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Tutkielman tavoitteena oli selvittää business model innovation (BMI) -käsitettä sekä ymmär-
tää miten yritykset käyttävät erilaisia liiketoimintamallien innovoinnin tapoja. Tarkoituksena 
oli löytää kehittämiskohteita yritysten liiketoimintamallien innovointiprosesseista. Tutkielma 
tehtiin osana Laurea-ammattikorkeakoulun ensimmäistä kertaa järjestettävää #ThesisHack-
hanketta, jossa tarkoituksena oli tehdä opinnäytetyö käyttäen Design sprint -työskentelyme-
netelmää ohjaavana viitekehyksenä.  

Hankkeessa oli mukana yhdeksän opiskelijaa. Hankkeen toimeksiantajana oli sisältöstrategian 
konsultointiyritys Differo Oy, joka pyrkii hyödyntämään hankkeessa saatua tietoa liiketoimin-
tamallien innovaatioprosessien kehitykseen. Yritykset voivat myös hyödyntää tutkielmaa pyr-
kiessään parantamaan kehitys- ja innovointityön prosessejaan. 

Tutkielman viitekehyksenä käytettiin tutkimuskirjallisuuden avulla määriteltyjä käsitteitä 
’business model’ (liiketoimintamalli), ’innovointi/innovaatio’ ja ’business model innovation’ 
(liiketoimintamalli-innovointi/-innovaatio) sekä viitekehyksiä, joilla voi työstää business mo-
del innovoinnin prosessia. Erityisesti tarkasteltiin Cambridge Business Model Innovation Pro-
cess -viitekehystä. Tutkielma kuuluu laadulliseen tutkimusperinteeseen ja aineistonkeruussa 
käytettiin teemahaastattelua.  

Hankkeessa haasteltiin yhteensä 30 liiketoiminnan kehitystyössä mukana olevaa henkilöä 23 
eri yrityksestä. Osa haastateltavista haastateltiin useaan kertaan. Yhdeksän hankkeessa opin-
näytetyön tehnyttä opiskelijaa tekivät osin ryhmissä, osin yksin 43 keskimäärin noin tunnin 
mittaista haastattelua, jotka kaikki ovat tämän tutkielman tausta-aineistona. Tarkempaan 
analyysiin tässä tutkielmassa valittiin 24 haastattelua, jotka oli tehty 17 haastateltavalle. 
Teemahaastattelut toteutettiin sekä kasvokkain että puhelimitse. Haastattelut litteroitiin ja 
litteraateista analysoitiin teemoittelemalla keskeisimpiä ongelmia innovointiprosesseissa sekä 
esitettiin aineistolle kysymys: ”Mikä on innovoinnin ydin?”, jolla syvennettiin teemoittelua 
analyysimenetelmänä. Käsityksistä sekä analyyseista keskusteltiin #ThesisHack-ryhmän jäsen-
ten kesken, mikä antoi uusia näkökulmia analyysiin ja aiheeseen. 

Tuloksista ilmeni, että yrityksissä suurimmat ongelmat, mutta samalla myös helpoimmat kehi-
tyskohteet ovat henkilöstön ajankäytössä, innovaatiotyön mittaamisessa, sen tärkeyden ym-
märtämisessä sekä koko yrityksen läpi kulkevan, säännöllisen innovaatioprosessin rakentami-
sessa ja jalkauttamisessa. Yrityksissä ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, mikä on liiketoiminta-
malli ja liiketoimintamallin innovointi. Samoin tutkimuskirjallisuudessa ei ole yhteisymmär-
rystä siitä, mitä nämä asiat missäkin yhteydessä tarkoittavat. Käsitemäärittely sekä innovoin-
nin käytännön toteutuminen yrityksissä ovat tärkeitä jatkotutkimuksen kohteita. Tutkimuskir-
jallisuudessa esitettyjä malleja ’Open innovation’ ja ’Co-creation’ on tarpeen tutkia lisää. 
Tärkeää on myös rakentaa innovointiprosesseja organisaatioissa. 
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The aim of the thesis was to find out the concept of business model innovation (BMI) and to 
understand how companies use different ways of innovating business models. The goal was to 
find development targets for the innovation processes of business models. 

The thesis was made as part of the #ThesisHack project for Laurea University of Applied Sci-
ences, arranged for the first time, aiming to write a thesis using the Design Sprint method as 
a guiding framework. The project involved nine students. The project was commissioned by a 
consultant company on content strategy, Differo Oy, which seeks to use the project results to 
develop their business. In general, businesses can also benefit from the thesis in their efforts 
to improve their development and innovation processes. 

The framework of the thesis consisted of the concepts 'business model', 'innovation' and 'busi-
ness model innovation', defined by research literature and frameworks on how to develop the 
business model innovation process. In particular, the Cambridge Business Model Innovation 
Process framework was examined. 

