysten yhdenmukaiselle tulkinnalle toimintaympäris-

töstä ja sen tarpeista. Mikäli jokainen yritys kulkisi omaan suuntaansa, olisi tuloksen kan-

nalta yhdentekevää, vaikka ne olisivat kaikki yksin liikkeellä (Apilo et al. 2007, s. 104). 

Toisin sanoen ilman yhteistä tavoitetta verkoston toiminnalle ei ole perusteita (Valkokari 

2009, s. 199). Verkoston tavoitteiden ja innovaatioiden luomisen kannalta on olennaista 

tunnistaa ja ymmärtää asiakkaiden tarpeita. Toimijoiden on tunnistettava, millaisia rat-

kaisuja asiakas tarvitsisi ja arvostaisi, mikäli asiakkaan tarpeet eivät olisi sidottuja siihen, 

mitä on tarjolla. (Valkokari et al. 2008, s. 130) 

Päällekkäisyyden (engl. overlapping) käsitteellä Lamming et al. (2006) kuvaavat verkos-

ton dynaamisten tilojen yhdenmukaisuutta edellytyksenä yhteistyösuhteiden kehittymi-

selle. Verkoston yhteisten tavoitteiden muutoksen dynamiikan tulisikin olla yhdenmukai-

nen verkoston toimintaympäristön dynamiikan ja erityisesti sen tulkinnan kanssa. Nope-

asti muuttuva toimintaympäristö asettaa verkostolle vaatimuksen tavoitteiden nopeasta 

sovittamisesta toimialan muutokseen nähden. (Valkokari 2009, s. 97–98) Verkoston ta-

voitteiden muutoksen nopeuteen vaikuttaa toimintaympäristön lisäksi verkostossa tuotet-

tavan tuotteen kompleksisuus. Hyvin kompleksiset lopputuotteet vaativat stabiileja yh-

teistyösuhteita, jotka mahdollistavat kompleksiseen tuotteeseen liittyvän yhteisen oppi-

misen verkostossa. (Valkokari et al. 2008, s. 128) 

Innovaatioverkoston tavoitteiden muutoksen logiikka noudattaa teknologisen kehityksen 

vaiheita. Teknologisen kehityksen syklin vaiheesta riippuen verkoston tavoitteena on 

luoda joko tuote- tai prosessi-innovaatio. Teknologisen kehityksen epävarmuuden jak-

solla on usein tavoitteena saavuttaa kilpailuetua ja parempi markkina-asema luomalla uu-

sia tuoteinnovaatioita. Inkrementaalisen kehityksen vaiheessa on sen sijaan tyypillisem-

pää, että pyritään luomaan prosessi-innovaatioita. Niiden avulla tuotteita pyritään hyö-

dyntämään tehokkaammin kaupallisesti ja siten saavuttamaan kilpailuetua ja parempi 

markkina-asema. (Harryson et al. 2008) 

Verkoston tavoitteiden muutoksen logiikan kannalta keskeistä on tilanne, jossa samalla 

verkostolla pyritään sekä luomaan uusi innovaatio että hyödyntämään sitä kaupallisesti. 

Erityisen tärkeää toimijoiden kannalta on vaihe, jolloin verkoston tavoitteet muuttuvat. 

Verkoston jäsenien on olennaista tiedostaa muutos ja toimia aina sen hetkisten tavoittei-

den mukaisesti. Innovaation luomisen ja hyödyntämisen vaiheet vaativat luonteeltaan eri-

laisia verkostolinkkejä, sillä siirtyvän tiedon luonne ja yhteistyön laajuus ovat erilaisia. 

Kaupallisen hyödyntämisen vaiheessa aiempaa verkostoa tulee usein laajentaa esimer-

kiksi markkinointi- ja jakelukanavayrityksillä. Lisäksi verkoston tuotantokapasiteetti voi 

vaatia lisäyksiä. Vaiheessa, jossa verkoston tavoitteet muuttuvat, näitä verkostolinkkejä 

luodaan ja samalla innovaation luomisvaiheessa tärkeitä, mutta kaupallisen hyödyntämi-

sen kannalta verkostolle merkityksettömiä linkkejä puretaan. (Möller et al. 2004, s. 189) 
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Lisäksi kehityshankkeen johdon merkitys tavoitteiden muutosten kannalta on olennainen. 

Samaan tapaan kuin pienet muutokset ja eroavaisuudet innovaatioverkoston jäsenien vä-

lillä voivat vaikuttaa merkittävästi johonkin arvontuottojärjestelmän osaan, myös pienet 

muutokset verkoston tavoitteissa voivat olla merkittäviä yritysten innovointikyvyn kan-

nalta. Tämän takia on erityisen tärkeää, että kehityshankkeen johto viestii jatkuvasti ver-

koston tavoitteista ja niiden muutoksista verkoston jäsenille. (Möller et al. 2004; Valko-

kari et al. 2008, s. 130) 

2.4 Vastavuoroinen yhteistyö 

Ratkaisevia tekijöitä toimivan yhteistyön muodostumisessa innovaatioverkostossa ovat 

hyvä sisäinen ja ulkoinen kommunikointi. (Möller et al. 2004, s. 105) Verkoston yritysten 

tulee kommunikoida vastavuoroisesti sekä toistensa että verkoston toimintaympäristön 

kanssa. Verkoston sisällä hankkeen parissa työskentelevän tiimin tulee huolehtia siitä, 

että yhteistyö verkostossa on vastavuoroista. Tällöin kaikille verkoston jäsenille tarjotaan 

yhdenvertainen mahdollisuus kehittää omaa erityisosaamistaan. Verkostoon luodaan val-

miudet yhdessä oppimiselle ja paremmat edellytykset innovaatioiden syntymiselle. Toi-

mivan yhteistyön takaamiseksi tulee verkostossa kiinnittää huomiota toimijoiden välisten 

kulttuurillisten ja organisatoristen erojen aiheuttamien kynnysten madaltamiseksi. Useat 

tutkimukset ovat todenneet näiden kynnysten olevan tiedon ja tietämyksen siirtymisen 

esteenä. Lisäksi toimiva ja vastavuoroinen yhteistyö edellyttää yrityksiltä riittävää avoi-

muutta. (Valkokari 2009, s. 179). Hankkeen parissa toimivan tiimin tehtävänä on madal-

taa näitä kynnyksiä ja luoda avointa ilmapiiriä yritysten välisiin rajapintoihin, ja siten 

edistää yhteistyön vastavuoroisuutta. Vastavuoroisuuden kannalta olennaista on myös, 

että hankkeen parissa toimivassa tiimissä verkoston toimijoita edustavat sellaiset tahot, 

kyvykkyydet ja taidot, että toiminta yritysten välisissä rajapinnoissa luo edellytykset tie-

don joustavalle siirtymiselle. Lisäksi tiimin tulee huolehtia, että tietoa ei pääse vähene-

mään tai katoamaan sen siirtyessä toimijoiden välillä. (Möller et al. 2004, s. 103) 

Innovaatioverkostot kehittyvät rinnakkaisesti toimintaympäristöjensä kanssa, koska ne 

ovat vastavuoroisesti riippuvaisia toisistaan. (Valkokari 2009, s. 125) Kommunikoimalla 

vastavuoroisesti toimintaympäristönsä kanssa verkoston on mahdollista tunnistaa ympä-

ristön heikkoja signaaleja ja emergenttejä teknologioita jo varhaisessa vaiheessa ja rea-

goida niihin. Vastaavasti innovaatioverkosto vaikuttaa toimintaympäristöönsä esimer-

kiksi sen tuottamien innovaatioiden kautta. (Valkokari 2009, s. 130) 

Verkostoyhteistyön yhteydessä korostetaan usein yrityksen ulkopuolisen tiedon vastaan-

ottokykyä (engl. absorptive capacity), mutta yhtä suuri merkitys on tiedon jakajan ky-

vyillä ja motivaatiolla jakaa tietoa. (Valkokari 2009, s. 79) Mikäli yrityksen kyvykkyydet 

ja halukkuus tehdä verkostoyhteistyötä on vähäisiä tai yrityksen toimintatavat ja kulttuuri 

eivät ole avoimia, ei yhteistyö ole vastavuoroista. Tästä edelleen seuraa, että tiedon siir-

tyminen yritysten välillä on vähäistä. (Valkokari 2009, s. 104) 



11 

 

3. YRITYSTEN VÄLISIÄ LINKKEJÄ INNOVAATIO-

VERKOSTOSSA 

Tässä luvussa kuvataan tyypillisimmin tunnistettavia innovaatioverkoston yritysten väli-

siä linkkejä. Luvussa käytettävään linkkien jaotteluun päädyttiin Gautam Ahujan 

artikkelin Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal 

Study pohjalta. Alaluvuissa 3.1 – 3.3 käsitellään tämän jaottelun pohjalta verkoston yri-

tysten välisiä suoria ja epäsuoria linkkejä sekä niiden puutteita. Nämä kolme tekijää mää-

rittävät pitkälti verkoston rakenteen. (Ahuja 2000) Muita mahdollisia linkkien jaotteluta-

poja ovat esimerkiksi suljettu – avoin ja muodollinen – epämuodollinen. Luvun lopussa 

tarkastellaan yritysten välistä suhteellista linkittymistä (3.4). 

