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Kandidaatintyö käsittelee yritysmaailman ekosysteemejä ja niiden eri näkökulmia. 

Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työn tavoitteena on selvittää, millaisia 

näkökulmia yritysmaailman ekosysteemien kanssa käytetään ja miten niitä on 

lähestytty. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten eri ekosysteemien näkökulmat 

eroavat toisistaan ja mitkä asiat ovat keskeisiä ajatuksia ko. 

ekosysteeminäkökulmassa. 

Tutkimuksessa keskityttiin neljään näkökulmaan: teolliseen ekologian 

näkökulmaan, liiketoimintaekosysteemin näkökulmaan, liiketoiminta-alustan 

hallinnan näkökulmaan ja monitoimijaverkoston näkökulmaan. Näissä keskeisiä 

asioita ovat ekosysteemin materia- ja energiavirtojen optimointi kestävän 

kehityksen mukaisesti (teollinen ekologia), lisäarvon luonti ja kaappaus 

ydinyrityksen ja täydentävien toimijoiden kesken (liiketoimintaekosysteemi), 

alustainnovointi kaksipuoleisella markkinalla (liiketoiminta-alustan hallinta) ja 

sulautuneet arvoverkostot, muutoksen kestävyys ja verkoston kehittyvyys 

(monitoimijaverkosto). 
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Työni tuloksena nousi johtopäätökseksi ajatukset, että yritysmaailman 

ekosysteemit tarvitsevat lisätutkimusta, jotta väljä ekosysteemikäsitys saadaan 

harmonisoitua selkeäksi käsitteistöksi ja että historiassa määritellyt ekosysteemien 

näkökulmat eivät enää sovellu nykypäivän muuttuneeseen yritys- ja 

toimintaympäristöön. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Luonnossa ekosysteemillä (Hanski 1998) tarkoitetaan rajattua aluetta tai tilaa, jossa elää ko. 

ekosysteemille tyypillisiä eliöitä. Luonnon ekosysteemeissä eliöt ja ympäristö ovat erilaisissa 

vuorovaikutussuhteissa keskenään. Tästä biologisesta viitekehyksestä on johdettu malleja 

yritysmaailmaan, yritysten johtamiseen ja strategioihin kuten myös edellä mainittujen asioiden 

tutkimukseen. Vaikka ekosysteemin yritysmaailmassa käsite syntyi jo yli 25 vuotta sitten 

(Moore 1993), on se edelleen aktiivisesti kiinnostuksen kohteena sekä akateemisessa 

ympäristössä että liiketoimintaa harjoittavien organisaatioiden keskuudessa.  

 

Ekosysteemiajattelun ja siihen liittyvien konseptien avulla muokataan useita ideoita 

projekteiksi ja usein uudeksi liiketoiminnaksi. Usein taustalla on muuttuva globaali talous ja 

sitä ohjailevat ilmiöt, jotka yhdessä vaativat yhteisöjä ja organisaatioita jatkuvasti kehittämään 

omaa toimintaansa ja hakemaan synergioita muiden tahojen kanssa. 

 

Olen törmännyt työelämässäni viimeisen kymmenen vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla 

erilaisiin yritysmaailmassa ilmeneviin ekosysteemeihin puheissa ja materiaaleissa, joten oli 

kiinnostavaa saada tämä aihe työstettäväksi kandidaatintyöhöni. On nähtävissä, että 

yritysmaailman ekosysteemeihin liittyvä kirjallisuus on vielä melko hajanaista ja niitä 

tarkastellaan tutkimuksissa useista erilaisista näkökulmista. Näiden näkökulmien keskeiset 

asiat ja näkökulmien eroavaisuudet vaativat tulevaisuudessa vielä lisää ja tarkempaa tutkimusta. 

 

 

1.2 Työn ja tutkimuksen tavoitteet sekä tutkimuskysymykset 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, millaisia näkökulmia yritysmaailman 

ekosysteemien kanssa käytetään ja miten niitä on lähestytty. Edelleen, tavoitteena on selvittää 

miten eri ekosysteemien näkökulmat eroavat toisistaan ja mitkä asiat ovat keskeisiä ajatuksia 

ko. ekosysteeminäkökulmassa. Työ toteutetaan kirjallisuustutkimuksena ja sille on asetettu 

tutkimuskysymyksiksi: 
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1. Millaisten eri näkökulmien avulla yritysmaailman ekosysteemejä voidaan tarkastella? 

2. Mitkä asiat ovat keskeisiä käsittelemissäni näkökulmissa ja miten ko. näkökulmat 

eroavat toisistaan? 

 

1.3 Työn rajaukset ja rakenne 

Tämä kandidaatintyö on rajattu yritysmaailmassa esiintyvien ekosysteemien tutkimukseen ja 

tutkimuksen kehittymiseen neljän eri näkökulman osalta. Kirjallisuudessa on esitelty erilaisia 

näkökulmia yritysmaailman ekosysteemeihin, ja tässä työssä on valittu käsiteltäväksi neljä, 

jotka Tsujimoton et al. (2018) mukaan ovat melko vakiintuneita. Nämä neljä näkökulmaa ovat 

teollinen ekologia (industrial ecology), liiketoimintaekosysteemi (business ecosystem), alustan 

hallinta (platform management) ja monitoimijaverkosto (multi-actor network). 

 

Näiden näkökulmien luokittelussa on tarkasteltu viittä elementtiä, jotka ovat taustateoria, 

avainkonseptit, käytetyt menetelmät, toimijoiden ominaisuudet ja toimijoiden väliset muuttujat. 

Luokitteluun pohjana näistä edellä mainituista pääelementtinä toimii taustateoria. Globaalisti 

yritysmaailmassa puhutaan erilaisista ekosysteemeistä, mutta niiden määritelmät eivät ole 

täysin selkeitä, ja yleisesti käytetty termistö ei kuitenkaan ole vakiintunutta, joten tämä 

tutkimusalue pyrkinee kohti koheesiota ekosysteemien tulevaisuudessa (Tsujimoto et al. 2018). 

 

Kandidaatintyössäni käsitellään yritysmaailman ekosysteemien valittua neljää näkökulmaa, 

jotka ovat eritelty lukuihin 2.-5. Jokaisen luvun osalta esitellään ensin ko. näkökulma, 

näkökulmaan liittyvät taustateoriat, avainkonseptit, käytetyt menetelmät, toimijoiden tyypit ja 

toimijoiden väliset suhteet. Nämä näkökulmien elementit pohjautuvat käytettyyn 

teoriakirjallisuuteen. Luvussa kuusi vertailen eri yritysten ekosysteemien näkökulmia ja 

vastaan tutkimuskysymyksiin. Lopuksi luvussa seitsemän esitän johtopäätökseni ja työni 

yhteenvedon. 
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2 TEOLLISEN EKOLOGIAN NÄKÖKULMA (INDUSTRIAL 

ECOLOGY PERSPECTIVE, IEP) 

2.1 Näkökulman historia ja taustateoria 

Ensimmäisenä näkökulmana esitetään teollinen ekologia (industrial ecology, IE), jonka 

konseptin esittelivät Frosch ja Gallopoulos (1989). Frosch’in ja Galloupouloksen artikkelissa 

todetaan, että perinteisen teollisen toiminnan pitäisi muuttua integroidummaksi 

toimintamalliksi eli teolliseksi ekosysteemiksi. Heidän artikkelinsa ydin oli ajatus, että olisi 

mahdollista kehittää teollisia tuotantomenetelmiä, jotka olisivat huomattavasti vähemmän 

haitallisia ympäristölle. Teollinen ekosysteemiajattelu onkin tämän näkökulman taustateoria 

(Frosch & Gallopoulos 1989).  