The thesis was conducted as a qualitative research and a collection of material was used for 
theme interviews. The project involved interviewing 30 employees involved in business devel-
opment from 23 different companies. Some interviewees were interviewed several times. The 
nine students writing their theses in the project conducted partly in groups partly individually 
43 interviews, on average about an hour length, which of all are used as background material 
of this thesis. For a detailed analysis of this thesis, 24 interviews were chosen, in which 17 
persons were interviewed. The theme interviews were conducted both face-to-face and by 
phone. Interviews were transcribed and then analyzed by theming, focusing on key issues in 
innovation process. The question for the material was: "What is the core of innovation?", 
which deepened theming as an analytical method. Discussions and analyzes were discussed 
among members of the #ThesisHack group, giving new perspectives for analysis and the topic. 

The results showed that the biggest problems, but also the easiest development targets in 
companies are staff time usage, measurement of innovation work and understanding of its 
importance, as well as restructuring and implementation of a regular innovation process 
through the whole company. Companies do not have a unified view of what a business model 
or business model innovation is. Likewise, in research literature there is no consensus on 
these topics. The definition of concepts and the practical implementation of innovation in 
companies are important further research topics. The ‘Open innovation’ and ‘Co-reation' 
models in research literature needs to be further explored. It is also important to build inno-
vation processes in organizations. 
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1 Johdanto 

Innovaation ei ole tarkoitus olla ase hintakilpailuun yhden tai useamman kilpailijan kanssa, 

vaan luoda kilpailuetua kokonaisuudessaan markkinoille. Erottuminen tapahtuu joko tuot-

teissa ja palveluissa tai liiketoimintamalleissa ja prosesseissa. Kun yleisesti puhutaan liiketoi-

minnan innovoinnista, puhutaan joko teknologian, tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin 

innovoinnista.  

Perinteisesti innovaatiot ovat olleet teknologian tai palvelun innovaatioita. Kuitenkin useat 

viimeaikaiset selvitykset ovat osoittaneet, että suurin kilpailuetu saavutetaan liiketoiminta-

mallin innovoinnilla. Liiketoimintamalli on moniulotteisuudessaan hieman hankala käsite. 

Vaikka liiketoimintamalli-käsite on ollut käytössä 1990-luvulta lähtien ja se oli alunperin tar-

koitettu helpoksi viestintävälineeksi mahdollisille sijoittajille (Osterwalder et al. 2005, 6-7), 

niin ei ole olemassa vakiintunutta käsitystä siitä, mitä liiketoimintamalli oikeastaan on.  

David J. Teece (2018, 41) toteaa, että liiketoimintamallin määritelmiä on melkein yhtä paljon 

kuin liiketoimintamallejakin. Tätä opinnäytetyötä tehdessäni oli mielenkiintoista huomata, 

että jo pelkkä liiketoimintamallin käsite oli todella monipuolinen ja tutkittu aihe. Siitä löytyy 

valtavasti tutkimuksia ja erilaisia näkökulmia. Aikaisemmin olen ymmärtänyt liiketoiminta-

mallin käsitteen lähinnä Osterwalderin ja Pigneurin (2010) Business Model Generation -teok-

sessaan esittämän Business Model Canvas (BMC) -mallin mukaisesti, mutta tämä on vain raa-

paisu liiketoimintamallien pintaa.  

Liiketoimintamallia on käsitelty lukuisissa kirjoissa ja tieteellisissä artikkeleissa kymmenien 

vuosien ajan. Oliver Gassmann ja kumppanit (2014) kirjoittivat kirjan Business Model Naviga-

tor 55, joka sisältää 55 vakiintunutta liiketoimintamallia kattaen noin 90% tämän hetken kan-

nattavista liiketoimintamalleista. Tämä voi olla hyvä referenssi monelle oppia miten liiketoi-

mintamalleja voidaan kehittää, mutta uskon, että todelliset liiketoimintamallien innovaatioi-

den läpimurrot ovat vasta tulossa.  

Perustan näkemykseni siihen, että kehitys kiihtyy jatkuvasti niin nopeaan tahtiin, että uudet 

teknologiat syrjäyttävät vanhoja jo nopeammin kuin nuo teknologiat ehtivät edes vakiintua 

markkinoilla; globalisaatio avaa markkinat maailmanlaajuisesti kaikille. Tätä edesauttavat in-

ternet, yhteiset valuutat, vakiintuneet sähköiset jakelukanavat ja ylipäätänsä se, että 

olemme liiketoiminnan monella rintamalla tekemässä suurempaa murrosta kuin koskaan aikai-

semmin.  

Energia-ala on täydellisen murroksen alla, mikä vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan melkein 

kaikkiin muihin aloihin maailmassa. Tämän lisäksi on tapahtumassa täysin suuntaa muuttavia 

edistysaskeleita lääketieteessä, avaruusliiketoiminnassa ja kiertotalouden markkinoilla. On 

jopa vaikea löytää alaa, joka ei olisi suuren muutosvoiman vaikutuksen alaisena.  
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Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana teknologia sekä tuote- ja palvelumallit ovat kehit-

tyneet niin paljon, että aikaisemmin vain suuryritysten ja valtiollisten toimijoiden saavutetta-

vissa olevat teknologiat, tuotteet ja palvelumallit ovat nykyään jopa yksityishenkilöiden käy-

