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Innovaation kaupallinen menestys ei läheskään aina tuota samassa suhteessa menestystä kyseisen 

innovaation kehittäjälle. Arvoverkostojen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi on entistä 

tärkeämpää kyetä tunnistamaan innovaation hyötyjen jakautumisen logiikka, jotta yritykset voivat 

maksimoida innovaatiosta saatavat hyödyt ja turvata oman asemansa kilpailutilanteessa. Ongelma 

on viime vuosikymmeninä korostunut, kun yritykset ovat keskittyneet ydintoimintoihinsa ja 

tuotteen tai palveluksen tuottamiseksi tarvittava yritysverkosto on laajentunut. Myös aineettoman 

omaisuuden rooli on kasvattanut merkitystään erityisesti teknologiateollisuudessa ja luonut 

uudentyyppisiä yrityksiä ja liiketoimintamalleja yritysverkostoon.  

 

Tämän työn takoituksena on tarkastella kirjallisuudessa tehtyä tutkimusta innovaation hyötyjen 

jakautumisesta arvoketjussa ja –verkossa. Työssä pyritään tunnistamaan mitkä asiat vaikuttavat 

innovaation hyötyjen jakautumiseen verkoston eri toimijoiden kesken. Työssä ei pureuduta 

yksittäistapauksiin vaan käsitellään asioita yleisellä tasolla. Tällä tavoin työ pyrkii kasvattamaan 

lukijan ymmärrystä arvoketjun ja –verkon sisäisestä dynamiikasta ja siihen vaikuttavista ilmiöistä. 

 

Työssä esitellään innovaatiomallit ja arvoketjun käsite lyhyesti sekä tunnistetaan toimialojen 

siirtyminen arvoketjumaisesta rakenteesta arvoverkkomaiseen. Innovaation hyötyjen jakautumista 

käsitellään innovaattorin ja arvoketjun alkupään näkökulmasta sekä innovaation loppukäyttäjän 

näkökulmasta. Johtopäätöksissä on kiteytetty kirjallisuudesta tunnistettu dynamiikka oivallisen 

analyysin avulla. Tuloksissa on myös todettu aihealueen tutkimuksen olevan arvoketjun 

näkökulmasta suhteellisen vähäistä lukuunottamatta yksittäisiä casetutkimuksia ja pohdittu hieman 

syitä siihen.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja tutkimusongelma 

 

Innovaatio ei aina takaa taloudellista hyötyä kehittäjälleen. On olemassa useita esimerkkejä (Teece 

1986, s. 286; Teece 2009, s. 13; Pisano 2006, s. 1123), joissa erittäin hyödyllisen ja laajalti 

levinneen innovaation kehittäjä on jäänyt paitsioon taloudellisia hyötyjä jaettaessa. Myös patentit 

nähdään usein teoreettisissa tarkasteluissa vedenpitävinä, eikä patentoitua keksintöä voi muut 

hyödyntää ilman lisenssiä. Totuus on kuitenkin hyvin toisenlainen, eivätkä patentitkaan aina takaa 

taloudellista menestystä innovaation kehittäjälle. Toiset yritykset sen sijaan ovat hallinneet alaansa 

vuodesta toiseen ja onnistuneet hyödyntämään innovaatiotaan käytännössä monopoliasemassa 

nauttien huomattavista katteista ja tasaisesta kassavirrasta.  

 

Innovaation omaksuminen riippuu hyvin pitkälti siitä saatavasta arvosta ja siitä miten se täyttää 

asiakastarpeet. Asiakkaiden on hyväksyttävä innovaatio, jotta lopputuote voi saada jalansijaa 

markkinoilla. Arvoketjussa, jossa on useampi toimija, mahdollisesti yhden tai useamman toimija 

tulee hyväksyä innovaatio, jotta se päätyy lopputuotteeseen ja tuotantoon asti. Toimijoiden erilaiset 

roolit ja paikka arvoketjussa vaikuttavat siihen, millaisista innovaatioista ne hyötyvät ja millaisia ne 

ovat valmiita hyväksymään. Tällöin on mahdollista, että innovaatiota ei omaksuta jonkin toimijan 

vastustuksesta johtuen, vaikka se toisi loppukäyttäjälle huomattavaakin lisäarvoa. Innovaation on 

siis tuotettava jossakin muodossa arvoa kaikille ketjun toimijoille, eikä ainoastaan loppukäyttäjälle, 

jotta mahdollisuudet sen omaksumiseen olisivat hyvät. 

 

Innovaattorin rooli arvoketjussa saattaa usein olla hyvinkin minimaalinen. Tällöin on 

mielenkiintoista tarkastella innovaation tuottaman hyödyn jakautumista arvoketjussa. Asema 

arvoketjussa määrittää usein paljolti, kuinka hyvät mahdollisuudet toimijalla on hyötyä 

innovaatiosta. Esimerkiksi pienen toimijan ei välttämättä ole mahdollista saada merkittävää hyötyä 

innovaatiostaan asemansa vuoksi. Vaikka pienyritysten menestyksen ja innovaatioiden välillä on 

osoitettu positiivinen korrelaatio voivat ne esimerkiksi yhteisten innovaatiohankkeiden yhteydessä 

jäädä isompien yritysten jalkoihin (Rosenbusch & al. (2010)). Mathyssens et al. (2009) tarjoavat 

yksinkertaisen esimerkin arvoketjusta, jossa innovaation arvon jakautuminen arvoketjussa tuottaa 

ongelmallisen tilanteen ja asettaa yhden toimijan epäedulliseen asemaan. 
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1.2 Tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on luoda kirjallisuuskatsaus innovaation arvon jakautumiseen verkostossa ja siihen 

vaikuttaviin tekijöihin. Pyrimme selvittämään tekijöitä, jotka vaikuttavat arvon jakautumiseen eri 

osapuolien kesken verkostossa. Työssä asioita pyritään käsittelemään mahdollisimman yleisellä 

tasolla, koska mahdollisten arvoketjujen ja –verkostojen yhdistelmien lukumäärä on hyvin suuri. 

Tämän vuoksi yksittäistapauksia ei ole mielekästä käsitellä muuten kuin esimerkkeinä hyödyntäen. 

Keskeisimpänä mielenkiinnon kohteena työssä on innovaattorin ja toisaalta innovaation 

käyttöönottajien innovaatiosta saamaan arvoon vaikuttavat tekijät. Päätutkimuskysymyksenä työssä 

on: 

 

 Miten innovaation hyöty jakautuu arvoketjun eri osapuolien kesken? 

 

Innovaatio arvoketjussa eroaa merkittävästi Porterin perinteisestä arvoketjumallista, joten 

selvitämme myös, minkälaisessa ympäristössä innovaattorit toimivat ja minkälainen heidän 

suhteensa voi olla arvoverkon tai ketjun toimijoihin. Lisäksi työssä tarkastellaan miten 

monipuolistunut yritysten toimintaympäristö ja arvoverkkoajattelu on monimutkaistanut myös 

innovaation käyttöönottoa. Päätutkimuskysymyksen tukikysymyksiksi on asetettu: 

 

 Mitkä asiat vaikuttavat innovaattorin innovaatiosta saamaan arvoon? 

 

 

 Mitkä asiat vaikuttavat käyttöönottajan innovaatiosta saamaan arvoon?  

 

 

1.3 Rajaukset 

 

Innovaattorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yritystä, joka ensimmäisenä kaupallistaa keksinnön.  

Innovaatiosta hyötymistä edistävien tekijöiden tunnistamisen jälkeen seuraava luonnollinen 

mielenkiinnon kohde olisi tietysti miten näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa, jotta innovaatiosta 

saavutettaisiin mahdollisimman suuri hyöty, mutta tähän kysymykseen ei pyritä tässä työssä 

etsimään vastausta. Ongelmaa pyritään tarkastelemaan yleisellä tasolla, joten työ ei tarjoa tarkkoja 

viitteitä siitä miten hyödyt jonkin tietyn tapauksen kohdalla jakautuu osapuolien kesken. Sen sijaan 

työssä esitellyt viitekehykset tarjoavat eväitä arvioida oman analyysin valossa miten hyödyt 
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todennäköisesti jakautuvat tietyissä yksittäistapauksissa. Työn tuloksia tai siinä esitettyjä malleja ja 

viitekehyksiä ei ole empiirisesti vahvistettu sen enempää kuin niitä on mahdollisesti viitatussa 

kirjallisuudessa testattu.   

 

Tässä työssä innovaatiosta hyötymistä käsitellään yksittäisen innovaation kannalta, mutta hyöty voi 

innovaatiosta tulla pitkällä aikavälillä. Yrityksen teknologiastrategia ja teknologian lähteet yleisellä 

tasolla vaikuttavat pitkällä aikavälillä yrityksen kasvuun ja liiketoimintariskeihin (Henderson 1999), 

mutta tässä työssä tarkastelemme vain yksittäisen innovaation tuottaman hyödyn jakautumista 

arvoverkon toimijoiden kesken. 

 

Lähdekirjallisuudessa vastaan tulee ajoittain viitteitä uusklassiseen talousteoriaan, normaalia 

suurempaan voittoon (economic rent) ja niiden kykyyn selittää innovaation hyötyjen jakautumista. 

Tarkempi perehtyminen aiheeseen kuitenkin osoittaa, että jo hyvin yksinkertaisissa tilanteissa 

teoriassa esiintyy epäjohdonmukaisuuksia (Lippman & Rumelt 2003, s. 906 – 908), eikä siten 

sovellu etenkään monimutkaisen arvoverkon toiminnan selittäjäksi kovin hyvin. Tämän vuoksi 

emme käsittele tässä työssä innovaation hyötyjen jakautumista uusklassisen talousteorian 

näkökulmasta.  

 

1.4 Menetelmät ja rakenne 

 

Tämä työ on kirjallisuustyö. Työssä pyritään esittämään laajan kirjallisuuskatsauksen avulla aiheen 

keskeisimpiä teorioita ja viitekehyksiä. Työ rakentuu kuvan yksi mukaisesti siten, että toisessa 

kappaleessa käsittelemme perinteistä innovaatiomallia sekä arvoverkossa tuotettavaa innovaatiota. 

Työn kolmas kappale on kirjoitettu muiden arvoverkoston toimijoiden paitsi innovaation 

käyttöönottajan näkökulmasta. Neljäs kappale sisältää innovaation käyttöönottajan näkökulman 

arvon jakautumiseen.  

 

 

Kuva 1. Työn rakenne. 