Huomioitavaa on, että linkkien suljettu–avoin -ulottuvuus tulee nähdä vertauskuvallisena. 

Absoluuttisen avoimuuden ja sulkeutuneisuuden sijaan kysymys on ennemminkin avoi-

muuden tai sulkeutuneisuuden asteesta. Yksittäinen yritys ei suoranaisesti pysty määrit-

tämään, että sen suhde johonkin yritykseen on yksiselitteisesti avoin, vaikka se pystyykin 

omilla toimillaan – suhteellisella linkittymisellä ja sitouttamisella – vaikuttamaan avoi-

muuden asteeseen. Yritysten välisiä linkkejä luokiteltaessa on syytä huomata myös, että 

jopa saman verkoston sisällä, erilaisten linkkien tarjoamien etujen luonne ja sisältö voivat 

vaihdella suuresti. Olennaista yritysten välisissä linkeissä on linkkien tarkoituksenmukai-

suus siten, että ne tukevat tavoitteen mukaista ja tehokasta tiedonsiirtoa yritysten välillä. 

Jokainen yrityksen ulkopuolinen linkki – suora, epäsuora tai puutteellinen – voi toimia 

uuden teknologisen tiedon hankinta- tai käsittelykanavana, jonka avulla ylitetään yksit-

täisen yrityksen suorituskyky. (Ahuja 2000) 

3.1 Suorat linkit yritysten välillä 

Suora linkki yritysten välillä (engl. direct ties) tarkoittaa, että kaksi tai useampi yritystä 

tekevät yhteistyötä yhteisen sopimuksen pohjalta. Yhteistyötä voidaan tehdä ennalta mää-

ritetyn yksittäisen hankkeen toteuttamiseksi, tai se voi perustua pitkäaikaisempaan sopi-

mukseen, jonka aikana toteutetaan samanaikaisesti useita rinnakkaisia hankkeita. Yhteis-

työ suorissa linkeissä on usein monitasoista ja yritysten toimintaa sitovia tekijöitä on 

useita. Suorien linkkien yhteistyö mahdollistaa esimerkiksi yritysten välisen tiedon jaka-

misen, resurssien täydentävyyden ja mittakaavaedun hyödyntämisen innovaatiotoimin-

nassa. Yhteistyön monitasoisuuteen ja yritysten sitouttamiseen liittyy olennaisesti alalu-

vussa 3.4 käsiteltävä suhteellinen linkittyminen. Huomioitavaa yritysten välisissä suo-

rissa linkeissä kuitenkin on, että niiden tulee olla sellaisia, että ne jättävät yrityksille riit-

tävästi liikkumavaraa kehityshankkeen toteuttamisen ja verkoston tavoitteiden saavutta-

misen suhteen. Tällöin innovaatioverkostossa toimimisen perusedellytys – yritysten riit-

tävä autonomia – säilyy. (Ahuja 2000) 
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Yritysten välisille suorille linkeille on ominaista, että yritysten välillä vallitsee molem-

minpuolinen riippuvuus. Toiminta yritysten välisissä suorissa linkeissä on fokusoitunutta 

ja linkit ovat luonteeltaan pysyviä ja tiiviitä. Toimintaan sisältyy poikkeuksetta molem-

pien yritysten toimijoista koostuva yhteinen tiimi, joka työskentelee kehityshankkeen pa-

rissa ja varmistaa tiedon siirtymisen yritysten välillä. Tiimin toiminta sisältää muun mu-

assa yritysten välisiä säännöllisiä tapaamisia sekä fokusoitumista ja koordinointia tietyn 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että yritysten välisiä suoria linkkejä 

käytetään lähinnä sellaisten ennalta määritettyjen ongelmien ratkaisemiseksi, jotka liitty-

vät molempien osapuolien resursseihin ja kompetensseihin. (Ahuja 2000) 

Suorien linkkien etuna on myös hiljaisen tiedon siirtyminen yritysten välillä. Hiljaista 

tietoa on tieto, mitä on vaikea ymmärrettävästi ja täydellisesti pukea sanoiksi ja siirtää 

toiselle yksilölle. Tähän liittyy myös käsitys siitä, että tiedämme enemmän kuin osaamme 

kertoa. (Valkokari 2009, s. 145) Tyypillisesti hiljaisen tiedon siirtyminen vaatii, että myös 

hiljaisen tiedon hallitseva henkilö siirtyy. Kun yritysten välinen yhteistyö sisältää eri yri-

tysten toimijoista koostuvan tiimin, mahdollistuu hiljaisen tiedon siirtyminen yritysten 

välillä. (Andersson et al. 2007) 

Suorat linkit yritysten välillä voivat toimia myös kommunikaatiovälineinä yritysten ja 

niiden epäsuorien yhteyksien välillä. Epäsuorien yhteistyökumppanien tietämys siirtyy 

suoria linkkejä pitkin, yhdistävän kumppanin kautta yritysten välillä. Toisin sanoen, suo-

rat linkit mahdollistavat epäsuorien linkkien olemassa olon ja niiden etujen hyödyntämi-

sen. (Ahuja 2000) 

Linkkien pysyvyys ja pitkäaikaisuus mahdollistavat yritysten välisen luottamuksen syve-

nemisen, yhteisten rutiinien luomisen ja yhteistyön vakautumisen. Edelleen ne vähentävät 

verkoston väärinkäytön todennäköisyyttä, alentavat kynnystä jakaa tietoa yritysten välillä 

sekä mahdollistavat paremman ymmärryksen muodostumisen toisen yrityksen kyvyistä 

ja osaamisesta. (Ahuja 2000) Kaikki nämä seuraukset tiiviistä yhteistyöstä ja yritysten 

välisistä suorista linkeistä kasvattavat yrityksen innovointikykyä. (Dhanaraj 2006) Ahuja 

(2000) esittääkin, että mitä enemmän yrityksellä on suoria linkkejä muihin yrityksiin, sitä 

suurempi sen innovointikyky on. 

Suuri määrä suoria linkkejä muihin saman innovaatioverkoston yrityksiin kuitenkin vä-

hentää yrityksen joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Yritysten väliset suorat linkit innovaa-

tioverkostossa sitovat yrityksen paikkaa ja asemaa verkostossa: mitä enemmän suoria 

linkkejä on, sitä keskeisempi toimija yritys on verkostossa, ja sitä sidotumpi sen verkos-

toasema on. Yrityksen verkostoasema käsittää yrityksen roolin ja suhteet verkoston si-

sällä. (Valkokari et al. 2014, s. 8) Näin ollen jokainen suora linkki verkostossa alentaa 

yrityksen kykyä ja mahdollisuuksia reagoida uuden tiedon perusteella. Lisäksi suorat yri-

tysten väliset linkit vaativat resursseja molemmilta yrityksiltä. Tällaisia resursseja ovat 

esimerkiksi henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit, joita sitoutuu yritysten väliseen tii-

miin, joka toimii innovaatiohankkeen parissa. (Ahuja 2000) 
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3.2 Epäsuorat linkit yritysten välillä 

Innovaatioverkostot ovat avoimia verkostoja, joissa kaikkien verkoston jäsenien välillä ei 

ole niitä yhdistäviä linkkejä. Yritysten epäsuoria linkkejä (engl. indirect ties) ovat ne lin-

kit, jotka kulkevat yhden tai useamman suoran linkin kautta. Siten ne ovat seuraus yrityk-

sen suorista linkeistä. Yrityksellä voi olla useita epäsuoria linkkejä samaan yritykseen. 