 

Kuitenkin vielä viime vuosina on ajateltu, että teollinen ekologia ja sen taustateoria jäävät 

irralliseksi sekä yritysmaailmaan ja liiketoimintaan liittyvien tutkimusten, että 

teollisuussijoitusten näkökulmasta (Tsvetkova & Gustafsson 2012). Toisaalta Tsujimoto et al. 

(2018) nostavat esiin teollisen ekologian näkökulman tutkijoiden osallistuneen kestävän 

kehityksen mukaisten teollisuusjärjestelmien (industrial systems) toteuttamiseen 

reaalimaailmassa ja tämä ”teorioista käytäntöön” -ajatus oli IEP-tutkimusklusterin tutkijoiden 

tavoitteena.  

 

2.2 Avainkonseptit 

Valtaosassa käsitellyissä tutkimuksissa avainkonsepteina ovat pääosin materiaali- ja 

energiavirtojen optimointi materiaaliverkoston sisällä, teollisten ekosysteemien kestävä kehitys 

suhteessa luonnollisiin ekosysteemeihin ympäristön kuormituksen minimoimiseksi ja teollinen 

symbioosi perinteisesti erillisten teollisuudenalojen välillä kilpailuedun luomiseksi em. 

toimijoille (Korhonen 2001, Tsujimoto et al. 2018). Joissakin tutkimuksissa on myös 

laajennettu konseptimallinnusta, tutkijat ovat soveltaneet järjestelmädynamiikan tai 

kemiantekniikan teknologioita optimoidakseen teollisen ekosysteemin symbioosia, vakautta ja 

kestävyyttä (Casavant & Côté 2004, Timmermans & van Holderbeke 2004, Wang et al. 2013). 
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Huomattavaa on myös se, että teollisen ekosysteemin konseptia on sovellettu reaalimaailman 

yhteisöissä huomattavan pitkällä aikajänteellä, joten ei voida enää puhua teollisesta ekologiasta 

vain konseptina, mallina tai simulaatioihin perustuvana analyysinä (Korhonen 2004). 
 

 

2.3 Käytetyt menetelmät 

Teollisen ekologian näkökulman tutkimuksen datan keräämiseen on käytetty kenttä- ja/tai 

toimintatutkimusta ja datan analysointiin mallisimulointia, prosessiteknologiaa (kemiallinen) 

(Tsujimoto et al. 2018).  Esimerkiksi biokaasuekosysteemin tutkimuksessaan oli datan 

keräämiseen käytetty ensisijaisesti haastatteluja. Tsvetkova & Gustafsson (2012) valitsivat 

karkeasti 40 henkilön otoksen, jossa oli edustus erilaisilta teollisen ekosysteemin 

toimijaorganisaatioista, kuten biokaasun tuottajista, maanviljelijöistä, jätehuoltoyhtiöistä, 

biokaasun jakeluyhtiöstä, kuljetusyhtiöistä, ajoneuvojakelijoista / -tukkureita, kunnallisista 

hallintoyksiköistä, lainlaatijoista, regulaattoreista ja myös muista biokaasua kuluttavista 

organisaatioista (Tsvetkova & Gustafsson 2012). 

 

Haastattelujen lisäksi em. tutkimusprojektissa oli käytetty toissijaisena tiedonkeräämisen 

lähteenä mm. organisaatioiden verkkosivuja yritystietojen keräämiseksi, ympäristöraportteja, 

lakialoitteita ja alueellisia kehittämissuunnitelmia. Näiden tietolähteiden avulla tutkijat 

saavuttivat haastattelujen pohjalta kerätyn datan suhteen riittävän määrän validoivaa tietoa, 

jotta haastatteludata voitiin vahvistaa. Lisäksi tämä informaatio tuotti uusia keskusteluaiheita 

hyödynnettäviksi kaksi kertaa järjestettyihin keskeisten toimijoiden yhteistoiminnallisiin 

työpajoihin. Näiden työpajojen tarkoituksena oli saada avaintoimijoille yhteinen visio ja 

muotoilla kaikille sekä vastuualueet että toiminnot biokaasun tuotannon teollisessa 

ekosysteemissä. Haastattelujen ja työpajojen aikaisten keskustelujen tarkoitus oli kehittää 

liiketoimintamalleja tiiviissä yhteistyössä ekosysteemin yritystoimijoiden kanssa. Tämän 

tutkimusprojektin toteutuksen rakenteen vuoksi tiedonkeräystä ja analysointia tehtiin 

samanaikaisesti rinnakkain, myös muiden osallistuvien tahojen, eikä vain tutkijoiden toimesta 

(Tsvetkova & Gustafsson 2012).  
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2.4 Toimijoiden tyypit 

Teollisen ekologian toimijoita ja osia ovat mm. yksityiset yritykset, tehtaat, valmistava 

teollisuus, kuluttajat ja luonnonvarat raaka-aineina (Tsujimoto et al. 2018). Tsvetkova ja 

Gustafsson (2012) näkevät toimijoiden tyypit laajemmin kuin Tsujimoto et al. (2018). Teollisen 

ekologian ja/tai ekosysteemin toiminnassa toimijoita tarkemmin yksilöivä skaala on laaja ja 

riippuu mm. toimialasta. Kuten nähdään Tsvetkovan ja Gustafssonin (2012) tutkimuspaperista, 

jossa tutkimuksen kohteena on biokaasun tuotannon teollinen ekosysteemi, toimijoiden tyypit 

laajentuvat myös hallinnollisiin organisaatiohin, aina kunta- ja valtiotasosta liittovaltiotasolle 

(EU) asti, johtuen näiden laki- tai regulaatiosidonnaisista hallinnollisista rooleista. 

 

2.5 Toimijoiden väliset suhteet 

Tämän näkökulman toimijoiden välillä liikkuvat materiaali-, energia- ja rahavirrat (Tsujimoto 

et al. 2018). Teollisen ekologian näkökulman toimijoihin liittyy myös teknologinen dynamiikka 

eli pitkän aikavälin kehitys avainteknologioiden ja säädösten osalta, jotka helpottavat 

yhteiskunnallista kestävää kehitystä (Korhonen et al. 2004). Korhonen et al. (2004) tuovat esille 

myös teollisen ekosysteemin toimijoiden välisissä suhteissa esiintyvät materia- ja energiavirrat, 

rahavirtojen lisäksi. Tähän liittyen kuva 1 esittää edellä kuvattujen virtojen sisältävää biokaasun 

tuotannon teollista ekosysteemiä, jota Tsvetkova ja Gustafsson (2012) tutkivat.  
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Kuva 1 esimerkki biokaasun tuotantoon liittyvästä teollisesta ekosysteemistä, mukaillen (Tsvetkova & 

Gustafsson 2012)  
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3 LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMIN NÄKÖKULMA (BUSINESS 

ECOSYSTEM PERSPECTIVE, BEP)  

3.1 Näkökulman historia ja taustateoria 

Liiketoimintaekosysteemi on toimijoiden verkosto, jossa jokainen toimija on vuorovaikutuk-

sessa muiden toimijoiden kanssa. Liikkeenjohdon ja organisaatiotutkimuksen 

ekosysteemikonseptin analogian ekologiasta esitteli ensimmäisen kerran James F. Moore 

uraauurtavassa artikkelissaan ”Predators and Prey: A New Ecology of Competition”, joka 

julkaistiin Harvard Business Review’n touko-kesäkuun julkaisussa vuonna 1993. Mooren 

mukaan jokainen liiketoimintaekosysteemi kehittyy neljän selkeän kehitysvaiheen kautta: 

syntyminen, laajentuminen, johtajuus ja sisäinen uudistuminen – tai, jos ei uudistus sisäisesti, 

kehity, kuihtuu ko. liiketoimintaekosysteemi pois markkinoilta. Edelleen Moore kuvaa 

liiketoimintaekosysteemeissä tyypillistä yritysten yhteiskehittymisen prosessia, jossa ilmenee 

monimutkainen vuorovaikutus kilpailua ja yhteistyötä ajavien liiketoimintastrategioiden välillä 

(Moore 1993). 