 

Kolmannessa kappaleessa pääosassa on Teecen kehittämä viitekehys, jonka avulla voidaan 

tarkastella innovaation hyötyjen jakautumista arvoketjussa. Tämän mallin lisäksi paneudumme 
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malliin tehtyihin laajennuksiin, sekä muihin havaittuihin arvon jakautumiseen vaikuttaviin 

tekijöihin. Koska Teecen malli antaa hyvin vähän työkaluja asiakkaan arvon määrittelylle, työn 

neljännessä kappaleessa käsitellään tätä näkökulmaa, jotta työ kattaisi kaikki arvoketjun toimijat ja 

antaisi mahdollisimman kattavan kuvan arvon jakautumisesta arvoketjussa. Liiketoimintamallia 

käsittelevä kappale sijoittuu käyttöönottajanäkökulmaa käsittelevään kappaleeseen, vaikka se 

sisältönsä puolesta osuukin koko arvoketjun alueelle.  
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2 INNOVAATIOMALLIT JA ARVOKETJU 

 

2.1 Innovaatiotyypit 

 

Tidd et al. (2005, s. 10) mukaan innovaatioissa on kyse muutoksesta ja ne voidaan jakaa karkeasti 

neljään luokkaan, joita voidaan sanoa olevan innovaatioiden neljä P:tä. Nämä luokat ovat:  

 

 tuoteinnovaatio (Product innovation) 

 prosessi-innovaatio (Process innovation) 

 paikkainnovaatio (Place innovation) 

 paradigmainnovaatio (Paradigm innovation) 

  

Näille luokille on siis yhteistä, että jokainen niistä pitää sisällään muutoksen. Tuoteinnovaatiolla 

tarkoitetaan muutosta tuotteissa tai palveluissa, joita organisaatiolla on tarjota. Prosessi-

innovaatiossa puolestaan on kyse muutoksista siinä, miten tuote valmistetaan ja saadaan aikaan. 

Paikkainnovaatiossa muutos tapahtuu kontekstissa, johon tuote tai palvelu on tarkoitettu ja 

viimeisessä, eli paradigmainnovaatiossa muutokset tapahtuvat mentaaleissa malleissa (mental 

models), jotka määrittävät sitä mitä organisaatio tekee. (Tidd & al. 2005, s. 10) 

  

Muutosta voidaan tarkastella myös uutuusasteen kautta. Tällöin innovaatioiden neljä luokkaa 

voidaan jakaa inkrementaalisiin, eli jatkuviin innovaatioihin ja radikaaleihin, eli epäjatkuviin 

innovaatioihin. Innovaatiot, kuten prosessi- ja tuoteinnovaatiot ovat harvoin täysin uusia koko 

maailmalle ja niiden kehitys on pääosin inkrementaalista. Varsinkin prosessi-innovaatiot ovat 

yleensä optimointia ja pienten virheiden etsimistä. Inkrementaalisia innovaatioita voivat olla 

esimerkiksi parannukset komponentteihin tai uusi versio olemassa olevasta tuotteesta. (Tidd & al. 

2005, s. 12 – 13) 

  

Epäjatkuvien innovaatioiden vaikutuksesta yksi tai useampi perusehto muuttuu dramaattisesti ja 

avaa uusia mahdollisuuksia toiminnalle. Nämä radikaalit muutokset voivat tapahtua vaikkapa 

teknologisella alueella, jolloin täysin uudet markkinat avautuvat uuden teknologian hyödyntäjälle. 

Radikaaleja innovaatioita ovat komponenttitasolla esimerkiksi hyvin kehittynyt materiaali 

komponentin kestävyyden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Systeemitasolla niitä voi olla 

esimerkiksi täysin uusi teknologia, kuten höyryvoima tai biotekonologia. (Tidd & al. 2005, s. 12; s. 

18) 
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2.2 Arvoketju ja arvon tuottaminen 

  

Michael Porter on kehittänyt teorian yrityksen arvoketjusta. Sen mukaan yritykset koostuvat 

toiminnoista, kuten tuotteen suunnittelusta, valmistamisesta, markkinoinnista, toimittamisesta ja 

tukitoiminnoista. Hän esittää, että nämä toiminnot voidaan esittää arvoketjuna ja taso, mille se 

rakennetaan, on yksittäisten liiketoimintayksiköiden taso. Arvoketju kuvaa kokonaisarvoa ja se 

rakentuu arvotoiminnasta ja katteesta. Nämä arvotoiminnot voidaan jakaa luokkiin, jotka Porterin 

mallissa ovat perustoiminnot ja tukitoiminnot. Ne ovat fyysisesti ja teknisesti erillisiä yrityksen 

suorittamia toimintoja, jotka toimivat rakennusaineina tuotteen luomiselle. Tämä tuote vuorostaan 

on ostajalleen arvokas. Mallissa kate puolestaan on kokonaisarvon ja arvoa lisäävien toimintojen 

erotus. (Porter 1985, s. 55 – 56) 

  

Arvotoiminnoista perustoiminnot ovat toimintoja, jotka liittyvät tuotteen valmistamiseen, myyntiin, 

asiakkaalle toimittamiseen ja huoltoon. Tukitoiminnot taas tukevat näitä perustoimintoja ja toisiaan 

antamalla tuotantopanoksia, inhimillisiä voimavaroja ja palveluja. Arvotoiminnoilla rakennetaan 

siis kilpailuetua. (Porter 1985, s. 56 – 57) 

  

Arvoketjun toiminnot eivät ole pelkästään joukko toimintoja vaan ne ovat sidoksissa toisiinsa ja 

muodostavat näin toisistaan riippuvien toimintojen järjestelmän. Näillä sidoksilla tarkoitetaan sitä, 

että toiminnon suoritustapa ja toisen toiminnon kustannukset tai suoritustapa vaikuttavat toisiinsa. 

Porterin mukaan niillä voidaan saavuttaa kilpailuetua kahdella tavalla, jotka ovat optimointi ja 

koordinointi. Optimoinnilla tarkoitetaan sitä, että yrityksen on löydettävä sidokset huomioon ottava 

optimiratkaisu, joka on mahdollista sovittaa yrityksen strategiaan ja parantaa mahdollisuuksia 

saavuttaa kilpailuetua. Esimerkiksi raaka-ainevaatimusten tiukentaminen voi vaikuttaa suoraan 

huoltokustannuksiin niitä vähentävästi. (Porter 1985, s. 67)   

  

Sidoksia voi syntyä myös kun ilmenee tarvetta koordinoida toimintoja keskenään. Jo esimerkiksi 

toimitusten suorittaminen vaatii koordinointia useamman toiminnon kesken. Siihen vaikuttavia 

toimintoja voivat olla operaatiot, lähtölogistiikka ja huolto. Kun toimintoja koordinoidaan, 

saavutetaan usein hyötyjä, kuten kustannusten säästöjä ja parannuksia differointimahdollisuuksiin. 

(Porter 1985, s. 67) 

 

Prajogo et al. ovat tutkineet arvoketjussa tapahtuvien toimien vaikutusta laatuun ja innovaatioihin. 

Tutkimuksensa tuloksena on päädytty siihen, että jos yrityksen johto ja päätöksentekijät pyrkivät 
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differoimaan tuotettaan tai palveluaan laadun kautta, heidän tulisi kohdistaa huomionsa ja 

resurssinsa kompetenssien rakentamiseen arvoketjun toiminnoissa kuten, markkinointi, hankinta ja 

tuotanto. Toisena huomiona tutkimuksensa pohjalta he kertovat, että jos organisaatio pyrkii 

saavuttamaan differointia innovaation kautta, heidän tulee keskittää energiansa ja resurssinsa 

rakentaakseen kompetensseja arvoketjussa tuotekehityksessä ja hankinnassa. Kaiken kaikkiaan, 

vaikka jokainen arvoketjun funktio on tärkeä, tämä tärkeyden aste vaihtelee suuresti sen mukaan, 

millaista strategiaa yritys tavoittelee. (Prajogo et al. 2008, s. 629 – 630) 

 

Yrityksen arvoketjun sisällä olevat sidokset eivät suinkaan ole ainoita sidoksia, joita toimintoihin 

liittyy, vaan sidoksia on myös yrityksen arvoketjun ja hankkijoiden sekä jakelukanavien 

arvoketjujen välillä. Tällaiset sidokset ovat vertikaalisia sidoksia ja ne vaikuttavat toisiinsa samalla 

tavoin kuin sisäiset sidokset vaikuttavat toisiinsa. Toisin sanoen tapa, jolla hankkijoiden ja 

jakelukanavien toiminnot suoritetaan vaikuttaa yrityksen toiminnoista aiheutuviin kustannuksiin ja 

niiden suoritustapoihin. Tämä yhteys pätee aivan samalla tavoin myös toiseen suuntaan. Näitä 

sidoksia on lukuisia. Hankkijat voivat esimerkiksi valmistaa tuotteen tai palvelun, jota yritys 

hyödyntää tai käyttää arvoketjussaan. Hankkijoiden arvoketjut vaikuttavat yritykseen monilla 

muillakin tavoilla. Hankkija voi esimerkiksi toimia yrityksen toimintojen, kuten tekniikan 

kehittämisen ja valmistuksen kanssa. Näissä tapauksissa hankkijan tuotteen ominaisuudet ja 

arvoketjujen muut liittymäkohdat voivat vaikuttaa suuresti yrityksen kustannuksiin ja 

differointimahdollisuuksiin. (Porter 1985, s. 70) 

 

Tätä hankkijoiden, yrityksen, jakelukanavien ja asiakkaiden arvoketjujen yhteydestä muodostuvaa 

kokonaisuutta kutsutaan nimellä arvojen järjestelmä (value system)(Porter 1985, s. 51). 

Cartwrightin ja Oliverin (2000, s. 23) mukaan, jotta yritys voisi ymmärtää paremmin, missä arvo 

syntyy, se voi liikkua arvojen järjestelmässä ja yrittää tätä kautta saada suuremman määrän arvosta 

itselleen. Esimerkki yhdellä alalla toimivan yrityksen arvojärjestelmä on esitetty kuvassa kaksi. 

 

Hankkijoiden

arvoketju

Yrityksen 

arvoketju
Jakelukanavien 

arvoketju
Asiakkaiden 

arvoketju

 

Kuva 2.  Yhdellä alalla toimivan yrityksen arvojen järjestelmä (Porter 1985, s. 52) 

 

Arvoketju- ja arvojen järjestelmä-analyysiä on molempia käytetty perinteisesti liiketoiminnan 

analysointiin. Arvoketjuanalyysillä tutkitaan yksittäistä liiketoimintaa ja arvojen järjestelmää 
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käytetään analysoidessa koko toimialan arvontuottamiskykyä. Molemmat näistä ovat toimineet 

hyvin perinteisten valmistamiseen keskittyvien alojen kohdalla, mutta kummassakin niistä on suuria 

puutteita, kun yritetään ymmärtää arvoprosessia kilpailutilanteessa, jossa on kyse älyllisistä, eikä 

aineellisista voimavaroista. Tämä on ongelma, jos arvon jakautumista tarkastellaan vain arvoketju-

tai arvojen järjestelmä-ajattelulla, sillä suuriosa tämän päivän yrityksistä on yhä enenevissä määrin 

informaatiopohjaisia. (Cartwright & Oliver 2000, s. 23) Myös Stabell ja Fjeldstad (1998, s. 414) 

tunnistavat arvoketjumallin puutteet muiden kuin perinteisten valmistavien yritysten tapauksissa. 