Yritysten väliset epäsuorat linkit ovat luonteeltaan epämuodollisempia ja löyhempiä kuin 

suorat linkit. Ne sitovat vähemmän yrityksen resursseja, koska niiden ylläpitäminen ta-

pahtuu pääasiassa yrityksen suorien linkkien kautta. Epäsuorat linkit ovat tehokas tapa 

hyötyä suuren innovaatioverkoston tietomäärästä ilman, että yrityksen resursseja sitoutuu 

useiden eri linkkien ylläpitoon. (Ahuja 2000) 

Epäsuorien linkkien tarjoamat edut ovat luonteeltaan erilaisia kuin suorien linkkien tar-

joamat edut. Epäsuorien linkkien korvaavuus suoriin linkkeihin nähden on hyvin rajallista 

ja kontekstista riippuvaista. Yritysten ja toimialojen välinen tiedon ja tietotaitojen siirty-

minen koostuu, sekä muodollisesta sopimuksiin perustuvasta yhteistyössä tapahtuvasta 

siirtymisestä, että epämuodollisesta kompensoimattomasta tiedon ja tietotaidon siirrosta 

ja tietovuodoista (engl. knowledge spillover). Yritysten väliset epäsuorat linkit eivät tar-

joa samanlaista verkoston jäsenien välistä muodollista resurssien jakamista tai mittakaa-

vaedun hyödyntämistä kuin suorat linkit, mutta ovat olennaisessa roolissa kompensoi-

mattomassa tiedon hankinnassa ja siirrossa. Epäsuorien linkkien avulla yritys saavuttaa 

pääsyn esimerkiksi sellaisten yritysten tietoihin ja tietotaitoihin, joihin sillä itsellään ei 

ole suoraa linkkiä, mutta yrityksellä johon sillä on linkki, on. (Ahuja 2000) 

Epäsuorat linkit eivät myöskään sido yrityksen sijaintia verkostossa samalla tavalla kuin 

suorat linkit. Yrityksellä jolla on paljon epäsuoria linkkejä toiminta ei ole rajoittunutta ja 

sen asema verkostossa ei ole niin sidottu. Toisin sanoen, yrityksellä on suurempi kyky ja 

valmius suorittaa muutoksia sen suhteissa muihin innovaatioverkoston yrityksiin. Jousta-

vammasta verkostoasemasta johtuen yrityksen epäsuorien linkkien suuremmalla määrällä 

voidaan siten katsoa olevan innovointikykyä lisäävä vaikutus. (Ahuja 2000). 

Suhteellinen lisäys uuden tiedon määrään on pieni epäsuorien linkkien kautta, jos suoria 

linkkejä on paljon tai yrityksen asema verkostossa on keskeinen. Näin ollen epäsuorien 

linkkien merkitys on sitä vähäisempi, mitä enemmän yrityksellä on suoria linkkejä. Toisin 

sanoen, yritys jolla on vähemmän epäsuoria linkkejä hyödyntää näitä linkkejä usein te-

hokkaammin kuin yritys jolla niitä on paljon. Yritykselle jolla on vähän suoria linkkejä 

verkostossa, ja siten rajoittunut kyky ja mahdollisuus saada tietoa verkostossa, epäsuorat 

linkit voivat olla merkittävä tiedon lähde. (Ahuja 2000). 

Suoran yhteistyön puutteesta johtuen epäsuorissa linkeissä tietoa ei jaeta niin herkästi ja 

avoimesti. Tämä johtuu siitä, että epäsuorissa linkeissä toimijoiden välille harvoin muo-

dostuu luottamusta. Esimerkiksi opportunismin uhka on suurempi, jolloin yritysten tietä-

myspääoman hallinta on tiukempaa ja yritykset pyrkivät tietoisesti välttämään sellaisen 
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tiedon jakamista, millä toinen yritys voisi saavuttaa merkittävää kilpailuetua. Tästä seu-

raa, että epäsuorissa linkeissä tapahtuva tiedon siirtyminen koskee enimmäkseen ekspli-

siittistä tietoa. (Ahuja 2000) Eksplisiittinen tietoa on tarkkaan määritettyä, muodollista ja 

systemaattista tietoa, jota voidaan suhteellisen helposti prosessoida ja tallentaa. Proses-

sointi ja tallentaminen taas mahdollistavat tiedon jakamisen suhteellisen helposti. 

(Nonaka 1994) 

Verkostotasolla yritysten välisien epäsuorien linkkien merkitys on hyvin samankaltainen 

kuin yksittäisen yrityksen kohdalla. Epäsuorat linkit ovat ratkaisevassa asemassa mah-

dollistamassa suuremman tietomäärän innovaatioverkostossa. Suuri määrä epäsuoria 

linkkejä verkostossa kasvattaa verkoston kompleksisuutta ja siten mahdollisten tulevai-

suuksien määrää (Valkokari 2009, s. 115). Epäsuorat linkit luovat suuremman mahdolli-

suuden sille, että verkostossa yhdistyvän tiedon avulla muodostetaan uusi ainutlaatuinen 

kokonaisuus, innovaatio. (Ahuja 2000) 

3.3 Rakenteelliset aukot innovaatioverkostossa 

Kolmas Ahujan (2000) luokittelun mukainen yritysten välinen rakenteellinen ominaisuus 

innovaatioverkostossa on rakenteellinen aukko (engl. structural hole). Rakenteellinen 

aukko tarkoittaa yritysten välisten linkkien puutetta innovaatioverkostossa. Olennaista on 

tunnistaa ero yritysten väliseen epäsuoraan linkkiin. Rakenteelliset aukot ovat puutteita 

tietovirrassa kahden sellaisen toimijan välillä, jotka eivät ole linkittyneet toisiinsa, mutta 

ovat linkittyneet samaan tekijään. Jos innovaatioverkostossa toimiva yritys poistettaisiin 

verkostosta, muodostuisi kaksi erillistä verkostoa, joiden välillä ei olisi enää suoria tai 

epäsuoria linkkejä. Tällöin poistettu yritys olisi toiminut verkostoasemassa, jossa se paik-

kasi rakenteellisen aukon. 

Rakenteelliset aukot mahdollistavat useiden eri tietokokonaisuuksien hallitsemisen ja yh-

distämisen innovaatioverkostossa. Yritykset rakenteellisen aukon molemmilla puolilla 

pääsevät käsiksi eri tietokokonaisuuksiin, jotka rakenteellisessa aukossa toimiva yritys 

yhdistää. Rakenteellisessa aukossa toimiva yritys on siten merkittävässä asemassa yhdis-

tämässä kahta erilaista tietokokonaisuutta ja luomassa niiden perusteella uutta tietoa. 

(Ahuja 2000) 

Rakenteellisilla aukoilla on kaksi vastakkaista merkitystä. Ne laajentavat yrityksen saa-

vutettavissa olevan tiedon monimuotoisuutta, mutta samalla lisäävät mahdollisuutta ver-

koston väärinkäytölle. Burtin (1992) rakenteellisia aukkoja koskevan teorian mukaan yri-

tysten väliset linkit ovat tarpeettomia, mikäli ne johtavat samoihin yrityksiin (katso Ahuja 

2000). Rakenteellisien aukkojen avulla kyetään vähentämään yritysten välisiä turhia link-

kejä. Lisäksi ne lisäävät verkoston kyvykkyyttä muuttua ja sopeutua. (Ahuja 2000). 
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Rakenteellisien aukkojen merkitys on muiden yritysten välisien linkkien tavoin riippu-

vainen kontekstista. Tavoiteltaessa pidempiaikaista yhteistyötä ja vältettäessä opportu-

nismia sekä verkoston väärinkäyttöä on todennäköistä, että suorat linkit yritysten välillä 

ovat tehokkaampia tavoitteen saavuttamiseksi kuin epäsuorat linkit tai rakenteelliset au-

kot. Verkostot, joiden rakenne on puutteellinen tarjoavat epämuodollisen verkottumisen 

edut, mutta luottamuksen muodostuminen tällaisessa verkostossa on rajoittunutta. (Ahuja 

2000) 