 

Liiketoimintaekosysteemin näkökulma (Business Ecosystem Perspective, BEP) on yksi 

tutkimussuuntauksista ekosysteemeihin liittyvässä tutkimuksessa ja tätä näkökulmaa käyttävät 

tutkimukset usein asettavat keskeisiksi muuttujiksi arvon luomisen ja/tai arvon valtaamisen 

(Tsujimoto et al. 2018). Taustateoriat löytyvät organisaatiotutkimuksesta, joista mm. 

organisaation rajoihin liittyvä tutkimus on tuottanut uusia tutkimusalueita 

liiketoimintaekosysteemien tutkimukseen. Tästä esimerkkinä Santos & Eisenhardt (2005) 

esittämä organisaation toiminnan ja toimintaympäristön muutokset riippuen tehokkuuden, 

vallankäytön, kilpailukyvyn / kompetenssin ja identiteetin näkökulmista.  

 

3.2 Avainkonseptit 

Liiketoimintaekosysteemin näkökulmassa käsiteltävä kokonaisuus rajautuu ko. ekosysteemin 

ydinyritykseen ja sen liiketoimintaa tukevien tahojen verkostoon. Keskeiset käsitteet tässä 

näkökulmassa ovat täydentävä yritys/markkina (complementary business/market) ja 

erikoistuneen markkinan luominen (niche creation) (Tsujimoto et al. 2018). Esimerkkinä 

toisiaan täydentävästä yritysten ekosysteemistä Moore (1993) käytti artikkelissaan IBM’a 
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(International Business Machines Corporation), joka oli kyseisen ekosysteemin ydinyritys (core 

business, focal business) ja vielä 1980-luvulla ekosysteemin täydentäviä yrityksiä olivat mm. 

Intel, Microsoft, jne. Tuolloin ekosysteemin ytimessä tuotteena oli IBM’n vuonna 1981 

lanseeraama henkilökohtainen tietokone – personal computer, PC (International Business 

Machines Corporation). Toinen käsitealue on erikoistuneen markkinan luominen (niche market 

creation), josta esimerkkinä samaisessa IBM PC -keskeisessä ekosysteemissä esiintyy 

yksittäisen tietokonekomponentin toimittaja. (Moore 1993)  

 

Strategiakirjallisuudessa liiketoimintaekosysteemit yleisesti pyörivät ydinyritysten (core 

businesses) ympärillä ja ydinyritys määrittelee teknologisen arkkitehtuurin. Tällaisessa 

liiketoimintaekosysteemissa on alueita, joissa erikoistuneen markkinan, ns. niche, toimijat 

elävät. Kyseiset toimijat voivat olla rooliltaan toimittajia (supplier), lisätuotteen tai -palvelun 

tarjoajia ja tyypillistä niche-toimijoille on se, että niiden strategian ja toiminnan pitää olla 

joustavaa ja ekosysteemin ydinyrityksen toimintaa tukevaa, säilyäkseen mukana 

liiketoimintaekosysteemissä. (Stead & Stead 2013)   

 

3.3 Käytetyt menetelmät 

Tsujimoto et al. (2018) paperin mukaan liiketoimintaekosysteemien tutkimuksessa käytetään 

menetelminä valtaosin laadullista eli kvalitatiivista tapaustutkimusta ja monitapausanalyysia 

käyttäen tiedonkeräyksessä kyselyaineistoa tai aiemmin muodostettua tietokantaa ko. 

ekosysteemiin liittyen. Myös Delfi-tekniikkaa/Delfoi-metodia (Delphi method) käytetään 

yhdessä ekosysteemianalyysin kanssa vahvistamaan analyysin tulosta. Hung et al. Käyttivät 

Delfiä saamaan käsitystä iPad-tabletin vaikutusta Taiwanin pc-tietokonevalmistuksen 

ekosysteemiin, joka 2000-luvun alkupuolella dominoi ko. tuotevalmistusta (Hung et al. 2013).  

 

Battistella et al. (2013) esittivät teoreettisen ehdotuksen liiketoimintaekosysteemien 

verkostoanalyysiksi eli MOBENA, Methodology of Business Ecosystem Network Analysis. 

MOBENAn tarjoaa liiketoimintaekosysteemien analysointiin teoreettisen ja operatiivisen 

viitekehyksen, jossa menetelmä pohjautuu neljään analyysivaiheeseen: 1) määritellään 

/identifioidaan ekosysteemin toiminta-alue, elementit/toimijat ja ekosysteemin elementtien 

suhteet, 2) kehitetään ekosysteemimallin esitystapa ja määritellään kriteerit em. mallin 
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vahvistukselle, 3) ekosysteemianalyysin vaihe: suoritetaan liiketoimintaekosysteemin 

arvoanalyysi (Business Ecosystem Value Analysis) ja liiketoimintaekosysteemin 

kontrollipisteanalyysi (Business Ecosystem Control Point Analysis), josta saadaan 

mahdollisuudet arvonluonnille ja kaappaamiselle, ja 4) liiketoimintaekosysteemin kehityksen 

(Ecosystem Evolution) analyysi, jossa tutkitaan mahdollisia skenaarioita, listataan alan trendit 

ja epävarmuustekijät, jonka jälkeen skenaariot kuvataan graafisesti (Battistella et al. 2013). 

 

3.4 Toimijoiden tyypit 

Liiketoimintaekosysteemin näkökulmassa keskitytään yksityisten yrityksien ja niiden 

liiketoimintoihin suoraan kytkeytyvien sidosryhmien toimintoihin.  Näihin sidosryhmiin 

sisältyvät liiketoimintaekosysteemin ylävirrassa toimivat toimittajat (suppliers), joiden tuotteet 

toimivat ydinyrityksen (focal actor) syötteinä, jotka ydinyritys kokoonpanee tuotannossaan 

tuotteikseen. Em. syötteitä kutsutaan myös komponenteiksi. Tällöin ydinyrityksen tuote toimii 

syötteenä asiakkaalle ja asiakas voi mahdollisesti niputtaa muita tuotteita ydinyrityksen 

tuotteeseen, saadakseen hyödynnettyä tuotetta. Näihin asiakkaan niputettaviin tuotteisiin 

viitataan täydennyksinä (complements). Riippuen missä kohtaa elementit liitetään 

toimintovirtaan suhteessa ydinyrityksen tuotteeseen, määrittyvät nämä elementit joko 

komponenteiksi tai täydennyksiksi. Kuvassa 2 kuvataan liiketoimintaekosysteemin yleistä 

kaaviota. (Adner & Kapoor 2010)  

 
Kuva 2: Liiketoimintaekosysteemin yleinen kaavio, mukaillen (Adner & Kapoor 2010)  
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3.5 Toimijoiden väliset suhteet 

Liiketoimintaekosysteemeissä toimijoiden väliset suhteet voidaan nähdä suorina liiketoiminnan 

transaktioina, joissa liikkuvat ydintoimintojen lisäksi sekä niitä täydentävät tuotteet ja/tai 

palvelut, että em. tuotteiden ja/tai palveluiden vastikkeina rahavirrat. Nämä toiminnot 

perustuvat usein liiketoimintaekosysteemin toimijoiden välisiin sopimuksiin, mutta myös ad 

hoc -tyyppisiin liiketoimintojen tarpeisiin. Liiketoimintaekosysteemeissä nähdään usein ns. 

ydinyritys ja sen ympärillä toimivat em. yrityksen tarjoamaa täydentäviä yrityksiä, joiden 

välisiä suhteita tutkivat Kapoor & Lee (2013). 