 

Perinteinen ajattelu arvosta ja sen synnyttämisestä perustuu paljolti olettamuksiin ja perinteiseen 

teollisuuden taloudellisiin malleihin. Kilpailuympäristö on nykyisin nopeasti muuttuvaa ja myös 

peruslogiikka arvon luonnin takana muuttuu kovaa vauhtia, tehden strategisesta ajattelusta 

vaikeampaa ja entistä tärkeämpää. Perinteisen ajattelun mukaan jokaisella on paikkansa ketjussa ja 

toimija lisää tuotteeseen arvo omalla kohdallaan ennen sen eteenpäin siirtämistä. Jos ajatellaan näin, 

yrityksen strategiana voisi olla pelkkä itsensä sijoittaminen hyvään kohtaan ketjua. Tällainen malli 

on kuitenkin nykypäivänä jo vanhentunut. Kilpailu on nykyisin maailmanlaajuista, markkinat 

muuttuvat nopeasti ja uutta teknologiaa syntyy jatkuvasti. Nykyinen ympäristö tarjoaa siis 

valtavasti mahdollisuuksia arvon tuottamiselle. (Normann & Ramirez 1993, s. 65) Peppard ja 

Rylander (2006, s. 131 – 133) ovat myös tunnistaneet arvoverkkoajattelun tarpeellisuuden 

strategisen analysoinnin työkaluna. 

  

2.3 Perinteinen innovaatioketju 

  

Ennen 1980-lukua suurin osa tuotekehityksestä tehtiin yrityksen rajojen sisäpuolella. 1980-luvun 

alusta aina vuosikymmenen puoleen väliin asti kasvavan globaalin kilpailun keskeltä suuret 

yhdysvaltalaiset yritykset alkoivat tehdä kokeiluja uusilla organisationaalisilla lähestymistavoilla 

innovaatioon. Tarkemmin sanoen nämä yritykset alkoivat hankkia teknologiaa ulkoisista lähteistä 

käyttäen apunaan lisensointisopimuksia, alliansseja ja muita yhteistyömuotoja. Tämä sai alkunsa 

aloilta kuten elektroniikka-, tietokone-, ohjelmisto- ja telekommunikaatioteollisuus, mutta on 

levinnyt nopeasti kaikille muillekin aloille. Yritysten välinen yhteistyö on yleistynyt ja 

innovaatioita syntyy nykyisin sekä yrityksen sisäisistä, että ulkoisista lähteistä. (Pisano 2006, s. 

1124) 

 

Perinteisesti innovaattori on myös innovaation käyttöönottaja. Samalla arvo, joka innovaatiosta on 

syntynyt, siirtyy suoraan asiakkaan maksaman hinnan tai innovaation tuottaman kustannussäästön 
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muodossa innovaation tekijälle. Porterin (1985, s. 75) mukaan yritys voi tuottaa asiakkaalle arvoa 

vaikuttamalla asiakkaan arvoketjuun. Arvo syntyy siis niin, että yritys onnistuu tuottamaan 

asiakkaalle kilpailuetua, mikä tapahtuu joko suorituskykyä parantamalla tai alentamalla 

kustannuksia. Yritys itse hakee voittoa perimällä asiakkaalta korkeampaa hintaa, joten on tärkeää, 

että asiakas ymmärtää sille tarjottavan arvon. Yrityksen on siis selkeästi kerrottava asiakkaalle 

arvosta, mikä onnistuu mainonnan sekä myyntihenkilöstön avulla. Perinteisen innovaation 

vuorovaikutus on esitetty kuvassa kolme. Tuotekehitys tapahtuu siinä yrityksen sisällä.  Yritys 

tekee itse keksinnöstään innovatiivisen tuotteen tai palvelun, jota se tarjoaa asiakkailleen tuotteen 

arvon mukaista hintaa vastaan. 

 

YRITYS INNOVATIIVINEN
TUOTE/PALVELU

ASIAKAS

TUOTEKEHITYS
HINTA

 

Kuva 3. Perinteinen innovaatioketju (mukaillen Kortelainen & Löwgren 2010) 

 

2.4 Innovaatio arvojen järjestelmässä 

 

Innovaatiotoiminta on yhä vähenevissä määrin vain yhden organisaation harjoittamaa. Monistakin 

syistä erilaiset yritykset harjoittavat innovaatiotoimintaa yhdessä. Nämä yritykset saattavat 

muodostaa alueellisia klustereita, toimitusketjuja, tuotekehityskonsortioita tai strategisia alliansseja, 

joiden tarkoituksena on liittää kilpailijat ja asiakkaat yhteen tilapäisen yhteistyön merkeissä uuden 

teknologisen sovelluksen kehittämiseksi. (Tidd & al. 2005, s. 71 – 72) 

  

Innovaatio arvoketjujen muodostamassa järjestelmässä on jo huomattavasti monitasoisempi 

ongelma, kuin suoraviivainen perinteinen innovaatioketjun malli. Monet yritykset toimivat 

verkostossa ja voivat joutua tämän vuoksi hallitsemaan monimutkaisia koordinointisopimuksia 

varmistaakseen yhteisten projektien onnistumisen. Samalla on myös tärkeää tarkoin suunnitella 

laillinen viitekehys varmistamaan, että aineettoman älyllisen omaisuuden omistusoikeus on suojattu 

ja että näitä oikeuksia tullaan kunnioittamaan. (Tidd & al. 2005, s. 42) 
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Innovaation ajatellaan monesti olevan yksi taloudellisen kasvun lähtökohdista. Kun yritys toimii 

tuotannon ja innovaatioiden osalta kansainvälisessä verkostossa, herää kuitenkin kysymys siitä, 

kuka loppujen lopuksi hyötyy innovaatiosta. Onko hyötyjä kenties tuotteen valmistaja, joka käyttää 

innovaatiota tuotteessaan vai kenties osatoimittaja, jonka toimittavat komponentit ovat tuotteen 

valmistamisen kannalta avainasemassa. Innovatiivinen tuote voi olla aivan hyvin suunniteltu 

yhdessä maassa, valmistettu toisessa ja vaikkapa ohjelmisto siihen kehitetty kolmannessa. Tuote voi 

siis koostua useista osista ja innovaatio voi kohdistua mihin tahansa kohtaan arvoketjua. (Linden & 

al. 2009, s. 140) 

 

Kuvassa neljä on esitetty yksinkertaistettu malli innovaatiosta verkostossa. Perinteisestä 

innovaatioketjusta poiketen innovaatio voi kohdistua mihin tahansa verkoston toimijaan.  

Esimerkiksi tuoteinnovaation kohdalla innovaattori ei välttämättä ole se verkoston toimija, joka 

loppujen lopuksi valmistaa tuotteen. Innovaattori voi tarjota innovaatiotaan mille tahansa 

osatoimittajalle tai valmistajalle ja on myös mahdollista, että innovaattori on myös osatoimittaja tai 

valmistaja, jonka liiketoimintaa hyödyttäisi innovaation käyttöönotto verkoston jossakin muussa 

kohdassa. Eri variaatioita on lukuisia, mutta kaikkien niiden perustana on arvon tuottaminen ja sitä 

kautta saatava parempi kilpailukyky ja kannattavuus. 

 

Innovaattori

Osatoimittaja 1

Osatoimittaja 2

Osatoimittaja 3

Valmistaja 1

Valmistaja 2

Valmistaja 3

Markkinat

Tuote

Hinta

Tuote

Hinta

 

Kuva 4. Innovaatio verkostossa (Mukaillen Kortelainen & Löwgren 2010). 
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3 ARVON JAKAUTUMINEN INNOVAATTORIN NÄKÖKULMASTA 

 

3.1 Innovaatiosta hyötyminen  

 

Teece esitteli vuonna 1986 kirjoittamassaan artikkelissa Profiting from techological innovation: 

implications for integration, collaboration, licensing and public policy laajaa huomiota herättäneen 

viitekehyksen innovaatiosta hyötymiselle (PFI – profiting from innovation). Teece käsittelee 

innovaation hyötyjen jakautumista innovaattorin, jäljittelijöiden ja toimittajien näkökulmasta.  

(Teece 1986, s. 286 – 290)  

 

Innovaattorilla tässä yhteydessä tarkoitetaan yritystä joka ensimmäisenä kaupallistaa tuotteen tai 

teknologian. Jäljittelijät ovat kilpailijoita, jotka tulevat markkinoille innovaattorin jälkeen. 

Jäljittelijät voivat olla kilpalilijoita, jotka hyödyntävät innovaattorin kehittämän tuotteen tai 

teknologian periaatteita ja tuovat vastaavanlaisia tuotteita markkinoille. Siten jäljittelijät hyötyvät 

innovaatiosta, vaikka eivät innovaation kehittämiseen osallistuneet. Välttämättä näin ei kuitenkaan 

ole aina. Mallin keskeiset elementit ovat ympäristön tekijät (appropriability regime), teknisen 

kehityksen vaihe (dominant design paradigm) sekä liitännäisresurssit (complementary assets). 

(Teece 1986, s. 285 – 286)  

 

Teecen malli ottaa huomioon tärkeän ongelman ja käsittelee erikseen aloja ja teknologioita, joilla 

patentit ovat tehokkaita ja joilla ne eivät ole (Nelson 2006, s. 1107). Teece (2006, s. 1134) itse 

puolestaan arvioi viitekehyksensä tärkeimmäksi panokseksi liitännäisresurssien kytkemisen 

innovaatiosta hyötymiseen. Hänen toteaa, että alkuperäisen artikkelin kirjoittamisen aikaan 

kirjallisuudessa ei ollut mainintaa liitännäisresursseista. Vaikka ekonomit olivat tunnistaneet 

liitännäisresurssien tärkeyden, oli niiden käsittely kirjallisuudessa vielä irrallista. Winter (2006, s. 

1106) puolestaan kehuu Teecen työn kykyä tunnistaa keskeiset elementit suuresta määrästä erilaisia 

ja monimutkaisia tapauksia. 

  

3.2 Liitännäisresurssit 

 

Liitännäisresurssit ovat innovaation hyödyntämiseen tarvittavia resursseja, jotka ovat innovaation 

kaupallistamista ja hyödyntämistä tukevia. Ne eivät siis liity välttämättä suoraan innovaation, vaan 

voivat olla kytköksissä siihen esimerkiksi varsinaisen lopputuotteen valmistamisen, jakelun tai 
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markkinoinnin kanssa. Liitännäisresurssit voivat myös sisältyä varsinaiseen tuotteeseen tai niitä 

voidaan myydä erikseen. Kuvassa viisi on innovaation kaupallistamiseksi tarvittavat 

liitännäisresurssit: jakelukanava, liitännäisteknologiat, huolto ja kilpailukykyinen valmistus. (Teece 

1986, s. 288 – 289) 

 

 

Kuva 5. Innovaation liitännäisresurssit ja keskeinen tietotaito. (mukaillen Teece 1986, s. 289) 

 

Liitännäisresurssit eroavat toisistaan erikoistumisen suhteen.  Resurssit voivat olla geneerisiä 

(erikoistumattomia), yksipuolisesti erikoistuneita (unilaterally specified) tai kaksipuoleisesti 

erikoistuneita erityisresursseja (co-specialized). Liitännäisresurssien ja innovaation riippuvuutta 

havainnollisetaan kuvassa kuusi.  