tettävissä. Esimerkiksi vuonna 2000 64MB tietokoneen työskentelymuistia maksoi noin 100 dol-

laria, kun vuonna 2018 samaan hintaan saa jo 16 384MB, mikä on 265 kertaa enemmän. Kun 

vuonna 2000 yritys joutui investoimaan jopa kymmeniä miljoonia euroja etukäteen arvioituun 

kapasiteettiin, esimerkiksi palvelimien, konesalien, ilmastoinnin ja ylläpitohenkilökunnan 

osalta, niin vuonna 2018 tämän saman saa murto-osalla tuosta hinnasta ja vieläpä ostettua 

heti käyttöön luottokortilla internetistä. Lisäksi käyttäjä/ostaja maksaa vain ja ainoastaan 

käytöstä, ja käyttö skaalautuu käytännössä kuinka paljon tahansa. Kymmenellä miljoonalla 

eurolla saa vuonna 2018 välittömästi käyttöönsä tuhansia kertoja enemmän kapasiteettia kuin 

15-20 vuotta aiemmin, ja tuo kapasiteetti perustuu vain toteutuneeseen käyttöön.   

Tämä aiheuttaa suuren muutoksen kilpailutilanteessa markkinoilla, kun joka päivä tulee 

useita uusia kilpailijoita eikä koko tai markkinaosuus ole enää kilpailuvaltti. Suurimmat hyö-

dyt saavutetaan nyt kehittämällä liiketoimintamalleja, kun taas teknologian sekä tuote- ja 

palvelumallien kehitys jätetään vähemmälle huomiolle. Esimerkkinä tästä voidaan mainita 

sähköautot: Jos tuotat perinteisestä polttomoottoriautosta sähköversion keskittyen teknologi-

seen tuotekehitykseen, et saa merkittävää uutta asiakaskuntaa ja kilpailuetua. Sen sijaan jos 

teknologisen kehityksen sijaan keskityt sähköistetyn auton mahdollistamaan palveluekosystee-

min kehittämiseen, luot merkittävän lisäpalveluiden kokonaisuuden ja uudenlaisen käyttäjä-

profiilin, joissa kilpailuhyöty on huomattavasti parempi. 

Elektroniikka-alan suuryritys Apple teki mielenkiintoisen liiketoimintamallin innovoinnin 

vuonna 2001, kun se toi markkinoille iTunes palvelunsa, vaikka oli siihen asti ollut puhtaasti 

tietokonevalmistaja. Sen musiikkilaitteet ja iTunes-palvelu olivat niin hyviä, että ihmiset siir-

sivät katseensa myös yrityksen tietokoneisiin. Apple rakensi hyvin toimivan ekosysteemin 

tuotteilleen, ja on jatkossa varmistanut, että kaikki yhtiön tuotteet toimivat mahdollisimman 

saumattomasti yhteen. Apple onnistui tällä tempulla ottamaan huomattavan osan markki-

noista kilpailijoilta, jotka olivat kymmeniä kertoja suurempia kuin Apple.(Ks. esim. Lindgardt 

et al. 2009.) 

Apple voi toimia hyvänä esimerkkinä monelle yritykselle siinä, missä voisi tuoda markkinoille 

kokonaan uuden palvelun tai tuotteen, ja samalla tukea tai palvelun käytössä hyödyntää jo 

olemassa olevista palveluita. Näin rakentuisi palveluiden tai tuotteiden ekosysteemi. Palvelui-

den ja tuotteiden innovaatiot ovat muuttuneet siten, että suurin osa uusista palveluista on 

sähköisiä palveluita, joita on mahdollisuus ostaa yrityksen ulkopuolelta osaksi tai kokonaan ja 

liittää osaksi oman yrityksen palveluita. Tämä on mahdollistanut pienten yritysten tulon sa-

moille markkinoille suurten yritysten kanssa. Tästä yhtenä esimerkkinä on vertaisasunnon-

vuokrausta harjoittava yhdysvaltaisyritys AirBnB, joka alkoi kahden opiskelijan tarpeesta 
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saada halpa yösija konferenssin ajaksi tai tilausvideopalvelu Netflix, joka aloitti DVD-eloku-

vien postivuokrauksella, mutta huomasi hyvin nopeasti, että jakelukanava on vanhanaikainen 

ja teknologia mahdollistaa uusia kanavia. Nämä molemmat startup-yritykset aloittivat vain 

muutamia vuosia sitten käytännössä ilman rahaa, asiakkaita tai jopa liiketoimintamallia, 

mutta pystyivät muuttumaan välittömästi huomatessaan, minkälaisia mahdollisuuksia teknolo-

gia tarjoaa.  

Startup-maailmassa kokeillaan jatkuvasti uusia liiketoimintamalleja ja yritetään löytää uusia 

innovaatioita. Tämä on pienille startup-yrityksille ylivoimainen kilpailuetu verrattuna suuriin 

yrityksiin, joissa päätöksenteko on porrastettu ja byrokratia voi hidastaa kehitystä huomatta-

vasti. Startup-maailman innovaatiotehokkuus ei ole kiinni siitä, että startupit olisivat parem-

pia keksimään asioita kuin suuret yritykset, vaan siitä, että niiden koko mahdollistaa hyvin ke-

vyet innovaatioprosessit ja noiden prosessien muuttamisen lähes välittömästi, jos on tarvetta. 