 

Liiketoimintaekosysteemin toimijoiden välisissä suhteissa ilmenee myös vaikutusvallan 

käyttöjä ja vaikutusvallan rajojen (boundaries of power) muutoksia. Vaikutusvallan käyttöä 

liiketoimintaekosysteemin ydinyritys kohdistaa yrityksen ulkopuolisiin toimijoihin ja 

kontrolloi näitä toimijoita strategisesti. Nämä ulkoiset toimijat muodostavat ydinyrityksen 

valtarajat (power boundary), josta graafisena esityksenä kuva 3 (Santos & Eisenhardt 2005).  

 

 
Kuva 3: Vaikutusvallan rajat, mukaillen (Santos & Eisenhardt 2005)  

 

Kuten kuvassa 3 nähdään, vaikka liiketoimintaekosysteemin ydinyritys olisi itsessään vakaa, 

voivat sen strategiset suhteet – kontrolli ja riippuvuudet – vaihdella ajanjakson yli tarkasteltuna. 



 

15 

 

4 LIIKETOIMINTA-ALUSTAN HALLINNAN NÄKÖKULMA 

(PLATFORM MANAGEMENT PERSPECTIVE, PMP)  

4.1 Näkökulman historia ja taustateoria 

Tämän näkökulman taustateoriat, alustajohtajuus (platform leadership) ja kaksipuoleinen 

markkina (two-sided market), löytyvät Tsujimoto et al. (Tsujimoto et al. 2018) mukaan 

kahdesta tutkimussuunnasta. Taustateorioista ensimmäisen esittelivät Cusumano ja Gawer 

(2002) artikkelissaan ”The Elements of Platform Leadership”, jossa he kuvasivat 

alustajohtajuutta edustavaa yritystä ja sellaisen asemaa alati muuttuvassa markkina- ja 

kilpailutilanteessa. Alustajajohtaja (platform leader) on yritys, joka johtaa toimialanlaajuista 

innovointia erillisinä teknologiapalasina kehittyvän systeemin osalta. Tästä esimerkkinä oli 

vuosituhannen alussa Intel, jonka menestys pohjautui x86-arkkitehtuuriin perustuvan 

mikroprosessorin (central processing unit, CPU) kehitystyöhön. Kuitenkin tällaisen 

alustajohtajan matkalle tulee usein haasteita, joita tuottavat jäljittelijät (wannabes) – yritykset, 

jotka haluavat alustajajohtajan paikalle – ja täydentäjät (complementors) – yritykset, jotka 

valmistavat avustavia/täydentäviä tuotteita, jotka laajentavat ko. alustan markkinaa (Cusumano 

& Gawer 2002). 

 

Toisena taustateoriana on esitetty kaksipuoleinen markkina, jossa kaksi selkeästi erillistä 

osapuolta hyötyvät kanssakäymisestään yhteisen alustan/markkinan kautta. Näissä tapauksissa 

kuitenkin taloudellisesti mitaten, toinen osapuoli on kuluttava ja toinen tuottava, joten 

finanssihyöty painottuu yleensä enemmän tuottavalle osapuolelle. Tästä esimerkkinä 

peliteollisuus, jossa ohjelmistojen – pelien tuottajat saavat rahallista hyötyä, kun pelejä 

kuluttavat asiakkaat niitä ostavat. Luonnollisesti kaksipuoleisen markkinan alustan omistajalla 

on aina selkeä ansaintalogiikka, joka on riippuvainen ko. markkinan toimialasta. (Rochet & 

Tirole 2003).  

 

Lisäksi on huomattavaa tämän näkökulman osalta, että lukien 2000-luvusta lähtien, on termin 

alusta (platform) käyttö lisääntynyt huomattavasti liiketoiminnan johtamisen tutkimuksen 

tutkimuspaperien määrien perusteella. Siinä missä 2000-luvulla termi alustaekosysteemi 

(platform ecosystem) esiintyi vain yksittäisissä tutkimuspapereissa, oli samaa termiä käytetty 
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tutkimuspapereissa 2010-luvun ensimmäinen kvartaalin aikana lähes 50 eri paperin sisällössä 

ja edelleen nykypäivään asti tutkimusten määrät ovat kasvaneet nopeasti. Toinen huomio on, 

että termiä alusta (platform) on käytetty laajasti ja hyvin erilaisia asioita tarkoittaen. Termin 

muunnoksia on käytetty synonyymeinä, kuten alustaorganisaatio (platform organisation), 

alustasijoitus (platform investment), teknologia-alusta (technology platform), alustateknologia 

(platform technology), tuotealusta (product platform), toimitusketjun alusta (supply chain 

platform), prosessialusta (process platform), teollisuusalusta (industry platform), ja niin 

edelleen (Thomas et al. 2014). Tässäkin näkökulmassa siis nähdään, että termin ”alusta” käyttö 

ei ole kovinkaan vakiintunutta tutkimuksessa, eikä yritysmaailmankaan joukossa ja vaatii 

yleisesti lisää työtä, jotta määritelmät saataisiin mahdollisesti vakioitua. 

 

4.2 Avainkonseptit 

Tsujimoto et al. (Tsujimoto et al. 2018) mukaan lähes kaikissa heidän läpikäymissään 

liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulman empiirisissä tutkimuksissa käsittelevät 

informaatioteknologia-alaa (IT-ala). Alustastrategia näkyy selkeästi IT-alalla, syynä tähän on 

korkean modulaarisuuden teknologiset ominaisuudet. Joskin ilmiönä alustatalous on 

sovellettavissa muihin toimialoihin niiden lähentyessä toisiaan. Näistä IT-alan painotuksista 

johtuen, keskeisiä käsitteitä tässä näkökulmassa ovat: 

• alustan tasapaino avoimen ja suljetun teknologioiden välillä 

• alustan tasapaino järjestelmän vakauden ja kehitettävyyden välillä 

• alustan hierarkia ja kerrosmainen rakenne 

(Tsujimoto et al. 2018) 

 

Edellisiin käsitteisiin liittyen, on tärkeä ymmärtää liiketoiminta-alustan hallinnan vaatimaa 

strategiavalintaa, sillä liiketoiminta-alusta edustaa ns. pohjateknologiaa tai -palvelua, jonka 

päälle pitää saada muiden tuottamia täydentäviä innovaatiota, jotta kyseinen ekosysteemi voi 

menestyä. Lisäksi, liiketoiminta-alustan omistajayrityksen on myös linjattava miten alustan 

ydinteknologiaa pidetään hallussa, suljettuna (prorietary) ja missä määrin rajapintoja annetaan 

avoimesti ulkoisten toimijoiden (täydentäjät, complementors) hyödynnettäväksi omien 

innovaatioidensa kehitystyössä hyödynnettäväksi. Ilman liiketoiminta-alustan täydentäviä 
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innovaatioita, ei alusta ole käyttökelpoinen ja myös päinvastoin, täydentävät innovaatiot eivät 

ole funktionaalisia ilman liiketoiminta-alustaa (Gawer & Cusumano 2008).  