 

Geneeriset resurssit ovat tavanomaisia resursseja, joita käytetään yleisesti monissa tuotteissa, kuten 

transistorit. Yksipuoleisesti erikoistuneet resurssit ovat riippuvaisia varsinaisesta tuotteesta, mutta 

sama ei päde toisin päin. Tällaisia resursseja voivat olla muun muassa Applen erikoisliitännällä 

varustetut lisälaitteet valmistamiinsa tietokoneisiin. Erityisresurssit (co-specialized assets) ovat 

sellaisia, joiden kohdalla vallitsee molemminpuolinen riippuvuus. Toisin sanoen varsinainen tuote 

tarvitsee liitännäisresurssia sekä liitännäisresurssi tarvitsee varsinaisen tuotteen. Esimerkki 

tällaisesta on erityisesti tuotetta varten muotoiltu myyntipakkaus. (Dedrick & al. 2008, s. 4)  
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Dedrick et al. (2009, s. 4) toteavat lisäksi, että liitännäisresurssien merkitys on nykypäivänä suuri, 

sillä yritysten täytyy työskennellä laajan verkoston keskuudessa tuodakseen jonkin innovaation 

markkinoille. Myös Pisano ja Teece (2007, s. 280 – 281) toteavat, että liitännäisresursseilla on 

merkitystä innovaation kehittäjälle, sillä harvoin innovaatio on täysin itsenäinen. Heidän mukaansa 

innovaatio liittyy lähes aina johonkin olemassa olevaan teknologiaan tai tarvitsee 

liitännäisteknologioita, –tuotteita tai –palveluita.  

 

 

Kuva 6. Liitännäisresurssien riippuvuus innovaatiosta ja innovaation riippuvuus 

liitännäisresurssista. (mukaillen Teece 1986, s. 289) 

 

Teecen alkuperäisessä mallissa erityisresurssien kaksi kriittistä ominaisuutta innovaation hyötyjen 

jakautumisen kannalta ovat yhteensopivuus (complementarity) sekä korvattavuus (mobility). 

Näiden kahden välillä vallitsee käytännössä jonkinlainen kompromissi, sillä ne ovat jokseenkin 

toisensa poissulkevia. Yhteensopivuuden kasvaessa valinnanvara eli korvattavuus yleensä vähenee 

(Jacobides & al. 2006, s. 1201; s. 1208).  

 

Korvattavuus kuvastaa tuotteen ja erityisresurssien välistä riippuvuutta ja sitä kuinka helposti 

liitännäisresurssin toimittajaa voidaan vaihtaa. Helppo vaihdettavuus johtaa pienempiin 

vaihtokustannuksiin ja siten toimittajan neuvotteluvoiman heikkenemiseen, jolloin toimittajan ei ole 
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kovin helppo vaatia suurta katetta. Esimerkiksi räätälöidyt liitännäisresurssit ovat usein hyvin 

yhteensopivia tuotteen kanssa, mutta niiden korvattavuus on huono toimittajien vähyyden vuoksi. 

Kuten Jorde ja Teece (1995, s. 3) toteaa: täydellisessä kilpailutilanteessa myyntihinta lähestyy 

marginaalikustannuksia ja voitto nollaa. Tämän perusteella on selvää, ettei helposti korvattavien 

tuotteiden valmistaja voi vaatia suuria voittoja tuotteistaan, mikäli tuotteella on useita vaihtoehtoisia 

valmistajia. Tosin on huomattava, että todellisessa maailmassa täydellistä kilpailua harvoin 

saavutetaan ja mikäli saavutetaan, on se usein hyvin lyhytaikainen. 

 

Jacobides et al. (2006, s. 1201) kuitenkin tarkentaa Teecen alkuperäistä mallia käsittelemällä 

yhteensopivuutta ja korvattavuutta toisistaan riippumattomina tekijöinä. Vaikka usein 

yhteensopivuus heikentääkin korvattavuutta, näin ei välttämättä aina ole. Tällöin Teecen malliin 

verrattuna tulee kaksi uutta näkökulmaa lisää, jotka näkyvät kuvan seitsemän oikeassa ylänurkassa 

(ohjattu yhteensopivuus) sekä vasemmassa alanurkassa (kahdenkeskinen riippuvuus ilman 

yhteensopivuutta).  

 

Teeceläinen yhteistyömalli (kuvassa seitsemän vasemmassa ylänurkassa) on tilanne, jossa 

liitännäisresurssien yhteensopivuus on hyvä, mutta huono korvattavuus aiheuttaa 

molemminpuolisen riippuvuuden osapuolien välille. Geneeriset resurssit sijoittuvat kuvassa kuusi 

oikeaan alanurkkaan, jossa korvattavuus on hyvä, mutta yhteensopivuus huono (ei erikoistumista). 

(Jacobides & al. 2006, s. 1206 – 1208) 

  

Kuva 7. Liitännäisresurssit korvattavuuden ja yhteensopivuuden funktiona. (mukaillen Jacobides & 

al. 2006, s. 1207)  

 

Kuvan vasen alanurkka edustaa tilannetta, jossa sekä resurssien yhteensopivuus on huono, mutta 

jostain syystä resurssit ovat juuttuneet paikoilleen ja pakottaneet osapuolet riippuvuuteen toisistaan. 
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Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi tietyllä alueella sijaitseva tehdas, jonka tarpeisiin ei löydy 

lähialueelta osaavaa työvoimaa. Tällöin tehtaaseen on palkattava työntekijöitä, vaikka heidän 

ammattitaitonsa ei olisikaan kovin yhteensopiva. (Jacobides & al. 2006, s. 1206 – 1208)  

 

Mikäli sekä yhteensopivuus että korvattavuus on hyvä, on yrityksen mahdollista hyötyä 

innovaatiosta ilman liitännäisresursseja tai tarvetta jakaa merkittävästi arvoa tärkeiden 

liitännäisresurssien omistajille. Tällaista tilannetta kuvaa esimerkiksi prosessorivalmistaja Intelin 

asema, jossa PC-valmistajat ovat luoneet kilpailua Intelin tarvitsemille erityisresursseille. Tällöin 

innovaattori (Intel) voi hyödyntää erityisresursseja (PC-valmistajien tuotteet joihin liitettään Intelin 

prosessori) ilman, että kahdenkeskistä riippuvuutta ilmenee ja sitä kautta neuvotteluvoima 

heikkenee. (Jacobides & al. 2006, s. 1206 – 1208) 

 

3.3 Ympäristön tekijät 

 

Ympäristön tekijät kuvaavat yrityksen ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn 

hyötyä innovaatiosta. Näihin tekijöihin ei kuitenkaan sisällytetä yrityksen tai markkinoiden 

rakennetta. Tärkeimpänä yrityksen ulkopuolisena tekijänä voidaan pitää teknologian 

suojausmahdollisuuksia, joka puolestaan voidaan jakaa teknologian luonteeseen sekä lakeihin 

perustuviin suojausmahdollisuuksiin. (Teece 1986, s. 287)  

 

Teknologian luonne vaikuttaa suojausmahdollisuuksiin, sillä esimerkiksi hiljaiseen tietoon 

perustuvaa teknologiaa on vaikea jäljitellä, ellei tiedon haltija sitä halua erityisesti välittää eteenpäin 

(Teece 1986, s. 287). Lakeihin perustuviin suojausmahdollisuuksiin vaikuttaa muun muassa 

patentointimahdollisuudet ja tekijänoikeudet. Mekaanisissa tuotteissa on yleensä huonot 

suojausmahdollisuudet, sillä kilpailijat voivat ostaa fyysisen tuotteen ja purkaa sen selvittääkseen 

sen toiminnan. (Pisano & Teece 2007, s. 282) Patentitkin voidaan usein kiertää muuntelemalla 

ratkaisuja hieman toisenlaisiksi, jolloin teknologia ei enää kuulu patentin piiriin (Levin & al. 1987, 

s. 802 – 803).  

 

Vahvat teknologian suojausmahdollisuudet edesauttavat innovaation kehittäjän mahdollisuuksia 

saada hyötyjä innovaatiostaan. Teknologian suojausmahdollisuudet eivät toisaalta takaa yrityksen 

mahdollisuutta hyötyä eniten innovaatiosta (Teece 1986, s. 297). Mikäli tuotteen erityisresurssit 

ovat vaikeasti korvattavia sekä riippuvuus tuotteesta on suuri, ovat näiden erityisresurssien 
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toimittajat todennäköisesti suurimpien innovaatiosta hyötyjien joukossa (Jacobides & al. 2006, s. 

1206). 

 

Myös Dosi et al. (2006, s. 1111) toteavat, että aineettoman omaisuuden oikeuksien (patenttien) ja 

innovaation hyötyjen jakautumisen välillä on riippuvuutta, mutta eivät ole löytäneet todisteita 

tiukempien oikeuksien ja innovaatioiden tuottamisnopeuden välisestä positiivisesta riippuvuudesta. 

Heidän mukaansa kyseinen riippuvuus voi olla joskus jopa negatiivinen.  

 

Pisano (2006, s. 1128 – 1129) antaa esimerkin lääketeollisuudesta, mikä osoittaa, ettei vahva 

teknologian suojausmahdollisuus ei aina ole välttämättä hyvä asia yritykselle: Lääkeyhtiö Merck, 

jolla oli merkittäviä liitännäisresursseja arvoketjun loppupäässä, käytti ennaltaehkäisevää strategiaa 

välttääkseen arvoketjun alkupäässä piileviä uhkia, joita genomiteknologian kehitys toi mukanaan 

lääketeollisuuden tutkimukselle. Merck osallistui geenien kartoitusprojektiin, jonka tulokset 

julkistettiin, jotta arvoketjun alkupään toimijat eivät voisi geenejä patentoimalla aiheuttaa haittoja 

lääkeyrityksen tutkimustoiminnoille. Merck:in strategia perustui siihen, että julkista tietoa ei voida 

patentoida.  

 

Toisaalta vaikka kilpailijoiden olisikin mahdollista jäljitellä tuotteita ja hyödyntää innovaatiota, voi 

innovaattori silti hyödyntää keksintöään, mutta strategiaa ja liiketoimintamallia on muokattava. 

Esimerkiksi integroimalla liitännäisresursseja yritykseen, voi keksinnöstä saatavaa arvoa lisätä. 

(Pisano & Teece 2007, s. 282 – 283) Tällöin voidaan myös hyötyä muiden tekemistä innovaatioista, 

mikäli toimitaan alalla, jolla liitännäisresurssit ovat keskeisessä asemassa (McGahan & Silverman, 

s. 1226 – 1227).  

 

Teecen mallia tukee samoihin aikoihin tehty tutkimus (Levin & al. 1987, s. 794 – 797), jossa 

patenttien tehokkuutta tutkittiin eri aloilla. Erot eri alojen välillä näyttäisi olevan mitattavat ja 

tehottomien patenttien aloilla nousevat tärkeämmiksi tekijöiksi Teecen mallin ennustusten 

mukaisesti liitännäisresurssit, kuten markkinointi, huolto ja oppimiskäyrällä eteneminen eli 

kilpailukykyinen valmistus. 

 

3.4 Teknologisen kehityksen vaihe 

 

Teknologisen kehityksen vaihe on oleellinen, sillä uuden teknologian tai toimialan alkuvaiheissa ei 

ole useinkaan vielä muodostunut toimialan vallitsevaa suunnittelua (dominant design). Tällöin on 
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mahdollista vaikuttaa siihen, mistä ratkaisusta muodostuu vallitseva suunnittelu. Alkuvaihe sisältää 

usein erilaisia teknologioita ja innovaatiot kohdistuvat järjestelmätasolle. Kehityksen edetessä 

yleensä jostakin teknologiasta kehittyy vallitseva suunnittelu asiakkaiden valintojen perusteella, 

jonka jälkeen kehitystoiminta ja innovaatiot siirtyvät komponentti- ja osajärjestelmätasolle. 