3.4 Suhteellinen linkittyminen 

Yritysten välisessä kytkeytymisessä aikaisemmin käsiteltyjen rakenteellisten linkittymis-

tapojen ohella, yritysten suhteellinen linkittyminen (engl. relational embeddedness) on 

merkittävä tekijä yritysten välisten rakenteiden kuvaamisessa. Yritysten välinen suhteel-

linen linkittyminen kuvaa pitkälti yritysten välisten linkkien laatua. Se kuvaa yritysten 

välisen vaihdannan laatua ja syvyyttä. Lisäksi se sisältää yritysten näkemyksen siitä, millä 

tasolla yritykset huomioivat toistensa tavoitteet. Suhteellinen linkittyminen on merkittävä 

tekijä vastavuoroisen verkostosuhteen muodostumisessa. (Valkokari 2009, s. 87) Suhteel-

linen linkittyminen on usein monitasoista, ja se on olennainen tekijä yritysten sitoutuessa 

innovaatioverkostoon ja sen yrityksiin. Andersson et al. (2007) keskittyvät artikkelissaan 

kolmeen yritysten väliseen tekijään: sosiaalinen vuorovaikutus (engl. social relations), 

resurssien vaihtaminen (engl. exchange of resources) ja resurssien yhdistäminen (engl. 

combination of resources). Suhteellisen linkittymisen he määrittävät näiden kolmen teki-

jän välisenä riippuvuussuhteena. Yritysten välisen linkin laatua ja syvyyttä kuvatessaan 

suhteellinen linkittyminen ei ota kantaa ainoastaan siihen, miten ja milloin yritysten väli-

nen suhde luodaan tai milloin teknologinen kehitys tapahtuu. Suhteellinen linkittyminen 

kuvaa myös, miten verkostosuhdetta ja teknologian kehitystä hyödynnetään. (Andersson 

et al. 2007) 

Teollisuuden yritysten yhteistyösuhteet sisältävät usein sopeutumista ja sitoutumista 

osaksi toisen yrityksen arvontuottoa. Nämä tekijät ovat vastavuoroisia ja yhdenvertaisia 

molempien yritysten näkökulmasta. Tekijät ovat seurausta yhteistyösuhdekohtaisista in-

vestoinneista ja yritysten toimintojen yhdistymisestä toisiinsa. Toimintojen ja resurssien 

yhdistämisen avulla yritykset luovat yhteistä osaamispääomaa, mikä on arvokkaampaa 

verkoston jäsenien yhteiskäytössä kuin yksittäisen tekijän omassa käytössä (Valkokari 

2009, s. 139). Yhdessä ne lisäävät yritysten välistä riippuvuutta. Siten laaja-alainen ja 

intensiivinen yhteistyö merkitsee usein myös korkeaa yritysten välistä riippuvuutta ja 

edelleen korkeaa suhteellista linkittymistä. (Andersson et al. 2007) 

Yritysten korkea suhteellinen linkittyminen korreloi usein myös verkostokumppanien 

tuntemukseen toistensa toimintaympäristöstä. Tällöin korkea suhteellinen linkittyminen 

mahdollistaa laajemman toiminnan verkostokumppanin innovaatioprosessin eri vaiheissa 

ja yhteistyö monimutkaistuu. Tästä seuraa, että ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen 

löytäminen eivät ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia. (Andersson et al. 2007) 
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Yritysten matalan suhteellisen linkittymisen seurauksena yritysten väliset linkit ovat 

avoimempia ja löyhempiä. Yritysten välille ei muodostu samanlaista luottamusta ja riip-

puvuutta kuin silloin, kun suhteellisen linkittymisen taso on korkea. Tämän seurauksena 

matalan suhteellisen linkittymisen linkeissä siirtyvä tieto on pääasiassa eksplisiittistä tie-

toa. Yritysten välisen riippuvuuden vähyydestä johtuen matalan suhteellisen linkittymi-

sen linkit eivät sido yrityksen verkostoasemaa niin vahvasti. Yrityksen on siten helpompi 

purkaa ja luoda uusia linkkejä muihin yrityksiin. (Andersson et al. 2007) 

Matalan suhteellisen linkittymisen vaikutus yrityksen innovaatioprosessiin on seurausta 

jaettavan tiedon luonteesta. Suhteellisen linkittymisen vähyydestä seuraava yritysten vä-

lisen luottamuksen ja muiden yhteiseen ongelman ratkaisuun vaadittavien piirteiden 

puute johtaa siihen, että innovaatioprosesseja toteutetaan pääsääntöisesti organisaation 

sisäisesti liittämättä siihen yrityksen ulkopuolisia tekijöitä. Tällöin innovaatioita luodaan 

yrityksen omien tietojen ja näkemysten avulla. Nämä näkemykset ovat lähtökohtaisesti 

kapeampia kuin sellaiset joiden luomiseen on käytetty myös yrityksen ulkopuolista tietoa. 

(Andersson et al. 2007) 
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4. DYNAAMISET KYVYKKYYDET 

Tässä luvussa käsitellään yrityksen dynaamisia kyvykkyyksiä. Dynaamisia kyvykkyyksiä 

käsitellään ensin yleisemmällä tasolla (4.1) innovaatioverkostossa toimimisen 

näkökulmasta ja sitten ulkopuolisen tiedon ja resurssien hallinnan (4.2) näkökulmasta. 

4.1 Dynaamiset kyvykkyydet organisatorisina prosesseina 

Dynaamiset kyvykkyydet ovat organisatorisia prosesseja, joiden avulla yritys 

tarkoituksenmukaisesti luo, lisää ja muokkaa sen resurssiperustaa. Tämä tarkoittaa 

kaikenlaista resurssien muodostamista yrityksessä, sisältäen esimerkiksi uusien 

resurssien hankkimisen yrityskauppojen tai yritysten välisen yhteistyön kautta sekä 

yrityksen innovaatiotoiminnan. Yrityksen resurssiperusta koostuu sen aineellisista, 

aineettomista ja inhimillisistä resursseista sekä kyvyistä, joita se omistaa, hallitsee ja 

joihin se pääsee käsiksi siten, että se kykenee hyödyntämään niitä. Yrityksen ei tarvitse 

omistaa resursseja, jotta niiden voidaan katsoa kuuluvan sen resurssiperustaan. Yritys ei 

omista esimerkiksi työntekijöitään, mutta ne ovat silti merkittävä resurssi jokaisen 

yrityksen toiminnassa. (Helfat et al. 2007, s. 4) 

Dynaamiset kyvykkyydet ovat moniulotteinen ilmiö. Organisaation dynaamisia 

kyvykkyyksiä ovat esimerkiksi oppiminen, tuotekehitys sekä kyvykkyydet toteuttaa 

yrityskauppoja ja yritysten välistä yhteistyötä. Jotkin piirteet mahdollistavat 

organisaation siirtymisen uusille markkinoille. Toiset mahdollistavat aikaisempien 

markkinaosuuksien kasvattamisen organisaation sisäisen kasvun, yrityskauppojen tai 

strategisen yhteistyön kautta. Jotkin sen sijaan auttavat yritystä tuottamaan uusia tuote- ja 

prosessi-innovaatioita. Kun taas osa edesauttaa yritysjohdon toimintaa yrityksen 

kehityksen ja kasvun johtamiseksi. Näin ollen dynaamisten kyvykkyyksien eri piirteet 

ilmenevät yrityksen toiminnassa eri tavoin. (Helfat et al. 2007, s. 1) 

Organisaation dynaamiset kyvykkyydet itsessään koostuvat joukosta organisaation 

kyvykkyyksiä ja ovat siten myös itse osa organisaation resurssiperustaa. Tästä seuraa, että 

dynaamiset kyvykkyydet voivat lisätä tai muokata itseään. Tämä vaikuttaa aluksi 

ristiriitaiselta, mutta todellisuudessa ei kuitenkaan ole sitä. Yksittäisen dynaamisen 

kyvykkyyden voi olla vaikeaa, mutta ei mahdotonta, muokata tai vahvistaa itseään. Sen 

sijaan on tyypillistä, että jokin dynaaminen kyvykkyys vaikuttaa toiseen. Esimerkiksi 

oppiminen yrityksen toimintaympäristöstä edesauttaa organisaation ymmärryksen 

muodostumista sen muutoksesta ja siten lisää organisaation kyvykkyyttä muutokseen. 