Tämän johdosta startup-yritykset tekevät nimenomaan juuri radikaalia innovointia eli tuovat 

aivan uusia tuotteita tai palveluita markkinoille. (Davila & Epstein 2014, 59-82.) Jos tämä 

startup-maailman ketteryys saadaan osaksi suuria yrityksiä, voidaan käyttää hyödyksi suurten 

yritysten resursseja kuten tietojärjestelmiä, valmiita asiakkuuksia, kanavia, tuotantolaitoksia 

ja muita etuja, joita ei startup-yrityksillä ole. Näin saadaan aikaiseksi seuraavan sukupolven 

konsernirakenteita, joissa yhdistyvät startup-yritysten ketteryys ja suuryritysten voima. (Da-

vila & Epstein 2014, 59-82.) 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu osana Laurea ammattikorkeakoulun ja sisältöstrategian kon-

sultointiyritys Differo Oy:n järjestämää #ThesisHack-hanketta. #ThesisHack-hankkeessa ko-

keillaan ensimmäistä kertaa Suomessa toteuttaa opinnäytetyö Jake Knappin ja kumppaneiden 

(2016) Design sprint -mallin mukaisesti. Design sprint -mallissa toteutetaan viidessä päivässä 

ongelman ratkaisu tai idean kehittäminen prototyyppiin asti. Yhdeksän Laurea-ammattikor-

keakoulun opiskelijaa tekivät kaikki oman opinnäytetyönsä hankkeessa. 

Oma motivaationi opinnäytetyön tekoon liittyy työhistoriaani. Olen toiminut useita vuosia tie-

toliikennealan yritys Nokiassa useissa eri tehtävissä palvelu- ja liiketoiminnan kehittämisen 

alueella sekä suuressa energia-alan konsernissa digitaalisen palveluiden sekä IT-järjestelmien 

suunnittelussa. Vaikka mukana yrityskehityksessä on ollut huippuinsinöörejä ja tietotaitoa ja 

itse tuotteiden ja jopa yksittäisten palveluiden kehitys oli tehokasta, niin oli selvää, että olisi 

mahdollista saavuttaa vielä aivan uusi taso kilpailukyvyssä, jos pystyisi tehostamaan kehitys-

työn prosesseja. Niin ikään suuri määrä tietotaitoa ei automaattisesti taannut optimaalista 

prosessia eikä myöskään poistanut virheitä kehitystyöstä.   

Siirryin kokopäiväisestä työstä startup-yrittäjäksi harjoittelemaan ja oppimaan ketteriä mene-

telmiä ja tutkimaan innovaatiokulttuuria eri näkökulmasta. Hyvin nopeasti huomasin, että 

startup-yrityksillä on myös suuria haasteita, vaikka niillä ei ole samanlaista kulttuurista 
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taakkaa kuin suurilla ja vanhoilla yrityksillä. Kokeilin ja tutkin monta eri tapaa startup-yrittä-

jänä ja huomasin, että suuryrityksillä on omat ylivoimaiset vahvuutensa esimerkiksi asiakaska-

navissa, ja startup-yrityksillä puolestaan oli omat ylivoimaiset vahvuutensa esimerkiksi kette-

rässä muuntautumiskyvyssä. 

2 Opinnäytetyön tavoite ja tutkimustehtävä 

Tutkielman tavoitteena on selvittää business model innovation (BMI) -käsitettä sekä ymmärtää 

miten yritykset käyttävät erilaisia liiketoimintamallien innovoinnin tapoja, miten nuo tavat 

ovat hyödyttäneet yritystä ja minkälaisia etuja ja haittoja erilaisissa lähestymistavoissa on ol-

lut. Tästä lähtökohdasta opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille innovaatioprosessit ja sii-

hen liittyvät ongelmat ja ominaisuudet siten kuin ne ilmenevät opinnäytetyön aineistossa. Ta-

voite on perusteltu, sillä yritykset joutuvat edellä kuvaillun jatkuvasti kiihtyvän teknologisen 

kehityksen vuoksi panostamaan jatkuvaan uudistumiseen ja kehitykseen, jotta säilyttävät kil-

pailukyvyn markkinoilla. Koska kehitystyö on tehtävä muun toiminnan rinnalla ja lisäksi, jou-

tuvat yritykset pohtimaan paitsi resurssien jakamista, myös työn järjestämistä uudella tavalla 

siten, että resurssit riittävät.  