Vallitsevan suunnittelun muodustuttua on hankala tuoda markkinoille hyvin poikkeavaan 

järjestelmäkokoonpanoon perustuvaa tuotetta, ellei kyseessä ole epäjatkuva innovaatio, ja siksi 

kehitys tapahtuu suurimmalta osin komponenttien inkrementaalisina parannuksina. (Dedrick & al. 

2008, s. 3 – 4) 

 

Teknologisen kehityksen vaihe vaikuttaa myös liitännäisresurssien, etenkin erityisresurssien rooliin 

ja arvoon. Ennen vallitsevan suunnittelun muodostumista erityisresursseja ei kannata kehittää tai 

hankkia laajassa mittakaavassa, sillä niihin sisältyvä riski on suuri. Erityisresurssit voivat olla 

sidottuna tiettyyn ratkaisuun tai teknologiaan, jolloin ne ovat hyödyttömiä, mikäli vallitsevaksi 

suunnitteluksi alalla muodostuukin jokin toinen ratkaisu. (Teece 1986, s. 291 – 292)  

 

Toisaalta niiden merkitys ole myöskään niin suuri tuotantomäärien ollessa vielä alkuvaiheessa 

pieniä, jolloin kustannukset eivät ole niin merkittävässä asemassa. Erityisresurssien arvo puolestaan 

kasvaa kun vallitseva suunnittelu on muodostunut, sillä tällöin eri ratkaisuiden tarjonta vähenee, 

mikä johtaa myyntivolyymien kasvamiseen ja siten myös erityisresurssien kysyntä kasvaa. (Suarez 

& Utterback 1995, s. 417)  

 

3.5 Toimialan rakenne 

 

Tutkijat ovat liittäneet neljännen tekijän edellä esitettyjen Teecen kolmen alkuperäisten tekijöiden 

rinnalle. Tämä tekijä on toimialan rakenne (industry architecture). Toimialan rakenne kuvastaa alan 

toimijoiden luonnetta ja erikoistumista eli toisin sanoen organisaatioiden rajoja sekä toisaalta 

yritysten välistä vuorovaikutussuhdetta. Toimiala voi olla esimerkiksi vertikaalinen tai 

horisontaalinen. Horisontaalisella toimialalla on paljon yritysverkostoja, ja tuotteet koostuvat usein 

monen toimijan lopputuotteista. Vertikaalisella toimialalla puolestaan yksi yritys suorittaa suuren 

osan toiminnoista itse. (Pisano & Teece, 2007, s 283) Toisin sanoen yritykset omistavat suuren osan 

liitännäisresursseista.  

 

Dedrick et al. (2008, s. 4 – 6; 24) kuitenkin kyseenalaistavat toimialan rakenteen merkityksen 

käytännön tasolla. Heidän mukaansa toimiala on liian epämääräinen käsite analysoitavaksi ja 
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toteavat, että riippuen määritelmästä toimialan merkittävimmät toimijat ja dynamiikka muuttuu 

hyvin oleellisesti. Esimerkiksi elektroniika-ala pitää sisällään tietokonealan, joka sisältää 

kannettavien tietokoneiden alan ja niin edelleen. 

 

Teece (1995, s. 21 – 23) puolestaan toteaa, että vertikaalisesti integroituneet yritykset edesauttaa 

koko alan kehitystä. Tällaisissa yrityksissä systeemi-innovaatioiden koordinointi on tehokkaampaa 

ja toisaalta yritystenväliset esteet innovaatioiden kehittämiselle ja hyödyntämiselle poistuvat. 

Frankel esittää muutamia esimerkkejä, joissa tilanne on hieman toisenlainen: alan 

integroitumattomuus heikentää toimijoiden kykyä hyötyä innovaatioista. Esimerkiksi Britannian 

rauta- ja terästeollisuus oli 1800-luvun loppupuolella jo hyvin kehittynyt ja sen hetkinen teknologia 

oli laajalti omaksuttu ja kypsässä vaiheessa. Kuitenkin samoihin aikoihin esiteltiin huomattavasti 

entisiä tehokkaampia teknologioita ja laitteita, kuten valssaustekniikka ja sähkösulatusuunit. Nämä 

uudet innovaatiot olivat kuitenkin parannuksia vain yksittäisiin osiin teräksen jalostusketjua 

(arvoketjua), eikä niiden kaikkia potentiaalisia hyötyjä ollut mahdollista saada käyttöön ilman, että 

kaikki innovaatiot olisi omaksuttu. Britannian rauta- ja terästeollisuuden kilpailukyky kärsi 

toimijoiden erikoistuneisuuden vuoksi, koska heiltä puuttui kyky omaksua uudet teknologiat ja 

niiden tuomat taloudelliset hyödyt. (Frankel 1955, s. 312 – 313) Toisaalta esimerkki osoittaa myös 

toimialan rakenteen vaikutuksen yksittäisen yrityksen mahdollisuuksiin hyötyä innovaatiosta. 

Innovaation hyödyt jäänevät vähäisiksi, mikäli toimialan rakenne estää innovaation käyttöönoton 

ylipäätään.  
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4 ARVON JAKAUTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTAJAN NÄKÖKULMASTA 

 

4.1 Liiketoimintamalli 

 

Innovaation täytyy onnistua, jotta siitä saadaan hyötyjä jaettavaksi. Ilman kaupallista menestystä 

innovaatio ei tuota hyötyjä kenellekään. Tyypillisin tapa hyödyntää keksintöä on impelmentoida se 

johonkin myytävään tuotteseen. Etenkin pienet uudet yritykset sortuvat Teecen mukaan tarjoamaan 

myytäväksi teknologian palasia. Erillisiä komponentteja tai teknologisia kappaleita, jotka eivät 

edesauta innovaattoria hyödyntämään innovaationsa potentiaalista arvoa, ellei kyseessä ole 

vedenpitävin patentein varustettu merkittävä parannus johonkin olemassa olevaan teknologiaan tai 

tuotteeseen. (Teece 2009, s. 14)   

 

Kuten Henry Chesbrough toteaakin: teknologialla itsellään ei ole objektiivista arvoa, vaan 

taloudellinen arvo syntyy, kun se kaupallisestaan asiakasta puhuttelevana arvoehdotelmana. 

Liiketoimintamalli vaikuttaa teknologian kaupallistamisen onnistumiseen: sama teknologia 

kaupallistettuna kahdella eri liiketoimintamallilla tuottaa kaksi erilailla menestyvää liiketoimintaa. 

(Chesbrough, (2009)) 

 

Teece toteaa liiketoimintamallin olevan välttämätön yritykselle, joka toimii kilpailuilla 

markkinoilla, jotka sisältävät kuluttajan vallinanvapauden, transaktiokustannuksia, sekä 

samankaltaisuutta kuluttajien ja tuottajien keskuudessa. Liiketoimintamalli on käsitteellinen kuvaus 

yrityksen ansaintalogiikasta, eli siitä miten yritys tuottaa ja realisoi arvoa. Innovaatio edellyttää 

usein liiketoimintamallia keksinnön kaupallistamiseksi sekä asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisksi. 

(Teece 2009, s. 4 – 5)  

 

Henry Chesbrough (2006, s. 12) huomauttaa myös, että liiketoimintamallilla on kaksi kriittistä 

tehtävää: sen on osoitettava miten arvoa luodaan (miksi asiakkaat ostavat) ja toisaalta miten arvo 

yritykselle muodostuu (miksi liiketoimintaa tehdään). Chesbrough ja Rosenbloom (2002, s. 533 – 

544) puolestaan täydentävät määrittelemällä yhdeksi liiketoimintamallin tehtäväksi kuvata yrityksen 

asema arvoverkossa, joka yhdistää arvoverkon eri toimijat, kuten asiakkaat, toimittajat, 

liitännäisresurssien toimittajat sekä kilpailijat.  

 

Casadesus-Masanell ja Ricart (2009, s. 2 – 5) esittävät, että liiketoimintamalli koostuu valinnoista 

sekä niistä johdettavista seurauksista kuvan kahdeksan mukaisesti. Liiketoimintaa koskevat valinnat 
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johtavat seurauksiin jotka voivat olla joko joustavia tai jäykkiä. Joustavat seuraukset muuttuvat kun 

valintoja, joista ne on johdettu, muutetaan. Jäykät seuraukset eivät vastaavasti muutu nopeasti, kun 

valintoja muutetaan.  

 

Casadesus-Masanellin ja Ricartin edellä esitetyn mallin avulla voidaan tarkastella esimerkiksi 

Dell:in liiketoimintamallia. Dell:in liiketoimintamalli oli innovatiivinen, sillä se ohitti yleensä alalla 

käytetyn jakeluportaan ja perustui tietokoneiden myymiseen suoraan asiakkaalle sekä tietokoneden 

valmistamiseen tilauksesten perusteella eikä varasto-ohjautuvasti. Tällä Dell saavutti merkittäviä 

etuja, kuten nopean mallien uudistamisen, jakeluportaan myyntikatteiden välttämisen sekä 

minimaaliset varastot. (Kraemer & al. 2000, s. 5 – 7; Walters & Rainbird 2007, s. 596) 

 

 

Kuva 8. Liiketoimintamallin rakenne: valinnat ja niistä johtuvat seuraukset. (mukaillen Casadesus-

Masanell & Ricart 2009, s. 3) 

 

Dell:n liiketoimintamallin valinnat johtivat siis joustaviin seurauksiin, mikä antoi kilpailuedun 

muihin alan yrityksiin nähden. Muut tietokonevalmistajat olivat valinneet käyttää jakeluporrasta 

tietokoneiden toimitusketjussa, mikä johti jäykempiin seurauksiin. Mikäli valmistajat olisivat 

ruvenneet toimittamaan tietokoneita suoraan asiakkaille, olisi jakeluportaassa ilmennyt 

todennäköisesti suurta vastustusta. Dellillä puolestaan ei tätä ongelmaa ollut, koska se ei alun 

perinkään ollut käyttänyt jakelijoita. (Teece 2009, s. 9)  

 

Dellin tapauksessa on myös huomattavaa, että innovaatio kohdistui liiketoimintamalliin; tuotteet 

joita Dell myy, ovat melko tavanomaisia ja helposti jäljiteltävissä. Ainoastaan Dell:in 

liiketoimintamalli-innovaation jäljittelemättömyyden vuoksi sen oli mahdollista saada 

keksimääräistä parempi hintapreemio myymistään tuotteista (Pisano 2006, s. 1127). Gateway 

Computers yritti kopioida Dell:in liiketoimintamallin, mutta epäonnistui vaadittavien prosessien 
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tehokkaassa implementoinnissa. Gateway Computers:ilta puuttui vaadittava kyvykkyys, jonka Dell 

omisti; kyky implementoida ja hallita tehokkaasti kilpailuedun saavuttamiseen tarvittavia prosesseja 

(Teece 2009, s. 10 – 11). 

 

Teecen luoman innovaatiosta hyötymisen viitekehyksen mukaan liiketoimintamallit jakautuvat 

kolmeen suuripiirteiseen luokkaan (Teece 2009, s. 13): 

 

 Ensimmäinen luokka koostuu ääripäästä, johon kuuluvat yritykset hallitsevat koko 

arvoketjun. Kaikki tuotteen valmistusprosessit ja tukitoiminnot ovat yritykset vastuulla 

suunnittelusta markkinointiin ja jakeluun. 

