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Verkostoitumiseen motivoivia tekijöitä
• Yksittäisen yrityksen näkökulmasta:
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Asiakkaiden lukumäärä, yritysten välisen liiketoi‐minnan
osuus pitkäaikaiset sopimukset ja asiakas‐palaute
osuus,
asiakas palaute
B-to-b -liiketoiminnan osuus liikevaihdosta
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Mikä hidastaa verkostoitumista?
Liian vähän hyötyä odotettavissa
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toimia riippumattomasti
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• Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä:
– tietotaidon puute ja
– innovaatioiden kehittäminen

• Myynnissä ja markkinoinnissa:
– pääsy uusille markkinoille.
(Tilastokeskus. Katsauksia 6/2004.)

Haasteena tiivis yhteistyö ja vakioitu tuotanto
innovatiivisuutta ja joustavuutta menettämättä
• Kannattavuus
– Aggressiivisesti verkostoituvilla yrityksillä kannattavuus
saattaa kärsiä nopean kasvun seurauksena.
• Organisointi
– Verkostoiduttaessa syntyy vaihdanta‐ ja
valmistuskustannusten lisäksi ns. yhteistyö‐/valvonta‐
y
y
kustannuksia (= transaktiokustannuksia),
jotka aiheutuvat:
puutteesta,
• epävarmuudesta ja luottamuksen puutteesta
• vaihtelevasta laadusta,
• heikosta tiedonkulusta,
• Yhteistyökumppanien etsimisestä ja
kilpailuttamisista sekä
• logistiikasta.
logistiikasta
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Keinoja menestyksekkääseen verkostoitumiseen
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• Avoimien tilikirjojen (= ”open accounting”) menettely,
jossa keskustellaan
k k
ll
palvelutuotannon
l l
kustannusrakenteesta kokonaisuutena.
• Pitkäkestoiset
Pitkäk t i t – hyvin
h i valmistellut
l i t ll t – yhteistyö‐
ht i t ö
sopimukset, jotka mahdollistavat:
– matalammat laadun hallinnan ja valvonnan kustannukset
ja maineen kasvattamisen,
–p
pitkäjänteisen
j
luottamuksen rakentamisen,,
– organisaatioiden erikoistumisen ja
– mittakaavaetujen saavuttamisen.

• Laadun hallinnan työkalujen, esim. omavalvonnan,
hyödyntäminen palvelutuotannon eri vaiheissa.
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