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset muotoituivat tavoitteen, aiheeseen perehtymisen ja henkilökohtaisista 

kokemuksistani syntyneen esiymmärrykseni perusteella. Kysymyksillä pyritään siihen, että tut-

kielma pystyy kartoittamaan tavoitteen ja tehvän mahdollisimman kattavasti. Tutkielman ta-

voitetta ja tutkimustehtävää tarkentavat kysymykset ovat:   

1. Mikä on tämän hetken käsitys business model innovation -prosessista?  

2. Mitkä tekijät vaikuttavat business model innovation -prosessiin?  

3. Toimiiko business model innovation -prosessi sujuvasti? 

Aineiston analyysissä lähestyin näitä tutkimuskysymyksiä esittämällä aineistolle tavoitteesta 

ja kysymyksistä tiivistämäni yhden kokoavan kysymyksen: ”Mikä on innovoinnin ydin?”. Tällä 

kysymyksellä pyrin lähestymään aihetta kokonaisvaltaisesti ja eri toimintoja yhdistävän pro-

sessin näkökulmasta. Kysymys auttoi jäsentämään aineistoa ja koko tutkimusaihetta. 

2.2 Aiheen rajaus 

Tarkentavilla kysymyksillä pyrin hahmottamaan sitä, miten tutkimuskohteessa ymmärretään 

liiketoimintamalli, liiketoimintamallin innovointi ja mikä sen tila tutkimuskohteena olevissa 

yrityksissä on. Kysymyksissä keskitytään nimenomaan business model innovationiin prosessina, 

joka painottaa paitsi yrityksen ymmärrystä business model innovationista myös sen toiminta-

mallia business model innovationin suhteen. Business model innovation prosessina kohdentuu 



 10 
 

 

siihen, miten business model innovation ja innovointi ylipäätään rakentuu osaksi yrityksen toi-

mintaa. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään siihen, mitä erilaisia vaiheita on liiketoimintamallin inno-

voinnissa, miten siirrytään vaiheesta toiseen sekä miten vaiheet vaikuttavat liiketoimintamal-

liin. Keskiössä on siten liiketoimintamallin innovoinnin prosessuaalisuus, käytäntö ja sujuvuus. 

Ulkopuolelle rajataan liiketoimintamallin innovoinnin vaikutukset ihmisiin (henkilöstö, asiak-

kaat), tuotteisiin, palveluihin, työkaluihin ja kustannuksiin.  

2.3 Tutkimusprosessi 

Keväällä 2018 löysin Laurea-ammattikorkeakoulun internet-sivulta tiedon mahdollisuudesta 

osallistua syksyllä #ThesisHack-hankkeeseen. Hankkeessa opinnäytetyö oli tarkoitus tehdä kol-

messa viikossa seuraten Knappin ja kumppaneiden “Design sprint”-mallia (Knapp et al. 2016). 

Design Sprint -mallissa idea työstetään tuotteeksi viiden päivän prosessissa, jossa kunakin vii-

tenä päivänä on tietty oma tehtävä. Tehtävä aloitetaan ja päätetään tuon saman päivän ai-

kana. 

 

Kuvio 1. Design sprint -malli. Mukaeltu Knapp et al. 2016. 

  

Koska olin jo tutustunut Design sprint-malliin aikaisemmin, koin tämän mielenkiintoisena rat-

kaisuna ja haasteena opinnäytetyön teossa. Sen lisäksi teema oli kiinnostava, koska siinä käsi-

teltiin liiketoimintamalleja ja niiden kehitystä, josta olin myös ollut jo pitkään kiinnostunut. 

Ilmoittauduin mukaan hankkeeseen, ja syksyyn mennessä selvisi opinnäytetyön tutkimuskysy-

mys: Miten ja miksi yritykset hyödyntävät business model innovointia? Tämän lisäksi piti valita 

yksi neljästä näkökulmasta: ihmiset, prosessit, tilat tai työkalut. Valitsin näkökulmaksi proses-

sit.  
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Olin hieman epäileväinen sille, miten opinnäytetyö voidaan tehdä Design sprint-mallin mukai-

sesti. Opinnäytetyön tekeminen ja Design sprint -mallin mukainen työskentely ovat kuitenkin 

melko eri maailmoista olevia asioita. Opinnäytetyö on perinteisesti hidas, pitkä ja raskas yksin 

työskentelyn prosessi, kun taas Design sprint lähtökohtaisesti on ryhmätyö, joka etenee hyvin 

pragmaattisesti ja nopealla tahdilla. Opinnäytetyön lopussa esitän näkemyksiäni Design Sprint 

-mallin sopivuudesta opinnäytetyön tekoon.  

#ThesisHack ryhmä kokoontui Laurean Leppävaaran kampukselle. Oli mielenkiintoista huo-

mata miten moni halusi kokeilla tätä menetelmää opinnäytetyön teossa. Menetelmä on uusi ja 

varmasti luo omat haasteensa juuri sen takia. Vaikka hankkeessa työstettiin yhdeksän hengen 

ryhmänä samaa aihetta osin samalla aineistolla, tekivät kuitenkin kaikki mukana olevat yh-

deksän opiskelijaa omat opinnäytetyönsä. 