 

 Toinen ääripää luottaa innovaation luomaan arvoon. Yritys hallitsee ainoastaan 

innovaation immateriaalioikeuksia ja realisoi hyödyt lisensoimalla innovaation muiden 

yritysten hyödynnettäväksi varsinaisissa tuotteissa. 

  

 Kolmanteen luokkaan kuuluu edellisten ääripäiden välimuodot. Yritys hallitsee osan 

arvoketjusta ja ulkoistaa loput. Esimerkiksi yritys itse voi olla vastuussa 

markkinoinnista, brändin luomisesta sekä jakelusta ja ulkoistaa fyysisen tuotteen 

valmistuksen. Tämä on yleisin liiketoimintamalli, mutta vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta 

yhdistelmä toimii.  

 

Ensimmäisen luokan liiketoimintamalli soveltuu luonnollisesti parhaiten yrityksille, joilla on jo 

valmiina sopivat kyvykkyydet ja resurssit arvoketjun kokonaisvaltaiseen hallinnoimiseen (Teece 

2009, s. 13). Vaikka Teecen mallin oletusten mukaisesti puuttuvien liitännäisresurssien ongelma 

voidaan ratkaista hankkimalla tai rakentamalla tarvittavat resurssit, ei se käytännössä aina onnistu. 

Etenkin pääomavaltaisilla aloilla innovaation tulisi olla erittäin radikaali ja toisaalta myös 

suojausmahdollisuuksien erittäin vahvat, jotta yrityksen olisi perusteltua hankkia puuttuvia 

kyvykkyyksiä ja resursseja tuotteen valmistamiseksi. Esimerksi tuskin monikaan kirjailija pystyy 

tuottamaan niin hyvää kirjaa, että sen valmistamiseksi kannattaisi rakentaa oma kirjapaino ja 

kustantamo. Kuten Jacobides et al (2006, s. 1206) huomauttaa, on tällaisessa tilanteessa myös 

tarkasteltava innovaatiosta saatavaa hyötyä suhteessa uusien resurssien tehokkuuden puutteeseen 

verrattuna kokeneisiin toimijoihin.  
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Sen sijaan kirjailijan liiketoimintamalli sijoittuukin toiseen ääripäähän eli lisensointiin. 

Lisenssoinnin mahdollistamiseksi innovaation hyödyntämisessä suojausmahdollisuuksien tulee olla 

erittäin hyvät (Teece 2009, s. 15). Kirjailijalla on erittäin hyvät suojausmahdollisuudet 

tuottamalleen sisällölle tekijänoikeuslakien perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että kirjalija voi 

myydä kirjan oikeudet kustantajalle, jolla on fyysiset resurssit kirjan tuottamiseksi, ja saada 

kustantajalta korvauksia innovaatiostaan ilman pelkoa jäljittelijöistä, jotka syövät katteet ja 

innovaation hyödyt. (Pisano 2006, s. 1125)  

 

Alan varhaisessa vaiheessa on olemassa usein useampi kuin yksi ratkaisu tai innovaatio, jotka 

kilpailevat vallitsevan suunnittelun asemasta. Valittu liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka 

vaikuttavat myös arvon jakautumiseen verkostossa. Mikäli innovaattorin arvoverkostossa arvo 

jakautuu epätasaisesti luo se epäedulliset olosuhteet osalle verkoston toimijoista ja samalla myös 

mahdollisesti parantaa kilpailevan yritysverkoston ja teknologian houkuttelevuutta. Mikäli valittu 

liiketoimintamalli ei houkuttele tarpeeksi toimijoita yritysverkostoon, on vaarana mittakaavaedun 

menettäminen sekä kilpailevan yritysverkoston innovaation tai teknologian muodostuminen 

standardiksi (Suarez & Utterback 1995, s. 418). Kuvailtu tilanne voi myös viivästyttää innovaation 

leviämistä, koska verkoston osapuolet eivät investoi innovaattorin kannalta katsottuna tarpeeksi 

innovaatioon (Gilbert & Cvsa 2003, s. 617 – 619). 

 

Vaikka yritys saisi suurimman osan innovaation luomasta arvosta itselleen, ei siitä ole hyötyä, 

mikäli jaettavissa olevan arvon määrä jää hyvin pieneksi. Toisin sanoen liiketoimintamalli ja arvon 

jakautuminen voi johtaa ääritilanteissa siihen, että innovaattori saa joko suuren palan pienestä 

kakusta tai pienen palan suuresta kakusta. Jotta yritys voisi parhaiten hyötyä innovaatiostaan, tulisi 

liiketoimintamallin luoda arvoa tasapainoisesti yritysverkoston muille toimijoille, mutta myös 

varmistaa, että yritykselle itselleen jää riittävästi hyötyjä. (Jacobides & al. 2006, s. 1206) 

 

Esimerkiksi IBM loi PC-markkinoille vallitsevan suunnittelun, mutta lopulta Intel ja Microsoft 

saivat suurimman osan luodusta arvosta, eikä toiminta enää ollut kovinkaan kannattavaa IBM:lle. 

Päinvastainen tilanne oli sen sijaan Sony:n ja Betamaxin tapauksessa, jossa Sony kyllä varmisti 

leijonaosan innovaation hyödyistä, mutta lopulta sillä ei enää ollut hyötyjä mitä jakaa, kun 

kilpaileva VHS-teknologia valloitti markkinat. (Dedrick & al. 2008, s. 4 – 5) 
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4.2 Korvaava ratkaisu 

 

Yritykset, johtajat ja julkiset organisaatiot tekevät kahdenlaisia investointipäätöksiä. Päätökset 

kohdistuvat joko laajenemiseen esimerkiksi kokonaan uuden tehtaan perustamisella tai olemassa 

olevan toiminnan laajentamiseen jonkin toimintaan liittyvän osan korvaamisella. Kun toimintaa 

laajennetaan, siitä syntyy yleensä suuri investointi varhaisessa vaiheessa, mitä seuraa tietynlainen 

tuotto-odotus tulevaisuudessa. Vanhan tuotteen korvaamiseen liittyvät investoinnit sitä vastoin 

tuovat mukanaan kysymyksen siitä, milloin on järkevää korvata vanha osa uudella. (Mauer & Ott 

1995, s. 581) 

 

Lapan ja Moschini (2000, s. 540) ovat luoneet artikkelissaan yksinkertaisen mallin uuden 

teknologian omaksumisesta lisensoinnin kautta, jossa uuden teknologian käyttöönotto vaikuttaa 

toimialan lopputuotteiden hintaan. Päätuloksenaan he esittävät, että vaikka uusi teknologia olisi 

täysin ylivertainen vanhaan teknologiaan nähden, sitä ei automaattisesti oteta käyttöön. Tämä 

johtuu siitä, että uuden teknologian kehittäjä saattaa pitää kannattavana hinnoitella innovaationsa 

niin kalliiksi, että osa mahdollisista innovaation käyttöönottajista ei näe järkeväksi vaihtaa vanhaa 

teknologiaa uuteen.  

 

Uusi teknologinen innovaatio voi vähentää ylläpito- ja käyttökustannuksia. Tästä seuraa 

epävarmuus, jonka seurauksena osan vaihtamista pyritään pitkittämään ylimääräisen investoinnin 

välttämiseksi. Vaikka kustannukset nousevat vanhojen laitteiden käyttöä pitkitetään siinä toivossa, 

että tekninen epävarmuus hälvenisi ja uudet laitteet saataisiin käyttöön. Tämä toisi mukanaan 

pienemmät käyttö ja ylläpitokustannukset. (Mauer & Ott 1995, s. 582) 

 

Porter (1985, s. 329) määrittelee korvaamisen prosessiksi, jossa yksi tuote tai palvelu päihittää 

toisen tuotteen tai palvelun jonkin toiminnon suorittamisessa asiakkaalle. Hänen mukaansa 

korvaamisen uhka koskee kaikkia toimialoja ja se pätee sekä tuotteisiin, että palveluihin. Asiakkaan 

kohdalla tuotteisiin ja palveluihin pätevät samat periaatteet ja nämä periaatteet ohjaavat asiakkaan 

päätöstä tehdä arvoketjunsa toiminnot aiemmasta poikkeavalla tavalla. 

 

Porter on tunnistanut kolme tekijää, jotka vaikuttavat korvaavan ratkaisun käyttöönottoon. Nämä 

ovat asiakkaan käsitys arvosta, vaihtokustannukset ja vaihtoalttius. Ensimmäisenä on vuorossa 

asiakkaan käsitys arvosta. Asiakas korvaa vanhan tuotteen uudella, mikäli uuden tuotteen antama 

vaihtamisyllyke on suurempi, kuin vaihtamista vastustava voima. Korvaavan tuotteen eli 



 

   

24 

 

korvikkeen on annettava enemmän arvoa suhteessa hintaan, kuin vanhan tuotteen, jotta tämä 

vaihtamisyllyke olisi tarpeeksi suuri. Porterin esittämä toinen tekijä on vaihtokustannukset. 

Tuotteen vaihtamisesta aiheutuu aina kuluja asiakkaalle toiminnan uudelleenjärjestelystä. Kolmas 

tekijä, joka vaikuttaa korvikkeeseen vaihtamiseen on asiakkaan vaihtamisalttius. Vaihtamisalttius 

on jokaisella asiakkaalla erilainen. Vaikka taloudelliset kannustimet olisivatkin aivan samanlaiset, 

toinen asiakas saattaa vaihtaa nykyisen tuotteensa uuteen ja toinen taas ei. (Porter 1985, s. 335) 

 

Matthyssens et al. (2009, s. 58 – 59) kertovat artikkelissaan Value Capturing as a Balancing Act 

siitä, kuinka teollisuus on jo vuosien ajan haaveillut neliön muotoisista tölkeistä. Neliön malliset 

tölkit toisivat monia etuja perinteisiin pyöreisiin tölkkeihin verrattuna ja tavoitteena olisikin korvata 

vallalla olevat pyöreät tölkit neliönmallisilla. Etuna näillä tölkeillä olisi esimerkiksi se, että niiden 

pintaan olisi helpompi printata seinämän suoruuden ansioista. Neliön mallisilla tölkeillä 

saavutettaisiin myös säästöjä pakkaamisen ja kuljetuksen puolella, koska uudet tölkit olisi helppo 

pakata pieneen tilaan, toisin kuin vanhat pyöreät tölkit, joiden väliin jää väkisin tyhjää pakatessa. 

Myös tölkin materiaalikustannukset vähenisivät, koska siihen kuluisi 15 % vähemmän materiaalia, 

vähentäen samalla tölkin painoa verrattuna perinteiseen pyöreään tölkkiin.  Neliön mallisen tölkin 

tavoitteena on myös parantaa säilykkeiden imagoa kuluttajien silmissä, sillä vanhat pyöreät tölkit 

yhdistetään usein mielikuvissa halpoihin säilykkeisiin. 

 

Neliön mallinen tölkki toisi hyötyjä koko arvoketjulle, mutta sen käyttöönottoon liittyy ongelmia. 