Vastaavasti yritysten ulkopuolisien linkkien hallintaan ja ylläpitoon liittyvät dynaamiset 

kyvykkyydet puolestaan edelleen lisäävät yrityksen dynaamisia kyvykkyyksiä yritysten 

välisen yhteistyön kautta. (Helfat et al. 2007, s. 117) 
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Dynaamisten kyvykkyyksien konsepti sisältää myös yrityksen kapasiteetin tunnistaa 

tarve tai mahdollisuus resurssiperustan muutokselle, vastata siihen ja implementoida se 

edelleen osaksi yrityksen toimintaa. Olennaista on kuitenkin huomata, että kaikki 

dynaamiset kyvykkyydet eivät toteuta kaikkia näitä tehtäviä. Sen sijaan eri dynaamiset 

kyvykkyydet toteuttavat eri tehtäviä. (Helfat et al. 2007, s. 2) Nämä resurssiperustaan 

kohdistuvat tehtävät on esitetty Kuva 1. Lisäksi keskeisiä dynaamisiin kyvykkyyksiin 

liittyviä teemoja esitetään Kuva 1. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä teemoja 

ovat yhteistyösuhdekohtaiset ja yrityskauppoihin perustuvat dynaamiset kyvykkyydet 

sekä niihin liittyvät organisatoriset prosessit. 

 

Kuva 1: Dynaamiset kyvykkyydet (mukaillen Helfat et al. 2007, s. 116) 

Monet dynaamisista kyvykkyyksistä ovat sellaisia, että niiden hankkimiseen tarvittavat 

toimet suoritetaan organisaation rajojen ulkopuolella. Helfat et al. (2007) jakavat 

kirjassaan yrityksen ulkopuolelta hankittavat dynaamiset kyvykkyydet 

yhteistyösuhdekohtaisiin (engl. relational dynamic capabilities) ja yrityskauppoihin 

perustuviin (engl. acquisition-based dynamic capabilities) dynaamisiin kyvykkyyksiin. 

Toisaalta he määrittelevät yrityskaupoihin perustuvat dynaamiset kyvykkyydet osaksi 

yhteistyösuhdekohtaisia dynaamisia kyvykkyyksiä. (Helfat et al. 2007, s. 80) 

Yrityskauppoihin perustuvat dynaamiset kyvykkyydet tarkoittavat niitä resursseja, joita 

yritys hankkii yrityskauppojensa avulla. Yrityskauppoihin perustuvat dynaamiset 

kyvykkydet koostuvat kyvystä tehdä päätös toteuttaa yrityskauppoja, potentiaalisten 

kohteiden tunnistamisesta ja kyvystä uudelleenjärjestellä resursseja. Päätös toteuttaa 

yrityskauppoja sisältää tarpeiden ja mahdollisuuksien arvioinnin uusien resurssien 

hankkimiseksi yrityskauppojen avulla. Tarpeiden ja mahdollisuuksien arvioinnissa 
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keskeistä on tunnistaa, ovatko yrityskaupat oikea tapa hankkia uusia resursseja, sekä 

mahdollisuudet uusien yrityksen ulkopuolisten resurssien sulauttamisesta yrityksen 

aikaisempaan toimintaan. Potentiaalisten kohteiden tunnistaminen sisältää kyvyn 

tunnistaa ja arvioida mahdollisia yrityskauppojen kohteita sekä neuvotella niiden kanssa. 

Jotta yritys kykenee hyödyntämään yrityskaupassa hankkimiaan resursseja, sen tulee 

uudelleenjärjestellä omaansa tai hankkimaansa resurssiperustaa. Yrityskaupoissa 

hankittu organisaatio voidaan sulauttaa kokonaan osaksi yrityksen aikaisempaa toimintaa 

tai siitä voidaan tehdä erillinen organisatorinen yksikkö. Resurssien uudelleenjärjestely 

mahdollistaa hankitun resurssiperustan yhdistämisen osaksi yrityksen aikaisempaa 

resurssiperustaa, ja siten sen hyödyntämisen yrityksen arvontuotossa. (Helfat et al. 2007, 

s. 82) 

Innovaatioverkostossa toimimisen kannalta keskeinen osa dynaamisia kyvykkyyksiä on 

yhteistyösuhdekohtaiset dynaamiset kyvykkyydet. Ne ovat edellytys, jotta yritys luo te-

hokkaasti arvoa sen verkostosuhteidensa avulla. Niiden syntyminen edellyttää, että yri-

tyksellä on kyky toimia organisaatiorajojen yli. Ne ilmenevät esimerkiksi 

yhteistyösuhdekohtaisina investointeina, yhteisten tiedonjakoprosessien kehittämisenä ja 

tehokkaina verkostosuhteen johtamistapoina. Tehokkaita verkostosuhteen johtamistapoja 

ovat esimerkiksi sopimuksiin ja luottamukseen perustuvat johtamistavat. 

Yhteistyösuhdekohtaisiin dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyy olennaisesti yrityksen 

vastaanottokyky. (Helfat et al. 2007, s. 78) 

4.2 Yrityksen vastaanottokyky 

Innovaatioverkostoissa toiminta perustuu yrityksen ulkopuolisen tiedon hankkimiseen ja 

sen hyödyntämiseen. Riippumatta yritysten välisen linkin luonteesta, yrityksen 

ulkopuoliset resurssit ja tieto eivät kuitenkaan liiku itsestään yritysten rajapintojen läpi. 

Muodostuu tarve käsitellä ja hallita yrityksen ulkopuolista tietoa. Yrityksen kannalta 

olennainen tieto tulee tunnistaa, jonka jälkeen tulee löytää mekanismi sisäistää ja muuttaa 

tieto muotoon, jossa yritys kykenee hyödyntämään sitä. Cohen & Levianthal (1990) mu-

kaan yrityksen kyky tunnistaa uuden yrityksen ulkopuolisen tiedon (engl. external know-

ledge) arvo, sisäistää tieto ja soveltaa sitä kaupallisessa käyttötarkoituksessa ovat ratkai-

sevia tekijöitä yrityksen innovointikyvyn muodostumisessa. Heidän mukaansa yrityksen 

kyky tunnistaa ulkoisen tiedon arvo ja hyödyntää sitä on riippuvainen tiedon lähteestä, 

uuden tiedon relaatiosta yrityksen omistamaan tietoon ja kyvystä omaksua tietoa. Nämä 

kyvyt he määrittelevät kollektiivisesti yrityksen vastaanottokyvyksi (engl. absorptive ca-

pacity). (Cohen & Levinthal 1990) 

Yrityksen vastaanottokyvyn muodostuminen ja sen lisääminen ovat pitkälti yrityksen si-

säinen ilmiö. Cohen & Levinthal (1990) esittävät määritelmässään vastaanottokyvyn yri-

tyksen ulkopuolisen vahvistamisen mahdollisuuden. He kuitenkin suhtautuvat epäilevästi 
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siihen johtuen yritysten yksilöllisistä tavoista hyödyntää tietoa. Yrityksen vastaanottoky-

vyn muodostumiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat ulkoiset aktivointiärsykkeet, joita 

tarkastellaan alaluvussa 4.2.2. (Zahra & George 2002) 

Yrityksen sisäinen tutkimus- ja kehitystyö liittyy olennaisesti yrityksen omistaman tiedon 

lisäämiseen ja yrityksen oppimiseen. Siten se on olennainen osa yrityksen vastaanottoky-

vyn luomisessa ja edelleen yrityksen innovointikyvyn muodostumisessa. Yrityksen sisäi-

sen tutkimus- ja kehitystyön merkitys riippuu yrityksen toimintaympäristöstä ja uuden 

tiedon luonteesta. Toimintaympäristössä, jossa uusi tieto rakentuu vanhan tiedon pohjalle 

ja oppiminen ei ole niin haastavaa, yrityksen sisäisen tutkimus- ja kehitystyön rooli vas-

taanottokyvyn muodostumisessa on pienempi. Toimintaympäristöissä, joissa sisäisen tut-

kimus- ja kehitystyön merkitys on suurempi, yrityksen vastaanottokykyä kyetään lisää-

mään esimerkiksi investoimalla tutkimus- ja kehitystyöhön. Yrityksen vastaanottokyky 

voi lisääntyä myös yrityksen valmistusprosessien ja niistä oppimisen sivutuotteena. Li-

säksi yrityksen muilla oppimista edistävillä toimilla, esimerkiksi henkilöstön kouluttami-

sella, on vastaanottokykyä lisäävä vaikutus. Olennaista on kuitenkin huomata, että vas-

taanottokyky on kumulatiivinen ominaisuus, joka kehittyy ajan kuluessa. Sellainen omi-

naisuus, jota yritys ei voi ostaa investoimalla yhtäkkiä kehitys- ja tutkimustyöhön. (Spit-

hoven et al. 2010) 