Ennen aloitustapaamista ja ThesisHackin Design sprinttiä saattoi kukin opiskelija omatoimi-

sesti tutustua kirjallisuuteen ja BMI-aiheeseen. Aloitustapaamiseen piti olla tutkimussuunni-

telma tehtynä. Löysin tiedon tästä vasta noin viikko ennen aloitusta, joten en ehtinyt juuri-

kaan perehtymään aiheeseen. Olen kuitenkin viimeisen parin vuoden aikana ehtinyt kuunnella 

ja lukea useita kirjoja aiheesta, mukaan lukien Knappin ja kumppaneiden Design Sprintiä kä-

sittelevä kirja. Varsinaisesti itse opinnäytetyön tekemiseen en siis ehtinyt etukäteen valmis-

tautua, vaan tausta oli tämä oma-aloitteinen kiinnostus aihepiiriin.  

ThesisHack -Design sprintiin oli varattu aikaa kolme viikkoa. Ensimmäisen viikon aikana etsit-

tiin haastateltavia henkilöitä. Laurea ja Differo järjestivät mahdollisuuden haastatella useaa 

eri henkilöä eri yrityksistä, mutta opiskelijat hankkivat kukin myös kaksi tai useampia haasta-

teltavia. Tässä vaiheessa oli siis oletuksena, että opiskelijoilla oli kirjallisuuskatsaus tai teo-

reettinen viitekehys suhteellisen pitkälle työstettynä. Koska tieto tästä tuli sen verran myö-

hään, työstin kaiken aikaa tutkielman teossa muun tekemisen rinnalla kirjallisuutta/teoriaa. 

Design sprintissä määriteltiin kolmelle viikolle erilaisia vaiheita, joita yritimme seurata. De-

sign sprintissä on tärkeää, että seurataan pragmaattisesti aikataulua ja siirrytään seuraavaan 

vaiheeseen. Tällä pyritään estämään se, että ei jäädä liian pitkäksi ajaksi pohtimaan asioita, 

vaan eteneminen tapahtuu kellon mukaan, ei tulosten mukaan. Tämä ei ollut ainakaan tässä 

ensimmäisessä kerrassa onnistunut menetelmä opinnäytetyön teossa, vaan tämä toimi mielen-

kiintoisella tavalla kokonaisuutena oppimiskokemuksena, minkä avulla on mahdollista toteut-

taa uusi ThesisHack paremmista lähtökohdista.  

Tavoittelin haastateltavien hankinnassa mahdollisimman syvällä liiketoiminnan kehityksessä 

työskenteleviä ihmisiä ja päättäjiä. Halusin varmistaa, että opinnäytetyön haastateltavat ovat 

niitä henkilöitä, joille BMI aiheena on tuttu. Lisäksi halusin myös saada ylimmän johdon näkö-

kulmaa liiketoimintamallien kehitystyöhön. Hankin itse hankkeeseen kolme haastateltavaa. 
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Haastateltavia oli hankkeessa mukana yhteensä 30, joista osalle tehtiin useampi haastattelu. 

Yhteensä hankkeessa tehtiin 43 haastattelua. Yrityksiä oli mukana 23. Koska ThesisHack-ryh-

mässä oli yhdeksän henkilöä ja kaikki haastattelut laitettiin yhteiseen pooliin, oli kaikilla opis-

kelijoilla mahdollista hyödyntää myös muiden opiskelijoiden haastatteluita omassa opinnäyte-

työssä. Itse haastattelin yhdeksää henkilöä, mutta kävin pintapuolisesti läpi kaikki 43 haastat-

telua, josta valitsin 24 tarkempaan analyysiin. Näissä 24 haastattelussa oli yhteensä 17 eri 

haastateltavaa. Kaikki haastattelemani yhdeksän henkilöä kuuluvat tarkempaan analyysiin va-

littujen 17 haastateltavan joukkoon. Nämä 17 haastateltavaa edustavat ylintä johtoa, liiketoi-

minnan kehityksestä vastaavia tai hyvin palvelu- tai liiketoimintamuotoilusta perillä olevia 

henkilöitä. Pyrin siihen, että jos useampi opiskelija oli haastatellut samaa henkilöä, otan 

kaikki nämä haastattelut huomioon, jotta saan vahvistettua vastauksia tai selville tarkempia 

yksityiskohtia haastatteluissa käsitellyistä aiheista.  

Vaikka tutkittava aihe on aika uusi, niin se on voimakkaasti vahvistuva trendi yrityksissä. Eri-

laisia mielipiteitä liiketoiminnan innovoinnista on yhtä paljon kuin vastaajiakin. Tämä on sel-

västi iso ja mielenkiintoinen kysymys yrityksille. Minut yllätti haastatteluissa se, miten mo-

nenlaisia käsityksiä haastateltavilla oli siitä, mitä liiketoimintamallit ja niiden innovointi tar-

koittavat sekä miten se prosessi, jonka haastateltavat tunnistivat business model innovoin-

niksi, oli epäselvä, epävirallinen ja/tai vakiintumaton. 