 

Teknologia-alustastrategiat tarjoavat tavan ohjata itsenäisten toimijoiden tuotoksia 

liiketoiminta-alustan hallinnan ekosysteemissä. Toimijat muodostavat samankaltaisten 

täydentäjien ekosysteemin vakaan alustaytimen ympärille. Tällaista toimijoiden 

organisoitumista on käytetty menestyksekkäästi monilla toimialoilla, kuten 

älypuhelinvalmistus, peliteollisuus, ohjelmistoala ja teollisuussektori. Teknologiaekosysteemit 

vaativat vakautta ja homogeenisuutta, jotta saadaan panostuksia standardikomponentteihin, 

mutta tarvitaan myös vaihtelevuutta ja heterogeenisyyttä, jotta voidaan tyydyttää kehittyvän 

markkinan tarpeet (Wareham et al. 2014). 

 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (engl. information and communication technology, 

ICT) palveluinnovaatioiden omaksuntaan ja käyttöön liittyviä päätöksiä ei tehdä erikseen. 

Nämä päätökset päinvastoin edellyttävät alustan arviointia ja alustaan liittyvän järjestelmän 

teknologioita, koska ICT-järjestelmät on rakennettu kuvaannollisesti kerroksittaiseksi 

systeemiksi, jossa alemman kerroksen teknologiat toimivat alustana (esimerkiksi laitteisto) ja 

jonka päällä ylemmän kerroksen (esimerkiksi ohjelmistot) toimivat (Cusumano & Gawer 

2002). ICT-järjestelmäalustan kerroksellisuutta ja sidonnaisuutta kuvaavat myös Xu et al. 

(2010) kuvassa 4. 

 

 Kuva 4: Teknologinen hierarkia alustassa, 

mukaillen (Xu et al. 2010) 
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Vaikka tasot vaikuttavat olevan loogisesti hyvin järjestyneet, tuottaa eri hierarkiatasojen 

keskinäinen yhteys monimutkaisuutta sekä tästä johtuen yhden kerroksen muutos tuottaa 

muutoksia samaan aikaan myös muilla teknologia-alustan tasoilla (Cusumano & Gawer 2002). 

  

4.3 Käytetyt menetelmät 

Liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulman tutkimuksessa, käyttämäni teoriakirjallisuuden 

perusteella vallitsevin tiedonkeräys- ja tutkimustapa on monitapaustutkimus. Näissä 

tapaustutkimuksissa valtaosa tutkijoista on käyttänyt empiirisesti kerättyä dataa ja soveltanut 

siihen tilastollista testausta ja/tai matemaattista mallinnusta (Tsujimoto et al. 2018). Kuitenkin, 

mm. Cusumano ja Gawer ovat tutkineet globaaleja yrityksiä, jotka ovat olleet oman 

alustastragiaansa (platform strategy) kehitys- ja toteutusvaiheissa. Näitä tutkimuksia varten 

Cusumano ja Gawer ovat käyttäneet datan keräämiseen haastetteluja. Haastattelujen kohteina 

yrityksissä ovat olleet johto ja insinöörit. Näistä haastatteluista saatua dataa on täydennetty 

analysoimalla yritysten arkistotallenteita, yrityskohtaista dataa ja toimialaan liittyvää dataa 

(Gawer & Cusumano 2008). 

 

4.4 Toimijoiden tyypit 

Toimijoina tässä näkökulmassa käyttämässäni kirjallisuusmateriaalissa nähdään 

tutkimusmateriaalin perusteella yritykset, joiden hallinnoimasta liiketoiminta-alustasta on 

kysymys. Lisäksi muita toimijoita ovat yksityiset kehittäjät ja alustan välittämän liiketoiminnan 

tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät (Tsujimoto et al. 2018). Yrityksiä, jotka hallinnoivat 

liiketoiminta-alustaa, kutsutaan alustajohtajiksi (platform leaders). Toisaalta kaikissa 

markkinaympäristöissä ei välttämättä ole alustajohtajaa. Tällainen tilanne on mahdollinen 

joissakin suuressa markkina-alueessa, kuten esimerkiksi videopelikonsoleissa, useita alusta 

yhtiöitä voi kilpailla markkinasta ilman selkeää johtaja-asemaa omaavaa yritystä. Tällaisen 

skenaarion toimivuuden takaa riittävä tila eri toimijoille ko. markkinassa, jotta eri 

asiakastarpeisiin differoivat yritykset voivat menestyä (Gawer & Cusumano 2008).  

 

Kuten kappaleessa 4.1 Näkökulman historia ja taustateoria kirjoitin, Cusumano & Gawer 

(2002) näkevät toimijoiden tyyppeinä alustajohtajan lisäksi myös jäljittelijät (wannabes) 

– yritykset, jotka kilpailevat alustajohtajan kanssa, täydentäjät (complementors), joita voidaan 
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myös tuottajiksi kutsua, kun nämä tuottavat alustalle täydentäviä elementtejä tai innovaatioita 

ja alustan käyttäjät, kuluttajat – joiden tietoisuus alustasta / palvelusta mahdollistaa 

alustajohtajalle liiketoiminnan. 

 

4.5 Toimijoiden väliset suhteet 

Puhuttaessa liiketoiminta-alustan näkökulmasta, on useimmissa toimijoista puhuttaessa kyse 

korkeaa teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä. Näillä toimialoilla alustajohtajan on harkittava 

jatkuvasti, miten ja millaisia sopimuksia ekosysteemin muiden toimijoiden osalta solmitaan, 

sekä miten liiketoiminta-alustan avoimuutta säädellään nyt ja tulevaisuudessa. Lyhyesti, koska 

teknologinen kehitys on nopeaa, on alustajajohtajan strategiajohtamisen oltava ketterää ja 

yrittää olla yhteistyökykyinen joka suuntaan, jopa aiemmin kilpailijoiksi tunnistettujen 

organisaatioiden suuntaan. Tästä esimerkkinä vuonna 2001 silloinen matkapuhelinvalmistaja 

Nokia päätti sitoa kumppanuussopimuksen aiemman kilpailijansa NTT DoCoMo’n kanssa 

liittyen ohjelmistostandardeihin matkaviestinalalla ja luoda middleware’a palveluiden ja 

mobiiliverkkojen väliin muiden globaalien toimijoiden kanssa. Tällä tavoin Nokia halusi ohjata 

muita toimijoita käyttämään yhteensopivia, yhteisesti laadittuja standardeja ja mahdollisesti 

seuraamaan Nokian mallia ekosysteemin johtajana (Cusumano & Gawer 2002).   
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5 MONITOIMIJAVERKOSTON NÄKÖKULMA (MULTI-ACTOR 

NETWORK PERSPECTIVE, MNP)  

5.1 Näkökulman historia ja taustateoria 

BEP- ja PMP-tutkimusten keskittyessä monimutkaisiin yritysten välisiin verkostoihin ja 

suhteisiin, on tämän tutkimusklusterin analysoinnissa toimijoiden välisiä dynaamisia 

verkostoja, joihin osallistuvat toimijat (osapuolet) ovat usein hyvin erilaisia kuin 

yksityissektorin yritysten ollessa kyseessä. Vaikka Tsujimoto et al. (2018) käsittelivät 23 

tutkimuspaperia, ei yksikään niistä tarjonnut teoreettista runkoa tähän näkökulmaan. 