Zahra & George (2002) uudelleen määrittivät yrityksen vastaanottokyvyn joukoksi or-

ganisatorisia rutiineja ja prosesseja, joiden avulla yritys hankkii, sisäistää, muuntaa ja 

hyödyntää organisaation ulkopuolista tietoa organisaation dynaamisten kyvykkyyksien 

lisäämiseksi. He määrittelevätkin yrityksen vastaanottokyvyn osaksi dynaamisia kyvyk-

kyyksiä. Näiden neljän organisatorisen kyvyn avulla organisaatio pystyy uudelleenjärjes-

telemään sen resursseja ja mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön, ja edelleen 

saavuttamaan kilpailuetua. Tämä prosessi on esitetty Kuva 2. Aikaisempaan määritel-

mään poiketen vastaanottokyky jaetaan potentiaaliseen vastaanottokykyyn (engl. poten-

tial absorptive capacity) ja realisoituneeseen vastaanottokykyyn (engl. realised absorptive 

capacity). Potentiaalinen vastaanottokyky sisältää kyvyn uuden tiedon hankkimisesta ja 

sisäistämisestä. Realisoitunut vastaanottokyky sisältää kyvyn tiedon muuntamisesta ja 

hyödyntämisestä. Kaikilla neljällä vastaanottokyvyn ulottuvuudella on erillinen, mutta 

toisiaan täydentävä rooli yrityksen vastaanottokyvyn rakentumisessa, ja sen vaikutuk-

sessa yrityksen toiminnalle. Vastaanottokyky mahdollistaa yrityksen yhdistää ulkoista, 

monimutkaista ja tunnistamatonta tietoa sen omiin tietoihin ja osaamiseen. (Zahra & 

George 2002) Innovaatioverkostossa toimimisen kannalta vahva vastaanottokyky on 

olennaista myös siitä syystä, että heikko vastaanottokyky rajoittaa samanaikaisesti hyö-

dynnettävien yhteistyösuhteiden määrää (Valkokari 2009 s. 77). 
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Kuva 2: Yrityksen vastaanottokyky (mukaillen Zahra & George 2002) 

Tiedon siirtymisen vastaanottokyvyn neljän ulottuvuuden välillä Zahra & George (2002) 

esittävät siirtyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Tämä esitys painottaakin sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen merkitystä yrityksen vastaanottokyvyn muodostumisessa. (Zahra 

& George 2002) 

4.2.1 Vastaanottokyvyn ulottuvuudet 

Tiedon hankkiminen käsittää yrityksen kyvyn tunnistaa ja hankkia erityisesti sellaista 

ulkoista tietoa, jolla on arvoa yrityksen toiminnalle. Tiedon hankkimisella on kolme 

ulottuvuutta: intensiteetti, nopeus ja suunta. Yrityksen pyrkimysten intensiteetti ja nopeus 

määrittävät sen tulokset tiedon tunnistamisessa ja hankkimisessa. Mitä suurempi 

yrityksen pyrkimys on, sitä nopeammin yritys saavuttaa uuden tiedon perusteella 

rakennettuja vaadittuja kyvykkyyksiä. Tätä nopeutta rajoittaa vastaanottokyvyn 

rakentamiseen vaadittavien resurssien kokoamisen ja oppimisen rajallinen nopeus. (Zahra 

& George 2002) 

Tiedon sisäistämisen kyky sisältää yrityksen keinot ja prosessit, jotka mahdollistavat 

ulkoisesta lähteestä peräisin olevan tiedon analysoinnin, prosessoinnin, tulkitsemisen ja 

ymmärtämisen. Tiedon ymmärtäminen edistää tiedon sisäistämistä, joka edelleen 

mahdollistaa tiedon prosessoinnin yrityksessä. Yrityksen ydinosaamisen ulkopuolelle 

asettuvat ideat ja havainnot jäävät usein huomiotta, koska yritys ei kykene vaivatta 

sisäistämään niitä. Tiedon sisäistäminen on erityisen vaikeaa silloin, kun se eroaa 

merkittävästi yrityksen ydinosaamisesta, aikaisemmasta tiedosta tai jos sen arvoon liittyy 

sellaisten täydentävien resurssien ja kyvykkyyksien olemassaolo ja hallitseminen, joita 

tiedon vastaanottajalla ei ole tai niitä ei ole hankittavissa. Tällöin tieto voi ilmetä erityisen 

monimutkaisena tai heuristisena. Ulkoinen tieto on siten kontekstista riippuvaista. 

Toisaalta tämä estää tai vaikeuttaa ulkopuolisia ymmärtämästä ja jäljittelemästä tietoa. 
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Osaltaan tämä myös korostaa monipuolisen osaamisen merkitystä. Monipuolisen 

osaamisen merkitystä korostaa myös se, että yrityksen hankkima ulkoinen tieto määrittää 

suuntaa johon yritys kulkee. Mahdolliset suunnat eroavat toisistaan laajuuden ja 

kompleksisuuden mukaan. Näin ollen on tärkeää, että yritys kykenee 

merkityksellistämään laajasti yrityksen ulkopuolista tietoa, jotta se ei rajoita yrityksen 

toimintaa. (Zahra & George 2002) 

Tiedon muuntamiskyky on yrityksen kyky tunnistaa kaksi erillistä ja epäyhtenäistä 

tietokokonaisuutta ja yhdistää ne muodostaakseen uuden tietämyksen eli skeeman. Se 

sisältää yrityksen kyvyn kehittää ja jalostaa keinoja, jotka helpottavat uuden skeeman 

muodostamista. Tällä tavoin kyetään luomaan uusia näkemyksiä, helpottamaan uusien 

mahdollisuuksien tunnistamista ja samanaikaisesti muuttamaan näkemystä siitä, miten 

yritys näkee itsensä ja toimintaympäristönsä. Yritys voi helpottaa aikaisemman tiedon ja 

uuden tiedon yhdistämistä toteuttamalla sitä asteittain lisäten tai vähentäen yhdistettävän 

tiedon ja osaamisen määrää. Lisäksi yritys voi pyrkiä tulkitsemaan samaa tietoa eri 

tavoilla. Tiedon muuntamisen yhteydessä tiedon luonne muuttuu, kun yritys tarkastelee 

ja tulkitsee tietoa omien kokemustensa ja aikaisempien tietojensa perusteella. Näiden 

edellä esitettyjen toimintojen avulla yritykset luovat uusia kompetensseja. Strategisiin 

muutoksiin painottuvat tutkimukset korostavatkin uuden tiedon muuntamisen merkitystä 

yrityksen tavalle tulkita toimintaympäristöään ja määrittää strategiaansa. (Zahra & 

George 2002) 

Tiedon hyödyntäminen organisatorisena kykynä kuvaa yrityksen kykyä sulauttaa uutta 

tietoa sen aikaisempiin toimintoihin. Yritykset voivat kyetä hyödyntämään tietoa 

onnekkaasti ilman systemaattisia tapoja, mutta järjestelmällisten menettelytapojen avulla 

yritykset kykenevät hyödyntämään tietoa todennäköisemmin ja systemaattisemmin. 

Systemaattiset tiedon hyödyntämistavat ovat pysyvä tapa luoda uusia tuotteita, palveluja, 

prosesseja, tietoa tai organisatorisia rakenteita. Niiden avulla menestyksekkäät yritykset 

kykenevät luomaan rutiineja, joiden avulla ne suuntaavat ja hyödyntävät uutta tietoa 

olemassa olevien hankkeiden edistämiseksi ja uusien luomiseksi. Innovaatiotoiminnassa 

uuden tiedon hyödyntämiskyvyn merkitys on ilmeinen, kun uuden tiedon avulla pyritään 

luomaan uusia innovaatioita. (Zahra & George 2002) Huomioitavaa kuitenkin on, että 

samaan aikaan, kun yrityksellä tulee olla kyky sulauttaa ulkopuolista tietoa ja osaamista 

omiin toimintoihinsa, sillä tulee olla myös kyky pitää tiukasti kiinni omasta ydinosaami-

sestaan (Valkokari et al. 2008, s. 130). 