Ensimmäinen haastattelukysymys: ”Mitä ymmärrät business model innovationilla?” osoittautui 

heti hyvin haasteellisiksi juuri siksi, koska haastateltavat ymmärtävät käsitteen ’Business Mo-

del Innovation’ keskenään hyvin eri tavalla eikä yhteistä käsitystä sen tarkoituksesta löytynyt 

ensimmäisenä haastattelupäivänä viiden haastattelun aikana. Yritin haastatteluiden aikana 

muotoilla uudestaan kysymyksiäni sopimaan paremmin haastattelun tavoitteisiin ja muokka-

sinkin haastattelurunkoa merkittävästi. Haastatteluiden aikana ilmeni, että en voi pysyä liian 

vahvasti kiinni tietyissä kysymyksissä, vaan teemahaastattelun mukaisesti on järkevämpää 

liikkua väljemmin teemoissa ja niitä tarkentavissa alateemoissa ja muokata kysymyksiä kunkin 

haastattelutilanteen mukaan (ks. myös luku 5.1). Liian tarkoilla kysymyksillä aiheutui enem-

män hämmennystä eikä hyvää ja sujuvaa keskustelua meinannut saada aikaiseksi. Teemat ja 

alateemat oli selvästi kysymyksiä parempi tapa kommunikoida haastateltavan kanssa ai-

heesta, joka oli aika vaikea tai sisälsi hyvin erilaisia vastauksia ja käsityksiä eri haastatelta-

vien välillä.  

Alateemoilla sain pidettyä keskustelut suunnilleen aiheessa. Kuitenkin monessa tapauksessa 

käytettiin alussa jo aika paljon aikaa siihen, että käsiteltiin, mikä on business model ja busi-

ness model innovation. Vaikka yritin käyttää suomenkielistä vastinetta sanoille, liiketoiminta-

malli ja liiketoimintamallin innovointi tai liiketoimintamalli-innovointi, niin tästä huolimatta 

oli hankaluuksia löytää haastateltavien kanssa edes suurpiirteisesti yhtenäistä käsitystä siitä, 

mitä termit tarkoittavat.  
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ThesisHack-ryhmä perusti WhatsApp-kanavan, jossa oli ajoittain paljonkin keskustelua. Suu-

rimmaksi osaksi kanavalla käsiteltiin aikatauluja ja itse Design sprinttiin liittyviä asioita, 

mutta joiltain osin myös sparrasimme toisiamme ja autoimme toisiamme ymmärtämään vai-

keita asioita. Toisen viikon aikana ohjelmassa oli mentorointia, sparrausta ja aineiston litte-

rointia sekä analysointia. Koko ajan tein rinnalla myös kirjallisuushakua ja luin aihetta käsit-

televää kirjallisuutta. Tässä vaiheessa minulle (samoin kuin suurimmalle osalle ryhmästä) al-

koi hahmottua, että en ehdi tässä aikataulussa litteroimaan kaikkia haastatteluita ja analysoi-

maan aineistoa.  

Kolmannella viikolla käytiin läpi tuloksia ja esiteltiin, missä vaiheessa opinnäytetyö on. Oli 

mukava ja mielenkiintoista havaita miten tästä aiheesta syntyi niin paljon uusia ajatuksia ja 

malleja, jotka toivon mukaan päätyvät opinnäytetöihin ja joista varmasti on hyötyä tulevai-

suudessa liiketoimintamallien innovoinnissa. Oli mielenkiintoista nähdä kuinka usean henkilön 

opinnäytetyöt samasta aiheesta voivat tuottaa hyvinkin erilaisia näkökulmia ja ajatuksia, ja 

sitä kautta rikastaa aihetta koskevaa omaa ajattelua. 

3 Keskeinen käsitteistö 

Tutkimuskysymyksenä hankkeessa esitettiin aiemmin esitetyn “Miten ja miksi yritykset hyö-

dyntävät business model innovointia?” rinnalla tutkimuskysymykseksi: “Miten ja miksi yrityk-

set hyödyntävät innovointia liiketoimintamalleilla?” Mietin itse tätä kysymystä enkä saanut 

selkeätä käsitystä, mitä tällä tarkoitetaan. Nähdäkseni nämä kaksi kysymystä myös tarkoitta-

vat eri asiaa. Keskustelua aiheesta käytiin myös ryhmän kesken, mutta selkeää näkemystä asi-

asta ei syntynyt, ja opiskelijoiden kesken jäi epätietoisuus siitä, mitä kysymys tarkalleen ot-

taen tarkoitti. 

Ymmärrän hyvin, että esimerkiksi Business Model Navigator 55 -kirjassa luetellut liiketoimin-

tamallit ovat olemassa olevia liiketoimintamalleja, joita tutkijat Oliver Gassmann, Karolin 

Frankenberger ja Michael Csik (2014) ovat löytäneet ja todenneet ne kaupallisesti tehok-

kaiksi, mutta en ymmärtänyt miten liiketoimintamallia välineenä käyttäen voidaan innovoida 

tai edes mitä silloin innovoidaan. Toisaalta esimerkiksi Henry Chesbrough’n esittämä käsite 

Open innovation katsoo yrityksen rajojen ulkopuolelle ja vaatii uudenlaisia teknologioita ja 

ideoita jakavan liiketoimintamallin omaksumista. Näin ymmärrettynä itse liiketoimintamal-

lista tulee yrityksen henkistä omaisuutta ja innovoinnin subjekti. (Chesbrough 2003; 2006; 

2010.)       