 

Kuitenkin kolmea artikkelia voidaan pitää teoreettisina töinä. Näistä kolmesta työstä 

ensimmäisenä materiaalissa mainittu, Priem et al. (2013) tarkastelivat Academy of 

Management Review -palkittuja vuoden 2011 tutkimuspapereita ja tarjoilivat laajennetun 

rajamallin, joka sisälsi kysyntäpuolen, liiketoimintamallit ja liiketoimintaekosysteemit – kaikki 

nämä tutkimusstrategiakokonaisuuden alla. Tässä em. artikkelissa ravisteltiin perinteisempiä 

strategiatutkimuksen näkemyksiä ja tuotiin näkyviin mm. 2000-luvun globaaleilla yrityksillä 

ilmeneviä strategisia päätöksiä, joita ohjailivat enemmän arvoketjun alavirta – eli kuluttajat ja 

kysyntä – kuin perinteisesti ydinyrityksestä arvoketjun ylävirtaan olevat tekijät (Priem et al. 

2013). 

 

Tiivistettynä, aiemmin strategiatutkimuksessa nähtiin, että yrityksen kilpailuetu riippui 

yrityksen käytössä olevista resursseista. Näitä yrityksen resursseja olivat aineelliset ja 

aineettomat hyödykkeet, ja joihin liitettiin resurssiperusteista näkökulmaa (resource-based 

view, RBV) edustavat perusolettamukset, että resurssit ovat heterogeenisiä eri yritysten välillä 

ja että resurssit ovat liikkumattomia lyhyellä aikajaksolla. Heterogeenisyys tässä tarkoittaa sitä, 

että eri yrityksillä on erilaiset resurssit, vaikka toimivat samoilla markkinoilla ja 

liikkumattomuus tarkoittaa, että resurssit eivät vaihda yrityksestä toiseen lyhyellä aikavälillä, 

jolloin yritykset eivät voi kopioida kilpailijoidensa resursseja ja toteuttaa samanlaista strategiaa 

(Wernerfelt 1984, Barney 1991, Collis 1994).   
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Materiaalissa toisena mainittu, Chesbrough & Appleyard (2007) käsittelivät avoimen 

innovaation ja avoimen liiketoimintamallin viitekehystä, joka avustaa MNP-

ekosysteemikonseptin jatkokehityksessä. Tähän viitekehykseen liittyen, Chesbrough & 

Appleyard nostavat artikkelissaan esiin kaksi avoimuuden ensisijaista ilmenemismuotoa – 

avoimen keksinnön (open invention) ja avoimen koordinaation (open coordination). 

Malliesimerkiksi avoimen keksimisen osalta esitetään Linux’ia, jonka kehittämiseen, 

testaamiseen ja hyväksyntään on globaalisti käytetty lukematon määrä henkilötunteja. Taitavat 

ohjelmoijat kerääntyivät Linus Torvalds’in luoman alkuperäisen Linux-ytimen koodin 

ympärille ja nämä johtavat käyttäjät vievät Linux’ia alkutaipaleella eteenpäin. Avoimen 

koordinaation esimerkkinä käytetään IBM’n päätöstä avata kehittämäänsä henkilökohtaisen 

tietokoneen (personal computer, PC) arkkitehtuuria ja tämä johti ns. kloonitietokoneiden 

nousuun, kun eri yhtiöt, kuten Compaq, noudattivat IBM’n määrittelyjä. IBM’n PC-

arkkitehtuuri yhdessä Microsoftin käyttöjärjestelmän ja Intelin mikroprosessoreiden kanssa 

saavutti de facto -standardin aseman PC-toimialalla (Chesbrough & Appleyard 2007, Shah 

2006).  

 

Kolmannessa artikkelissa Meyer et al. (2005) esittelivät taustalogiikan analyysille ilmiöstä, 

jossa tasapaino ja lineaarisuus ovat kaukana. Näistä esimerkkeinä muuttuvat teollisuudenalojen 

rajat (shifting industrial boundaries), uudet verkostomuodot, nousevat toimialat ja herkästi 

muuttuvat yritysekosysteemit. Em. artikkelissa käsiteltiin kolmea eri tutkimusta, joissa kaikissa 

tehtiin oletukset vakaista organisaatioympäristöistä, jotka koostuivat ulkoisista toimijoista ja 

joihin ydinyrityksen nähtiin sopeuttavan toimintaansa. Kaikissa kolmessa tutkimuksessa jokin 

ulkoinen tapahtuma (esimerkkeinä yhdessä lääkärien lakko, toisessa terveydenhuollon 

alueellinen regulaatiomuutos ja kolmannessa riskisijoitusohjelmien heilahtelu räjähtävästä 

kasvusta romahdukseen) järkytti nähtyä tasapainoasemaa, ja tutkimusmenetelmät menivät 

uusiksi kesken tutkimuksen. Jokaisessa tutkimustapauksessa yhteistä oli se, että on mahdotonta 

ymmärtää kohdeorganisaation sopeutumistoimia, jos niitä tarkastellaan vain ko. organisaation 

osalta tutkittuna ajanjaksona (Meyer et al. 2005).  
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5.2 Avainkonseptit 

Monitoimijaverkoston näkökulmassa dynaamiset ekosysteemit ilmentävät hyvin erilaisia 

lähtökohtia ja näistä käytetyssä kirjallisuudessa esiin nousevat avainkonsepteina mm. 

ekosysteemin kehittyvä luonne. Esimerkkinä tästä on Groesser’in (2014) paperissa esitelty 

sveitsiläisten rakentamismääräysten ja lakien kehittyminen energiatehokkaan rakentamisen 

suuntaan 1970-luvun öljykriisin jälkeen ilman että kehitystä olisi ohjannut taloudellinen pakote. 

 

Myös vahva avainkonsepti tässä näkökulmassa on kestävä ekosysteemi. Ekosysteemin 

yhtenäisyys korreloi vahvasti sen kestävyyden kanssa. Ekosysteemin yhtenäisyys on korkea, 

jos toimijoiden toiminta sopii luontevasti ko. ekosysteemin päätöksenteko- ja 

käyttäytymisperiaatteisiin. Tutkimuskirjallisuuden perusteella on havaittavissa, että jos 

ekosysteemillä ei ole ydintoimijaa, joka suunnittelee ja hallinnoi ekosysteemin toimintomalleja, 

on vaarana ekosysteemille sekä heikko taloudellinen suorituskyky että kestävyyden 

romahtaminen. Jos taas ekosysteemin suunnittelu ja johtaminen on kunnossa, on mahdollista 

säilyttää positiivinen korrelaatio korkean yhtenäisyyden, kestävän korkean suorituskyvyn ja 

kestävän ekosysteemin välillä (Tsujimoto et al. 2018).  

 

5.3 Käytetyt menetelmät 

Monitoimijaverkoston näkökulmaan liittyvässä tutkimuksessa, perustuen Tsujimoto et al. 

(2018) käyttämään materiaaliin, käytetään valtaosin tapaustutkimusta ja/tai tilastollista 

testausta käyttäen avointa dataa ja/tai kyselydataa. Erikoisuutena oli myös tutkimusmateriaaliin 

sisältyvät kolme tutkimuspaperia, joita Tsujimoto et al. (2018) eivät pystyneet kategorisoimaan. 