4.2.2 Vastaanottokyvyn rooli innovointikyvyn muodostumi-

sessa 

Yrityksen vastaanottokyvyn eri ulottuvuuksien roolit innovointikyvyn muodostumisessa 

vaihtelevat sisäisten ja ulkoisten tekijöiden johdosta. Keskeisiä ulkopuolisen tiedon hyö-

dyntämiseen liittyviä tekijöitä, jotka eivät ole osa yrityksen vastaanottokykyä on esitetty 
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Kuva 2. Näitä tekijöitä ovat aktivointiärsykkeet, sosiaalinen vuorovaikutus ja menettely-

tavat uuden asian jäljiteltävyyden vähentämiseksi. Potentiaalisen vastaanottokyvyn 

avulla yritys hankkii ja sisäistää uutta tietoa. Se ei kuitenkaan yksinään takaa uuden tiedon 

hyödyntämistä. Potentiaalinen vastaanottokyky rakentuu pitkälti yrityksen kokemuksien 

pohjalle. Yrityksen kokemukset voivat olla esimerkiksi havaintoja toimintaympäristöstä, 

vertailua kilpailijoiden toimintaan, toimintaa asiakkaiden kanssa, yhteistyötä muiden yri-

tysten kanssa tai tekemisen kautta oppimista. Yrityksen kokemukset vaikuttavat yrityksen 

kehityksen suuntaan, sillä yritykset keskittävät uuden tiedon ja teknologisen osaamisen 

etsimisen alueille, joissa sillä on ollut aiemmin menestystä. Tämä voi johtaa siihen, että 

yritys turvautuu liiaksi tuttuihin, läheisiin tai hyviksi havaittuihin tietolähteisiin välttäes-

sään riskejä. Tämä rajoittaa sekä yrityksen innovointikykyä että sen kykyä hyödyntää toi-

mintaympäristöään. (Zahra & George 2002) 

Toinen potentiaalisen vastaanottokyvyn muodostumiseen ja ulkoisen tiedon tarpeeseen 

vaikuttava tekijä on ulkoiset ja sisäiset aktivointiärsykkeet (engl. activation triggers). Ak-

tivointiärsykkeet ovat tapahtumia, jotka kannustavat tai pakottavat yrityksen toimimaan 

niiden mukaan. Tämä tarkoittaa usein ulkoisen tiedon hankkimista yrityksen innovointi-

kyvyn vahvistamiseksi, mikä edellyttää investointeja yrityksen vastaanottokyvyn vahvis-

tamiseksi tai kohdentamiseksi. Ulkoinen aktivointiärsyke voi olla esimerkiksi uusi radi-

kaali innovaatio, muu teknologinen muutos tai teknologisen kehityksen vaiheen muutos 

toimialalla. Sisäinen aktivointiärsyke voi olla esimerkiksi merkittävä strateginen muutos 

organisaatiossa tai organisaation sisäinen käännekohta, kuten epäonnistuminen yrityksen 

suorituskyvyssä. (Zahra & George 2002) 

Olennaisesti yritykset hankkivat tietoa useista lähteistä toimintaympäristössään. Näiden 

lähteiden diversiteetti vaikuttaa merkittävästi yrityksen tiedon tunnistamis- ja omaksu-

miskykyihin. Myöskään yrityksen altistuminen monipuolisille lähteille ei yksinään takaa, 

että yrityksen potentiaalisen vastaanottokyvyn taso on korkea. Mitä enemmän yritys al-

tistuu ulkoiselle tiedolle, joka liittyy yrityksen toimintaan, mutta samalla eroaa yrityksen 

hallitsemasta tiedosta, sitä suurempi mahdollisuus yrityksellä on kehittää ja hyödyntää 

potentiaalista vastaanottokykyään. Kehittynyt potentiaalinen vastaanottokyky mahdollis-

taa yrityksen toiminnan onnistuneen ajoittamisen, kun sillä on kyky havainnoida ja hyö-

dyntää ympäristöään ja sen muutoksia tehokkaasti. Lisäksi organisaation resurssiperus-

taan ja toimintaan liittyviin muutoksiin kuluvat investoinnit pienenevät, kun yrityksen 

potentiaalisen vastaanottokyvyn käyttö tehostuu kokemusten myötä. Dynaamisille ky-

vykkyyksille tyypillisesti, vastaanottokyvyllä on dynaamisia kyvykkyyksiä lisäävä vai-

kutus. (Zahra & George 2002) 

Tehokas ulkoisen tiedon hyödyntäminen edellyttää, että uudesta tiedosta kyetään luo-

maan jaettu ymmärrys organisaation sisällä. Tämä edellyttää sosiaalista vuorovaikutusta 

ja tiedon jakamista organisaation jäsenien kesken. Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys 
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on erityisen suuri silloin, kun tieto siirtyy potentiaalisen ja realisoituneen vastaanottoky-

vyn välillä. Sosiaalinen vuorovaikutus madaltaa kynnystä tiedon jakamiselle ja vahvistaa 

tiedon omaksumis- ja muuntamiskykyä. (Zahra & George 2002) 

Edelleen saavuttaakseen pysyvää kilpailuetua innovaation avulla yrityksen tulee turvata 

uusi innovaatio. Yrityksellä tulee olla menettelytapoja uuden innovaation jäljiteltävyyden 

vähentämiseksi (engl. regimes of appropriability). Nämä menettelytavat viittaavat vakiin-

tuneisiin toimiala- ja yrityskohtaisiin toimintatapoihin, jotka vaikuttavat yrityksen kykyi-

hin samalla sekä turvata uusi innovaatio että hyötyä siitä. Mikäli innovaation jäljittelemi-

nen on verrattain helppoa, tulee yritysten suojata innovaation luomiseen johtanutta tietoa, 

jotta se kykenee säilyttämään innovaation avulla saavuttamaansa kilpailuetua. (Zahra & 

George 2002) 

Huolimatta potentiaalisen vastaanottokyvyn tärkeydestä, realisoitunut vastaanottokyky 

on usein merkittävämpi lähde yrityksen suorituskykyparannuksille ja innovointikyvylle. 

Yrityksellä, jonka realisoitunut vastaanottokyky on suuri, toiminta perustuu todennäköi-

sesti yrityksen vahvaan innovointikykyyn ja tuotekehitykseen. Tekemällä eron näiden vä-

lille kyetään myös osoittamaan, miksi jotkin yritykset eivät onnistu käyttämään vastaan-

ottokykyään yhtä tehokkaasti kuin muut. Tämä johtuu siitä, että yritykset epäonnistuvat 

jonkin vastaanottokyvyn ulottuvuuden toteuttamisen kanssa ja siten uutta tietoa ei kyetä 

hyödyntämään halutulla tavalla. (Zahra & George 2002) 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään johtopäätökset innovaatioverkoston rakenteen ja dynaamisten ky-

vykkyyksien merkityksestä yrityksen innovointikyvyn muodostumiselle innovaatiover-

kostossa, tutkimuksen pätevyydestä sekä jatkotutkimuksen suuntaamisesta. 

5.1 Dynaamiset kyvykkyydet ja verkoston rakenne innovointi-

kyvyn muodostumisessa 

Innovaatioverkosto on toimintaympäristö, jossa yritysten väliset linkit ja yrityksen raja-

pintojen ominaisuudet mahdollistavat aidosti moniäänisen innovaatioprosessin toteutta-

misen usean eri autonomisen toimijan ja toimialan kesken. Innovaatioverkostot mahdol-

listavat tiedon vaihtumisen sekä yritysten että toimialojen välillä. Innovaatioverkostoissa 

toteutettavat hankkeet ovat lähtökohtaisesti projektiluontoisia. Varsinkin nopeasti kehit-

tyvillä toimialoilla verkostojen elinkaaret voivat olla varsin lyhyitä. Innovaatioverkos-

tossa hankkeet toteutetaan yritysten välisissä rajapinnoissa jokaisen yrityksen ulottuvissa, 

mistä johtuen myös yritysten rajapintojen rakenteet ja ominaisuudet ovat keskeisessä ase-

massa hankkeiden onnistumisen kannalta. 

Innovaatioverkostossa toimimisen kannalta on olennaista ymmärtää, miten tunnistaa, 

luoda ja hyödyntää verkostosuhteita muihin yrityksiin. Yrityksen kannalta olennaista 

hyödyllisien verkostosuhteiden tunnistamisessa on yritysten välinen erilaisuus – diversi-

teetti. Tämä vaatii yritysten välisen erilaisuuden kohtaamista. Mitä monitasoisempaa yri-

tysten välinen diversiteetti on, sitä todennäköisempi ja suurempi yritysten välisen suhteen 

vaikutus on innovointikykyyn. Toisaalta pienilläkin diversiteetin piirteillä voi olla mer-

kittävä vaikutus verkoston yritysten innovointikykyyn. 