Ongelma on saada suostuteltua arvoketjun kaikki toimijat mukaan hankkeeseen. Tämä on haastavaa 

koska muutos aiheuttaisi suuren investointitarpeen ja on hyvin vaikea arvioida aikaa, jona 

investointi maksaisi itsensä takaisin. Varsinkin tölkkien valmistajalle investointi olisi suuri ja siitä 

saatava hyöty jakautuisi suurelta osin ketjun muille osapuolille. (Matthyssens & al. 2009, s. 59) 

 

Aivan kuten tölkkiesimerkissä, korvaamisen seurauksena asiakkaalle syntyy aina 

vaihtokustannuksia. Mitä suuremmat nämä kustannukset ovat, sitä vaikeampaa korvaaminen tulee 

olemaan. Vaihtokustannuksia voi syntyä kaikesta mihin korvike arvoketjussa vaikuttaa, suorasti tai 

epäsuorasti. Näitä voivat olla esimerkiksi uudelleensuunnittelun tai uudelleenmuotoilun 

kustannukset. (Porter 1985 s. 344 – 345) 

 

Nämä korvaavaan tuotteeseen siirtymisestä aiheutuvat kustannukset syntyvät usein jo ennen, kuin 

korvikkeesta saadaan vielä mitään hyötyä. Tuotteen suhteellinen arvo ja vaihtokustannukset ovat 

hyvinkin riippuvaisia useista tekijöistä ja tämän vuoksi ajan kuluessa syntyvät muutokset voivat 
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vaikuttaa niihin suuresti. Myös niiden arvioimiseen liittyy suurta epätarkkuutta, mitä voidaan 

vähentää ymmärtämällä syvällisesti tuotteen aiheuttamat muutokset asiakkaan arvoketjussa. On 

tärkeää, että asiakas havaitsee arvon, jota korvike voi sille tuottaa esimerkiksi alentamalla 

kustannuksia tulevaisuudessa tai parantaa sen suorituskykyä. Tämän vuoksi on tarkasteltava 

korvikkeen odotettua suhteellista arvoa koko siltä ajalta, kun tuotteen uskotaan olevan käytössä. 

(Porter 1985, s. 335 – 337) 

 

Vaihtaminen vanhasta ratkaisusta uuteen voi olla hankalaa, koska kun vanha tuote korvataan 

uudella, yleensä vanhan vakiintuneen tuotteen ominaisuudet ja tuottama arvo on testattu hyvin ja 

niistä ollaan täysin perillä. Ongelmaksi muodostuu, että korviketuoteen tuottama arvo taas 

varmistuu vasta pidemmällä aikavälillä käyttöönoton yhteydessä. (Porter 1985, s. 337) 

 

Kaikilla asiakkailla ei ole samanlaista korvaamisalttiutta. Korvaamisalttiuteen vaikuttaa olosuhteet, 

jotka saavat asiakkaat reagoimaan samanlaisiin vaihtokustannuksiin ja suhteelliseen arvoon eri 

tavalla. Tähän vaikuttavia tekijöitä on muun muassa mahdollisuus investoida resursseihin, yrityksen 

riskinottokyky, teknisiin muutoksiin tottuminen, aikaisempi kokemus korvaamisesta ja 

kilpailutilanteen kireys. (Porter 1985, s. 347) 

 

Asiakkaan käsitys arvosta, vaihtokustannukset ja vaihtoalttius muuttuvat usein ajan myötä. 

Asiakkaan käsitys arvosta muuttuu, kun tuotteen käyttöön totutaan. Mitä paremmin asiakas tutustuu 

korvikkeeseen sitä paremmin sen hyvät ja huonot ominaisuudet selviävät asiakkaalle. Mielikuva 

korvikkeesta muodostuu realistisemmaksi ja asiakas oppii hyödyntämään sen tarjoamia 

mahdollisuuksia paremmin ja vähentämään tai poistamaan siitä syntyviä haittoja verrattuna vanhaan 

ratkaisuun. Vaihtokustannukset korvikkeen kohdalla taas vähenevät, kun aikaisin korvikkeeseen 

vaihtaneet asiakkaat ovat kehittäneet uusia menetelmiä, standardeja tai ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat korvikkeen paremman yhteensopivuuden jo olemassa olevien oheislaitteiden kanssa. 

Kun asiakkaat siirtyvät uusiin tuotteisiin tai prosesseihin, on mahdollista käyttää hyväksi aiemmin 

kehitettyä tekniikkaa, johon siirtyminen vanhan tuotteen kohdalla ei välttämättä ole ollut 

kannattavaa. Onnistuneiden korvikkeiden kohdalla myös vaihtoalttius kasvaa ajan kuluessa. Kun 

muut ovat hyötyneet korvikkeeseen siirtymisestä, myös kilpailijan riskinottohalukkuus voi kasvaa. 

Kilpailijat voivat joutua vaihtamaan korvikkeeseen välttääkseen huonon kilpailullisen aseman 

verrattuna niihin, jotka ovat jo varhain vaihtaneet tuotteensa korvikkeeseen. (Porter 1985, s. 354 – 

356) 
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4.3 Käyttäjäverkoston vaikutukset 

 

Tietyn tyyppisten innovaatioiden kohdalla yksittäisen käyttöönottajan saama hyötyy riippuu 

vahvasti innovaation käyttöönottajien kokonaismäärästä (Schilling 2002, s. 395). Tämä voi johtua 

useasta syystä (Katz & Shapiro 1985, s. 424): 

 

 Innovaation hyötyyn voi vaikuttaa suoraan fyysinen käyttäjämäärä, joka ottaa innovaation 

käyttöön. Esimerkiksi puhelimesta saatavaan arvoon vaikuttaa oleellisesti muiden 

puhelimen omistavien ihmisten lukumäärä. 

 

 Käyttäjämäärällä voi olla epäsuora vaikutus, joka vaikuttaa innovaation yhteydessä 

toimivien oheispalveluiden ja tuotteiden tarjontaan. Suurempi käyttäjämäärä houkuttelee 

enemmän palveluiden ja tuotteiden kehittäjiä innovaatiolle, jolloin siitä saatava hyöty myös 

kasvaa. Esimerkiksi tietokonone tarvitsee ohjelmistoja, joiden tarjonta kasvaa käsi kädessä 

tietokoneiden myynti- eli käyttäjämäärän kasvaessa. 

 

 Epäsuora vaikutus innovaation hyötyyn käyttäjämäärästä muodostuu myös 

kestohyödykkeiden kohdalla huoltoverkoston laajuden perusteella. Esimerkiksi suurempi 

tietyn automerkin käyttäjämäärä luo edellytykset paremmalle merkkihuoltoverkostolle. 

(Katz & Shapiro 1985, s. 424) 

   

Katzin ja Shapiron listan toinen ja kolmas tekijä voidaan yhdistää Teecen mallin mukaisesti 

koskemaan yksinkertaisesti liitännäisresursseja. Liitännäisresursseja hyödyntävä käyttäjämäärä 

riippuu paitsi innovaation omaksujien määrästä, myös liitännäisresurssien erikoistumisen asteesta. 

Mikäli liitännäisresurssit eivät ole erikoistuneet yksipuoleisesti (tai kaksipuoleisesti) innovaatioon, 

voivat ne olla myös kilpailevien innovaatioiden hyödynnettävissä, jolloin kokonaiskäyttäjämäärä 

kasvaa (Katz & Shapiro 1985, s. 424 – 425).  

 

Edellä mainitut vaikutukset ovat positiivia verkoston vaikutuksia, mutta Farrell ja Klemperer (1985, 

s. 2007) toteaa, että myös negatiivisia vaikutuksia voi seurata innovaation käyttöönottajien määrän 

kasvaessa. Esimerkiksi puhelimen levinneisyys mahdollistaa puhelinmyyjien toiminnan. He myös 

toteavat, että positiiviset vaikutukset voivat olla paikallisia, kuten vaikkapa pikaviestimien tuomaan 

lisäarvoon vaikuttaa käyttöönottajan ystävien osuus käyttäjistä enemmän kuin tuntemattomien 

käyttäjien määrä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Parhaat mahdollisuudet innovaattorilla on hyötyä silloin kun innovaatio on mahdollista suojata 

jäljittelijöiltä, jolloin ne eivät ole jakamassa innovaation hyötyjä. Tällöin innovaattorin on vain 

varmistettava, että sillä on hallussaan tarvittavat liitännäisresurssit tai että ne on saatavilla hyvin 

kilpailluilta markkinoilta kustannustehokkaasti. Innovaattori voi hyötyä innovaatiostaan helposti 

ilman, että omistaa liitännäisresurssit, silloin kun suojausmahdollisuudet ovat hyvät. 

Liitännäisresurssien omistajat ovat jakamassa hyötyjä silloin kun resurssi ei ole helposti 

korvattavissa. Taulukossa yksi on esitetty innovaattorin, liitännäisresurssien omistajien sekä 

jäjittelijöiden ennustettu hyötymismahdollisuus innovaation suojattavuuden ja toimialan rakenteen 

suhteen.  

 

Taulukko 1. Toimialan rakenteen ja teknologian suojattavuuden vaikutus arvon jakautumiseen. 

 

 

Mikäli innovaation suojattavuus on heikko, korostuu liitännäisresurssien rooli. Edelleen 

liitännäisresurssien omistajat hyötyvät, jos ne ovat huonosti korvattavia, mutta innovaattorin ja 

jäljittelijöiden suhteen hyötyjen jakautuminen riippuu pitkälti siitä kenellä on parempi sijoittuminen 

liitännäisresurssien omistajiin nähden. Tällaisessa tilanteessa innovaattorin on usein edullista 

omistaa itse liitännäisresurssit tai ainakin tärkeimmät niistä. 
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Integroitunut toimialan rakenne vaikuttaa suotuisasti innovaattorin mahdollisuuksiin hyötyä 

innovaatiosta, sillä mitä enemmän liitännäisresursseja on yrityksen itsensä hallussa, sitä varmemmin 

hyödyt myöskin jäävät yrityksen sisälle. Myös innovaation ja resurssien koordinointi on 

tehokkaampaa ilman yritystenvälisen rajapinnan esteitä. Toisaalta mikäli toimialan työnjako on 

pilkkoutunut monenlaisten yritysten vastuulle, kasvaa lopputuotteen tuottamiseksi vaadittava 

yritysverkosto ja siten myös todennäköisyys yrityksen ulkopuolisten liitännäisresurssien tarpeelle. 

Tällöin innovaation hyödyt jakautuvat väkisinkin suuremmalle joukolle toimijoita mikäli oletetaan, 

että täydellisen kilpailun tilanne ei ole pysyvästi saavutettavissa.  

 

Teknologisen kehityksen vaihe sekä innovaation markkinoille tuonnin ajoitus näyttäisivät 

muodostavan erään näkökulman ongelmaan. Mikäli alalle ei ole vielä mudostunut vallitsevaa 

suunnittelua, on innovaattorilla paineita jakaa arvoa muun verkoston tuen saamiseksi sekä sitä 

kautta edistää innovaation muodostumista vallitsevaksi suunnitteluksi. Yrityksen kannattaa myös 

todennäköisesti pitää tuoteen lopullinen suunnittelu avoinna ennen kuin vallitseva suunnittelu on 

muodostunut, ja vasta sen jälkeen mahdollisesti integroida liitännäisresursseja. Tämä saattaa johtaa 

arvoketjun rakenteen muutokseen teknologisen vaiheen kehittyessä ja parantaa innovaattorin kykyä 

hyötyä innovaatiosta.  