Näistä kaksi tutkimusta analysoivat teknologian siirtymäprosessia ja korvautuvuuksia käyttäen 

Lotkan-Volterran yhtälöä (Watanabe et al. 2003). Toinen tutkimus analysoi 

palveluinnovaatiotutkimuksen tietoklusteria käyttäen systemaattista julkaisutoiminnan 

arvioinnin lähestymistapaa ja selvitti, että ekosysteemeihin liittyvä tutkimus on yksi suurimpia 

tutkimusklustereita palveluinnovaatioiden alalla (Sakata et al. 2013). 
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5.4 Toimijoiden tyypit 

Monen toimijan välisessä verkostossa esiintyy toimijoita kuten yrittäjät, yksityiset sijoittajat, 

innovoijat, jotka eivät toimi suurempien yritysten sisällä, käyttäjät ja käyttäjäyhteisöt, 

valtiolliset hallintoelimet, yliopistot ja yritysten yhteenliittymät (Tsujimoto et al. 2018). Muihin 

näkökulmiin poiketen tässä esiintyvä toimijamääritelmä, innovoijat (innovators outside of 

companies’ pipeline), käsitellään mm. Rohrbeck et al. (2009) paperissa, jossa tutkijat kuvaavat 

kuinka organisaatioiden ulkopuoliset innovoijat mahdollistavat myös pienempien yritysten 

päästä mukaan toimialalle ja markkinaan, joissa jatkuva innovaatio on menestymisen 

perusedellytys. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää missä määrin avoimen innovaation 

viitekehys on otettu käyttöön suurissa monikansallisissa yrityksissä. Paperissa on tehty 

tapaustutkimus Saksan telekommunikaatiotoimialalle, jossa tutkimuksen kohdeyrityksenä ollut 

Deutsche Telekom osoitti, että on mahdollista käyttää ulkopuolisia innovaattoreita 

vaarantamatta omaa tutkimuspanostusta tulevaisuudessa (Rohrbeck et al. 2009).  

 

Monitoimijaverkoston näkökulman tutkimuksessa on sisällytetty mukaan myös 

organisaatioiden yhteenliittymät (consortiums), joissa koordinoiduilla yhteenliittymillä 

tavoitellaan uusien yhteisesti yhteenliittymän osalta hyödynnettävien teknologioiden 

kehitystyössä pienempiä organisaatiokohtaisia kustannuksia ja täten pienempiä riskitasoja, kuin 

jos samaa kehitystavoitetta jahdattaisiin yhden organisaation voimavaroin. Käyttämässäni 

tutkimusmateriaalissa on keskitetty IMEC-nimisen organisaation kautta tehtyyn 

tapaustutkimukseen. IMEC on kansainvälinen organisaatio, jonka päämaja on Belgiassa ja 

jonka toimintoja ovat nano-elektroniikan & puolijohteiden tutkimus, innovaatiopalvelut ja -

ratkaisut sekä teknologia-start-up’ien hautomo- ja kiihdytyspalvelut. IMEC on orkestroinut 

mm. kolmiulotteisten integroitujen sirujen (3D integrated chips) teknologiajäsenyysohjelman 

(Industry Affiliation Program, IAP), jossa on vuoden 2013 tutkimuspaperin valmistuessa ollut 

mukana IMEC ja 34 muuta teknologiakumppaniorganisaatiota yhdessä 

(innovaatio)ekosysteemissä (Leten et al. 2013).  

 

5.5 Toimijoiden väliset suhteet 

Toimijoiden välillä liikkuvat sopimukset, rahalliset transaktiot, regulaatiosäädökset 

(informaatio), valta ja vallankäyttö sekä pohjalla historialliset suhteet. Kuvassa 5 kuvataan 
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mukaillen Tsujimoto et al. (2018) kuinka eri tarkastellut yritysmaailman ekosysteemit ja niiden 

toimijat näyttäytyvät tutkijoiden kehittämässä integroidussa ekosysteemimallissa. Tässä työssä 

käsitellyt ekosysteemien näkökulmat on esitetty kuvassa 5 lihavoidulla tekstillä. Lähdepaperin 

tutkimusryhmä on niputtanut kaikki neljä näkökulmaa yhteen kaavioon, koska teollisen 

ekosysteemin näkökulma ja liiketoimintaekosysteemin näkökulma eivät suuresti eroa 

toisistaan. Lisäksi samankaltaisuutta löytyy nykypäivänä liiketoimintaekosysteemeistä, koska 

ne usein nähdään ICT-toimialan liitännäisyyden vuoksi enemmänkin liiketoiminta-alustan 

hallinnan ekosysteemeinä. Siten alla olevan kuvan 5 mukaan voidaan nähdä, että 

monitoimijaverkoston näkökulma on näiden neljän näkökulman pääjoukko, jolle muut kolme 

näkökulmaa voidaan nähdä pääjoukon osajoukkoina (Tsujimoto et al. 2018).  

 

 
Kuva 5: integroitu ekosysteemimalli, mukaillen (Tsujimoto et al. 2018)  

 

Kuvasta nähdään neljän yritysmaailman näkökulman käsittelyalueet, joissa teollisen ekologian 

näkökulma sijaitsee ns. laitteistotasolla, liiketoimintaekosysteemin näkökulma tuottaa 

analyysin ydinyrityksen suhteista toimitusketjujen toimijoihin, kilpailijoihin sekä täydentäviin 
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yrityksiin, liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulma esittelee alustaan liittyvät 

liiketoimintamekanismit jokaiselta tasolta ja monitoimijaverkoston näkökulma laajentaa 

analyysin ulottumaan ulkoisiin toimijoihin (Tsujimoto et al. 2018).  
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6 NÄKÖKULMIEN VERTAILUA 

Käsitellyt näkökulmat on valittu käytetyn kirjallisuuslähteiden pohjalta ja kandidaatintyöni 

tutkimuskysymyksiksi oli asetettu: 

 
1. Millaisten eri näkökulmien avulla yritysmaailman ekosysteemejä voidaan tarkastella? 

2. Mitkä asiat ovat keskeisiä käsittelemissäni näkökulmissa ja miten ko. näkökulmat 

eroavat toisistaan? 

 
Ensimmäisen kysymyksen osalta, näkökulmat ovat: 

• teollisen ekologian näkökulma, 

o joka tutkii teollisten tuotantoympäristöjen materiaali-/palvelu- ja energiavirtoja 

• liiketoimintaekosysteemin näkökulma, 

o joka tutkii yksityisten yritysten eli ydinyritysten suunnalta ko. liiketoiminnan 

ekosysteemejä, joissa mukana liiketoimintaa tukevat täydentävät toimijat 

• liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulma, 

o jossa keskeisenä toimijana toimiva alustayritys on ekosysteemin ytimessä, ja sitä 

täydentävät toimijat tarjoavat erilaisia täydentäviä elementtejä mahdollisille 

ekosysteemiin laskettaville kuluttajille. Olennainen huomio on, että ytimessä 

toimiva alustayritys ei yksin menesty ilman täydentäviä toimijoita ja 

päinvastoin. 

• monitoimijaverkoston näkökulma, 

o joka laajentaa yritysmaailman ekosysteemien tutkimusta ulospäin, ottamalla 

mukaan ekosysteemin määritelmään ulkoiset toimijat, jotka edustavat 

aiemmissa nähtyjen toimijoiden lisäksi valtiovaltaa, koulutusinstituutioita, 

rahoitustoimijoita, yritysten ulkopuolisia innovoijia, kuluttajia ja sijoittajia. 