Yrityksen ulkopuolisen tiedon hankkiminen on se tekijä, jonka avulla innovointikykyä 

pyritään lisäämään innovaatioverkostossa. Yrityksen ulkopuolisen tiedon hankkimiseen 

liittyy olennaisesti verkoston rakenne. Verkoston rakenne koostuu olemassa olevista yri-

tysten välisistä linkeistä ja uusista linkeistä, joita verkoston yritykset luovat. Verkoston 

rakenne on olennainen verkostotason ilmiö, joka vaikuttaa yksittäisen yrityksen innovoin-

tikyvyn muodostumiseen innovaatioverkostossa. Innovaatioverkoston yritysten väliset 

linkit luokitellaan suoriin ja epäsuoriin linkkeihin. Näiden lisäksi keskeiseksi innovaatio-

verkoston yritysten väliseksi rakenteeksi tunnistetaan yritysten välisien linkkien puute. 

Innovaatioiden syntymisen kannalta yritysten väliset suorat linkit ovat merkityksellisem-

piä kuin epäsuorat linkit. Yritysten välisissä suorissa linkeissä yritysten välinen yhteistyö 

on monitasoista ja fokusoitunutta. Nämä linkit mahdollistavat yhteisten rutiinien ja luot-

tamuksen sekä paremman ymmärryksen kehittymisen toisen yrityksen kyvyistä ja osaa-

misesta. Suorien linkkien yhteistyöhön sisältyy tyypillisesti verkostosuhteen molempien 
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toimijoiden vastavuoroinen kohtaaminen. Myös vastavuoroinen vuorovaikutus on kes-

keinen tekijä yritysten välisen luottamuksen synnyssä. Luottamuksen synty johtaa yritys-

ten väliseen avoimeen yhteistyöhön ja mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtymisen. Pysyvä 

ja tiivis yhteistyö mahdollistaa siten kompleksisen tiedon ja osaamisen siirtymisen yri-

tysten välillä. Tällöin yritykset kykenevät tehokkaasti yhdistämään molempien osapuo-

lien eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon. Yhdistyvä tieto voi toimia perustana uudelle osaa-

miselle. Edelleen tämä osaaminen voidaan implementoida käytännön toiminnaksi – in-

novaatioksi – organisaatioiden kautta. 

Epäsuorien linkkien merkitys yrityksen innovointikyvylle on usein vähäisempi verrattuna 

suoriin linkkeihin. Epäsuorat linkit toimivat lähinnä keinona saavuttaa uutta eksplisiittistä 

tietoa. Toisaalta niiden ylläpito ei vaadi yritykseltä juurikaan resursseja ja niillä on inno-

vointikykyä lisäävä vaikutus, joskin usein vähäisempi kuin suorilla linkeillä. Vaikka in-

novaatioverkostoja käsitellään usein kokonaisuuksina, on jokainen verkostosuhde yksi-

löllinen ja jokaisen yrityksen rooli siinä on yksilöllinen. Siten myös verkostosuhteesta 

saatavat hyödyt ovat yhteistyösuhdekohtaisia, mistä osin seuraa se, että yritysten välisien 

linkkien tulee olla tarkoituksenmukaisia. Lisäksi on olennaista huomata, että organisaa-

tioiden kohdalla linkin absoluuttisen suoruuden/epäsuoruuden tai avoimuuden/sulkeutu-

neisuuden sijasta kyse on ennemminkin sen asteesta. Tähän asteeseen yritys kykenee vai-

kuttamaan esimerkiksi suhteellisella linkittymisellä. 

Dynaamiset kyvykkyydet mahdollistavat organisaation muutoksen ja kehittymisen, ja si-

ten vastaamisen toimintaympäristön muutoksiin. Ne ovat organisatorisia prosesseja ja toi-

mintatapoja joiden avulla yritykset muokkaavat omaa resurssiperustaansa. Niiden avulla 

yritys tunnistaa, luo ja hyödyntää verkostosuhteitaan. Ne ovat joustavan ja sopeutuvan 

organisaation ominaisuuksia. Yrityksen innovointikyvyn kannalta keskeisin resurssi, jota 

yritys hankkii innovaatioverkostossa, on tieto. Onnistuminen innovaatioverkostossa pe-

rustuukin yrityksen ulkopuolisen tiedon hankkimiseen. Ulkoisen tiedon hankkimisen, ja 

siten myös innovointikyvyn, kannalta keskeiseksi kyvyksi tunnistetaan yrityksen vastaan-

ottokyky, joka määritellään osaksi yrityksen dynaamisia kyvykkyyksiä. Vastaanottoky-

vyn avulla yritys hankkii, sisäistää, muuntaa ja hyödyntää yrityksen ulkopuolista tietoa 

sen toiminnassa. 

Yrityksen vastaanottokyky on vain yksi esimerkki dynaamisista kyvykkyyksistä, joita 

yritys tarvitsee toimiakseen onnistuneesti innovaatioverkostossa. Yrityksen vastaanotto-

kyvyn rooli organisaatioiden oppimisessa ja kehittymisessä kuitenkin lisääntyy jatkuvasti 

organisaatioiden rajojen hämärtyessä. Lisäksi vahva vastaanottokyky edesauttaa toimin-

taa ympäristössä, jossa onnistuminen perustuu yrityksen ulkopuolisen tiedon hankkimi-

seen. Tällöin organisaatioiden oppiminen ja kehittyminen ovat ratkaisevasti organisaation 

rajapintaelementtien vastaanottokyvyn varassa. Mitä suurempi on kyky tunnistaa ja 

omaksua yrityksen ulkopuolista tietoa ja osaamista, sitä joustavammin yritys kykenee 

vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 
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5.2 Tutkimuksen arviointi 

Tässä arvioidaan, että tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tavoitteena oli tutkia 

dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen merkitystä yrityksen innovointiky-

vyn muodostumiseen innovaatioverkostossa. Dynaamisista kyvykkyyksistä ja verkoston 

rakenteista kyettiin tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka edesauttavat yrityksen innovointi-

kyvyn muodostumista innovaatioverkostossa. 

Dynaamisia kyvykkyyksiä ja innovaatioverkostojen rakennetta koskevia lähteitä löydet-

tiin riittävästi, jotta niiden merkitystä innovointikyvyn muodostumisessa kyettiin luotet-

tavasti arvioimaan. Kirjallisuustutkimus oli siten sopiva tutkimusmenetelmä aiheen tut-

kimiseen. Toisaalta tämä muodosti tutkimuksen keskeisimmän haasteen. Aihepiirin uu-

tuudesta tieteellisen tutkimuksen kohteena ja mahdollisten lähteiden suuresta määrästä 

johtuen useista käsiteltävistä asioista ei ollut käytössä vakiintuneita termejä eri lähteiden 

kesken. Tämän takia lähteinä pyrittiin käyttämään mahdollisuuksien mukaan alkuperäis-

lähteitä sekä laajempia kirjallisuustutkimuksia. 

Tutkimuksessa käytetyt lähteet olivat suurimmaksi osaksi 2000-luvulla julkaistuja tieteel-

lisiä artikkeleita. Johtuen lähteiden painottumisesta tieteellisiin artikkeleihin käytetty ai-

neisto oli melko teoreettista. Tutkimuksen kattavuutta ja laatua olisi voitu parantaa tar-

kastelemalla suurempaa joukkoa lähteitä ja systemaattisemmalla lähdeketjujen analysoin-

nilla. 

Mikäli tutkimukseen olisi ollut käytettävissä enemmän resursseja, haastattelututkimuksen 

toteuttaminen valmistavan teollisuuden innovaatioverkostossa toimivissa yrityksissä olisi 

ollut mielenkiintoinen tapa toteuttaa tämä tutkimus. Näin tutkimuksesta olisi saatu huo-

mattavasti käytännönläheisempi. Kumpikaan näistä keinoista ei kuitenkaan ollut toteutet-

tavissa tässä tutkimuksessa tutkimuksen tekijän lähtötason ja tutkimukseen määritetyn 

ajan puitteissa. Jatkotutkimuksia ajatellen haastattelututkimus olisi kuitenkin kiinnostava 

tapa toteuttaa vastaava tutkimus. 
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