 

Toisin kuin ennen innovaattori ei enää läheskään aina ole innovaation käyttöönottaja. Innovaatio 

voi olla vain osa tuotetta, jonka loppuasiakas ostaa ja tuotteesta saatava hinta jakautuu monen 

verkoston toimijan kesken. Kuvassa yhdeksän on esitetty yleisellä tasolla innovaation kulku 

arvoverkossa. Innovaattori ja innovaation käyttöön ottaja tai muut mahdolliset käyttöön ottajat 

voivat sijaita missä tahansa verkon kohdassa. Verkosto muodostuu sen toimijoiden arvoketjuista, 

jotka ovat sidoksissa toistensa arvoketjuihin.  Verkosto toisiinsa liittyneitä toimijoita pitää siis 

sisällään myös arvojen järjestelmän.  

 

Kuva yhdeksän pitää sisällään kaikki arvoketjun toimijat. Näiden toimijoiden suhteet toisiinsa 

voivat olla moninaiset ja niissä tapahtuvat radikaalit muutokset voivat vaikuttaa kaikkien verkoston 

toimijoiden arvon muodostumiseen. Tämän työn näkökulmasta tärkeimmät toimijat ovat 

innovaattori ja käyttöönottaja. Kuvan yhdeksän mukaisen verkoston hahmottaminen 

kokonaisuutena on vaikeaa, koska sen alku- ja loppupiste voivat sijaita mielivaltaisesti arvoketjun 

sisällä. Innovaattorin ja käyttöönottajien välillä on vuorovaikutus, jossa innovaattori tuottaa 

esimerkiksi jonkin uuden prosessi- tai tuoteinnovaation, mikä tulisi korvaamaan käyttöönottajan 

nykyisen toiminnassaan käyttämän ratkaisun. Liiketoimintamalli yhdistää nämä kaikki verkoston 
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toimijat yhteen. Sen tehtävänä on kuvata yrityksen asemaa arvoverkossa, joka yhdistää toimijat 

kuten asiakas, toimittajat, liitännäisresurssien toimittajat sekä kilpailijat. Liiketoimintamalli 

vaikuttaa arvon jakautumiseen myös määrittelemällä arvoketjun toimijat. Kuten Dell:in esimerkistä 

havaitaan, liiketoimintamallin suunnittelu vaikutti jakeluportaan häviämiseen koko arvoketjusta, 

jolloin innovaattorin osuus arvosta kasvoi. 

 

Kaikki toimialat siirtyvät kovaa vauhtia käyttämään yhä enemmän aineettomia informaatioon 

pohjautuvia resursseja toiminnassaan. Sen seurauksena monesti on hyvinkin vaikeaa arvioida 

innovaatiosta syntyvän arvon määrää ja sen jakautumista verkostossa toimijoiden kesken. 

Liiketoimintamallin kolme Teecen mukaan jaoteltua suurpiirteistä luokkaa antavat erittäin hyvän 

kuvan siitä, miten yrityksen valinnat vaikuttavat verkostoon ja arvon jakautumiseen. Ensimmäisen 

luokan liiketoimintamalli, jossa liitännäisresurssit ovat integroituneena yritykseen, kuvastaa 

parhaiten vanhaa perinteistä innovaatioketjua. Ne yritykset jotka toimivat tämän luokan mukaan, 

ovat kuitenkin jo harvassa. Tiedonsiirron helpottuessa liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti, 

eikä ole enää kannattavaa pyrkiä tekemään kaikkea itse. Kun keskitytään yrityksen 

ydinkompetensseihin ja ulkoistetaan loput, on liiketoimintamalli huomattavasti kyvykkäämpi 

mukautumaan ympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että kaikki 

liiketoiminnasta syntyvä arvo ei jää vain yritykselle, vaan sitä jakautuu myös verkostoon, jonne 

arvotoimintoja on ulkoistettu. 

 

Arvon kokonaismäärään voi vaikuttaa voimakkaasti innovaation käyttöönottajien kokonaismäärä. 

Varsinkin tapauksessa, jossa innovaation käyttöönottaja on teollisuus, voi innovaatio vaikuttaa 

hyvin laajalti. Jos alan kaikki toimijat alkavat käyttää innovaatiota osana prosessiaan tai tuotettaan 

voi innovaattorin innovaatiosta rojalteina ja lisenssituloina saama tuotto olla hyvinkin suuri 

suhteessa sen kustannuksiin.  

 

Kuva 9. Innovaatioverkoston rakenne. 



 

   

30 

 

 

Innovaatiota ja innovatiivisuutta on tutkittu huomattavan paljon, mutta innovaatiosta hyötymistä on 

ryhdytty tarkemmin tutkimaan verrattain myöhään. Vaikka Teece teki pioneerin työtä jo 80-luvulla 

aiheen parissa, ei arvoketjun näkökulmasta ole aihetta kokonaisvaltaisesti tutkittu juurikaan 

kirjallisuudessa. Teecen mallikaan ei täysin kata arvoketjua, sillä innovaation loppukäyttäjän 

näkulma mallissa ei ole kovin hyvin edustettuna.  

 

Kokonaisvaltaisen arvoketjun tarkastelun esteenä saattaa olla sen mielekkyys. Teollisen 

valmistavan yritysverkoston dynamiikka muuttuu, kun siirrytään arvoverkostossa kuluttajan tai 

loppukäyttäjän puolelle. Valmistavan verkoston yritykset ovat kiinteämmin sidoksissa toisiinsa ja 

niiden välillä vaikuttavat vahvasti neuvotteluvoima ja katteiden määrät. Innovaation 

loppukäyttäjällä ei välttämättä ole tuotteen hankinnan jälkeen mitään sidoksia arvoketjun 

alkupäähän tai ne ovat ainakin huomattavasti heikommat kuin alkupään yritysten välillä, vaikka 

nykyään sidoksia pyritäänkin erilaisin keinoin vahvistamaan. Myös loppukäyttäjän kokema 

arvonmuodostuminen eroaa alkupään yritysten arvonmuodostuksesta hyvin vahvasti ja siihen liittyy 

enemmän myös tekijöitä, jotka eivät ole rahalla mitattavissa.   
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6 YHTEENVETO 

 

Nykyisin yritysverkostojen ja sitä kautta myös arvoverkostojen monimutkaistuminen on johtanut 

siihen, että innovaatioiden todelliset hyötyjät ovat entistä vaikeammin havaittavissa. Hyödyt eivät 

läheskään aina mene innovaattorille kuten helposti voisi olettaa. Ne eivät myöskään jakaudu 

tasaisesti verkoston toimijoiden kesken, vaan usein yksi toimija verkostossa erottuu selvänä 

hyötyjänä. Tässä työssä on pyritty löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat innovaation hyötyjen 

jakautumiseen arvoketjussa. Erityisesti tässä työssä on keskitytty innovaattorin sekä innovaation 

käyttöönottajan saamaan hyötyyn ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Asioita on pyritty yleistämään, 

koska erilaisia arvoketjuja ja –verkostoja on hyvin paljon.  

 

Työssä alussa on esitelty lyhyesti arvon ja arvoketjun periaatteet Porterin teorioiden pohjalta. 

Työssä on todettu, että perinteinen malli, jossa innovaattori on myös innovaation käyttöönottaja, 

toteutuu nykyisin jo harvoin. Toimintaympäristö on jatkuvan muutoksen alla ja sen asettamiin 

haasteisiin on kyettävä vastaamaan nopeasti. Tämän vuoksi yritysten on verkostoiduttava ja 

keskityttävä ydinosaamiseensa pysyäkseen mukana kilpailussa. 

 

Seuraavaksi työssä on paneuduttu arvoketjun alkupään dynamiikkaan ja arvon jakautumiseen 

arvoketjun valmistavassa osassa. Tähän dynamiikkaan on erityisesti Teecen viitekehyksen avulla 

pureuduttu. Teecen malli tunnistaa kolme tärkeää tekijää innovaatioiden hyötyjen jakautumisen 

kannalta. Nämä tekijät ovat liitännäisresurssit, teknologisen kehityksen vaihe sekä ympäristön 

tekijät. Lisäksi kirjallisuudessa on tunnistettu muun muassa toimialan rakenteen ja innovaation 

markkinoille tuonnin ajoituksen vaikutus innovaatiosta hyötymiseen.  

 

Arvoketjun loppupäässä innovaation käyttöönottajan rajapinnassa vaikuttaa hieman erilaiset tekijät, 

joita on työn neljännessä kappaleessa esitelty. Liiketoimintamalli määrittelee yritysverkoston 

rakennetta ja vuorovaikutussuhteita tarkasteltavan yrityksen näkökulmasta ja sisältää kuvauksen 

yrityksen ansaintalogiikasta, joten on selvää, että valitulla liiketoimintamallilla on suuri vaikutus 

myös innovaation hyötyjen jakautumiseen. Usein innovaation myötä tulee tarve siirtyä käyttämään 

innovaation määrittelemää uutta teknologiaa tuotetta tai komponenttia. Tällaisessa tilanteessa 

innovaation käyttöönottajan tulee korvata vanha ratkaisu uudella, jolloin sen on myös tuotettava 

tarpeeksi arvoa käyttöönottajalle. Edellä mainittujen lisäksi on mahdollista, että käyttöönottajan 

arvo muodostuu myös muiden innovaation käyttöönottajien perusteella. Tällainen tilanne voi 

muodostua esimerkiksi silloin kun käyttäjät ovat innovaation välityksellä vuorovaikutuksessa 
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toisiinsa tai käyttäjämäärä vaikuttaa voimakkaasti lopputuotteen yhteydessä toimiviin 

liitännäistuotteisiin tai palveluihin.  

 

Työssä olemme tunnistaneet monen alan muuttuvan arvoketjun mukaisesta mallista yhä enemmän 

kohti arvoverkostomaista toimintaympäristöä. Tässä ympäristössä on esitetty useita arvon 

jakautumiseen verkostossa vaikuttavia tekijöitä, jotka määrittelevät kunkin verkoston toimijan 

mahdollisuuksia hyötyä innovaatiosta. Johtopäätöksissä olemme myös esittäneet tunnistetut arvon 

jakautumiseen vaikuttavat tekijät, joita ovat ympäristön tekijät, liitännäisresurssit, teknologisen 

kehityksen vaihe, toimialan rakenne, liiketoimintamalli, korvaavan ratkaisun käyttöönotto sekä 

käyttäjäverkoston vaikutukset. Toimialan rakennetta ja ympäristön tekijöistä teknologian 

suojausmahdollisuuksia on käsitelty tarkemmin luomalla taulukko, josta ilmenee näiden tekijöiden 

vaikutukset arvoverkoston alkupään toimijoiden mahdollisuuksiin hyötyä innovaatiosta.  

Arvoverkoston loppupäätä työssä on käsitelty erikseen ja olemme todenneet, että loppupäässä 

vaikuttava dynamiikka eroaa alkupään vastaavasta. Näiden erilaisten vaikuttavien tekijöiden vuoksi 

koko arvoverkostoa ei ehkä olekaan mielekästä tarkastella kokonaisuutena. Oman haasteensa 

tarkasteluun tuo myös se, että innovaation ja loppukäyttäjälle myytävän tuotteen arvoketjut eroavat 

toisistaan, eikä siten yleistä mallia niiden yhtenevyydestä voida helposti esittää. 
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