 

Toisen kysymyksen osalta voidaan vastata, että teollisen ekologian näkökulmassa keskeisiä 

asioita ovat ekosysteemin symbioottinen luonne, ekosysteemin eri virtojen (materiaali, energia 

ja raha) optimointi kestävän kehityksen mukaisesti. Liiketoimintaekosysteemin näkökulmassa 

ydinyrityksen lisäksi täydentävät toimijat ovat keskeisessä asemassa ekosysteemin 

menestyksen kannalta ja liiketoimintaekosysteemit voivat luoda kapeitakin mahdollisuuksia 

soveltuvilla toimialoilla. Edelleen, liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulmassa 
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alustajohtajuusyrityksen on tärkeää kyetä tasapainottelemaan herkkien impulssien varassa ja 

tähän perustuen ohjata alustan avoimuuden tasapainoa, joka vaikuttaa myös alusta vakauteen 

ja kehittyvyyteen. Lopuksi, monitoimijaverkoston näkökulman osalta laajennetaan 

tutkimuskenttää ottamalla mukaan dynaamiset verkostot, joiden toimijoiden roolit ja suhteet 

ovat hyvin erilaiset verrattuna aiempiin yksityisiä yrityksiä käsitteleviin näkökulmiin. 

 

Seuraavassa taulukossa (kuva 6) olen koostanut työssäni käsiteltyjen näkökulmien 

avainelementit vertailutaulukkoon lukijalle helpommin tutkittavaksi. 

 

 
Kuva 6: Yritysmaailman ekosysteemien näkökulmien vertailua avainelementtien osalta 

 
Avainelementtien vertailun perusteella kuvassa 6 voidaan havaita teollisen ekologian 

näkökulman keskittyvän tutkimuksessa alkutuotantoon, sen optimointiin sekä liiketoiminnan 
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että ympäristön kannalta. Edelleen liiketoimintaekosysteemin näkökulma keskittyy 

tutkimuksessa yksittäisen yrityksen strategisen johtamisen tarkasteluun, em. yrityksen ja sen 

täydentävien toimijoiden yhteiseen arvonluontiin ja arvon kaappaukseen. Samaan aikaan, 

vaikka liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulma ei poikkeakaan radikaalisti 

liiketoimintaekosysteemin näkökulmasta, on liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulma 

vahvasti nykypäivän ICT-organisaatioiden parissa ja näihin liittyvissä ydinelementeissä ja 

niihin liittyvässä tutkimuksessa. Katsottaessa neljättä näkökulmaa, nähdään että jo 

monitoimijaverkoston taustateorian elementit siirtävät näkökulman kompleksisempaan 

tutkimusasetelmaan kuin kolme muuta verrokkia. Lisäksi toimijoiden tyyppien ja toimijoiden 

välisien yhteyksien määrä ja monitasoisuus vie tämän näkökulman täysin toiselle tasolle 

aiempiin verrattuna. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kandidaatintyössäni tavoitteinani oli selvittää miten eri yritysmaailman ekosysteemien 

näkökulmat eroavat toisistaan ja mitkä asiat ovat keskeisiä ajatuksia näissä näkökulmissa. 

Näihin tavoitteisiin vastatakseni löysin kirjallisuustutkimuksessani monipuolisesti materiaalia 

ja pystyin löytämään sekä näkökulmien eroavaisuudet ja niiden keskeiset ajatukset. 

Tutkimuksessa keskityttiin neljään näkökulmaan: teolliseen ekologian näkökulmaan, 

liiketoimintaekosysteemin näkökulmaan, liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulmaan ja 

monitoimijaverkoston näkökulmaan. Näistä eri näkökulmista koostin vertailun lukuun 6. 

 

Luvun 6 tulosten perusteella voidaan nähdä, että ensimmäiset kolme näkökulmaa ovat 

lähempänä toisiaan kuin viimeistä näkökulmaa. Kolmessa ensimmäisessä näkökulmassa 

tarkastellaan pääosin yhden organisaation näkökulmasta kyseistä ekosysteemiä, kun taas 

neljännessä näkökulmassa tutkitaan monen toimijan verkostoa ja silloinkin tutkimusdataa 

kerättäessä tai toimijoiden suhteita tutkittaessa vaaditaan useita erilaisia näkökulmia yhden 

verkoston sisällä. 

 

Kandidaatintyöni ulkopuolella, omassa päivätyössäni olen törmännyt suomalaisiin yrityksiin, 

joista erään voisin nostaa tähän esimerkiksi. Kyseinen yritys on aiemmin ollut Suomen valtion 

omistama monialayhtiö, joka on sittemmin pilkottu ja valtio-omistajuutta on purettu myymällä 

yhtiö institutionaalisille pääomasijoittajille ja siirretty julkisena osakeyhtiönä pörssiin 

vaihdettavaksi. Tämä yrityksen eräs divisioona tuottaa nykyisin automaatioratkaisuja ja 

palveluita, jotka skaalautuvat suhteellisen pienistä osaratkaisuista tai -palveluista kattaviin 

tuotantolaitosten kokonaistoimituksiin ja palvelusopimuksiin. Tämän yrityksen divisioonan 

liiketoiminnan suunnasta tarkasteltuna on siirrytty teollisen ekologian näkökulmasta lähemmäs 

liiketoiminta-alustan hallinnan näkökulmaa, koska nykyisellään ko. liiketoiminta yksikkö 

tuottaa palvelualustaa, jota hyödyntävät sekä kyseisen alustajohtajayrityksen toimittajat ja 

innovoijat että asiakkaat ja muut käyttäjäyhteisöt. 

 

Jo näistä käytännön liiketoiminnasta saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että 

perinteinen liiketoiminnan ekosysteemiajattelu ei sovellu enää täysin nykymaailman 

toimintoihin, joita optimoidaan yritysten toimesta liiketoiminnan menestyksen kannalta ja 



 

30 

 

ohjataan tai rajoitetaan regulaattoreiden tai hallinnollisten toimijoiden määrittelemien lakien 

perusteella. Lisäksi perinteinen ajattelu asioiden siilouttamisesta organisaatioissa ei tuota 

optimituloksia liiketoimintojen ja strategioiden suunnalta, eikä myöskään esimerkiksi myynnin 

ja asiakaspalvelun puolella – vaan on mentävä ketterämpiin malleihin dynaamisemman 

toimintaympäristön vuoksi, jotta voidaan reagoida nopeammin ja toimia asiakaskeskeisemmin. 

 

Koska en tutkimustyöni alussa täysin ymmärtänyt kuinka laajasta aihealueesta on kyse, olisi 

minun pitänyt rajata aihetta tätäkin tiukemmaksi. Tämän löyhän aiheasetannan takia kirjoitin 

vähän paljosta, enkä päinvastoin, jonka vuoksi lukijalle voi jäädä ohut kuva tutkimastani 

aiheesta. Työssäni huomasin, että yritysmaailman ekosysteemeihin liittyvissä aineistoissa 

käytetään samoista asioista erilaista terminologiaa, joten teoriapuolen käsitteistön 

harmonisointi olisi yksi jatkotutkimuksen tavoite yleisellä tasolla. 

 

Yritysmaailmassa puhutaan ekosysteemeistä monenlaisissa yhteyksissä rutiininomaisissa 

tehtävissä ja niihin liittyviä käsitteitä käytetään melko vapaamuotoisesti ilman kummempaa 

teoreettista ymmärrystä asioihin. Näistä lähtökohdista niiden käytössä usein sekoittuvat 

termistöt ja väärinymmärryksien mahdollisuus on ilmeinen. Tämän vuoksi näkisin 

tarpeelliseksi tehdä jatkotutkimusta mm. alustanhallinnan ekosysteemeistä ja 

monitoimijaverkostoista, joiden teoreettinen tutkimus ja siitä saatava tietopohja olisi 

hyödynnettävissä myös käytännön työelämässäni. 
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