Fokusoin omassa opinnäytetyössäni tutkimuskysymyksen seuraavanlaiseksi: “Miten ja miksi 

yritykset hyödyntävät business model (liiketoimintamallien) innovointia?”. Tämä tarkoitti mi-

nulle heti paljon selkeämpää lähestymiskulmaa, jonka ymmärsin. Kysymys olisi yhtä hyvin voi-

nut olla suomenkielisessä kirjallisuudessa ja keskustelussa käytössä oleva: “Miten ja miksi 
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yritykset hyödyntävät liiketoimintamalli-innovointia?”. Tässä kysymyksessä käytetään suorana 

käännöksenä liiketoimintamalli-innovointia termille business model innovation.  

Perustan kysymyksen rajaamisen siihen, että en alussa ymmärtänyt miten olemassa olevia lii-

ketoimintamalleja voisi käyttää välineinä, kun liiketoimintamalleja innovoidaan. Niin ikään en 

nähnyt miten olemassa olevia liiketoimintamalleja voisi käyttää innovoinnin välineenä inno-

voitaessa tuotteita tai palveluita. Valitsin näkökulmaksi prosessit ja tämän liittäminen liike-

toimintamalleilla innovointiin ei tuntunut toimivan lainkaan. Tämän vuoksi aiheen tarkenta-

minen ja selkeyttäminen oli tarpeen.  

Opinnäytetyötä työstäessäni opin, että liiketoimintamalleja voisi innovoida esimerkiksi käyt-

täen Gassmanin kolmiomallia sekä Gassmanin ja kumppaneiden Navigator 55 -kirjan (2014) lii-

ketoimintamalleja. Näin voisi kokeilla miltä tuote tai palvelun kokonaisuus näyttäisi näillä 

muilla liiketoimintamallin osilla. Tähän työhön valittuun lähestymistapaan tällainen malli ei 

kuitenkaan mielestäni sopinut, joten keskityin liiketoimintamallin innovoinnin ilmiöön. 

Tässä opinnäytetyössä keskeisiä termejä ovat business model, innovation ja business model 

innovation, joiden rinnalla käytän suomenkielisiä termejä liiketoimintamalli, innovaatio ja 

liiketoimintamalli-innovaatio. Pyrin kuitenkin pitämään tekstissä mahdollisimman tarkkaan 

alkuperäiset ilmaukset, jotta niiden merkitys ei käännettäessä muutu. Siksi käytän suorissa 

lainauksissa englanninkielisistä lähteistä alkuperäistä englanninkielistä tekstiä/ilmausta. Käy-

tän niin ikään alkuperäisiä englanninkielisiä termejä viitatessani epäsuorasti englanninkieli-

seen lähteeseen, ellei käännös ole mielestäni ilmeinen. Epäsuorissa viittauksissa käännän suo-

menkielisen vastineen sulkeisiin alkuperäisen englanninkielisen ilmauksen jälkeen. Näin lukija 

tietää, mistä termistä on kyse joutumatta arvailemaan, mikä englanninkielinen termi mahtaa 

olla käännökseni takana. 

3.1 Liiketoimintamalli 
 

Käsityksiä siitä, mitä liiketoimintamalli tarkoittaa, on yhtä paljon kuin liiketoimintamalleja 

eikä käsitteellä olekaan virallista selitettä (Teece 2018, 41). Käymällä läpi määrittelyjä saa 

kuitenkin jonkinlaisen kuvan siitä, mitä käsitteellä yleisesti tarkoitetaan. Mark Johnsson, 

Clayton M. Christensen ja Henning Kagermann (2008, 3-4) käsittelevät liiketoimintamallia nel-

jän komponentin kautta, jotka tuovat yhdessä yritykselle arvoa: 1) asiakkaan arvolupaus, 2) 

liikevoiton kaava, 3) keskeiset resurssit, 4) keskeiset prosessit.  

David J. Teece (2018, 1) kuvaile liiketoimintamallia seuraavasti:” A business model describes 

an architecture for how a firm creates and delivers value to customers and the mechanisms 

employed to capture a share of that value. It's a matched set of elements encompassing the 

flows of costs, revenues, and profits.” Zhenya Lindgardt ja kumppanit (2009) ovat tehneet 

selkeän kuvion osoittamaan liiketoimintamallin tärkeimpiä osia. Tämä on selkein 
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liikatoimintamallin määritelmä, jonka löysin kirjallisuudesta. Lindgardtin ja kumppaneiden 

liiketoimintamalli jakautuu kahteen pääteemaan: 1) Value proposition (arvolupaus) ja 2) Ope-

rating model (operointimalli). Arvolupaus jaetaan vielä kolmeen osaan: 1) Target segment 

(kohdesegmentti), 2) tuote tai palvelu ja 3) Revenue model (ansaintamalli). Operointimalli 

jaetaan myöskin kolmeen osaan: 1) Value chain (arvoketju), 2) Cost model (kustannusmalli) ja 

3) organisaatio. (Lindgardt et al. 2009.) Näiden yhdistelmä on liiketoimintamalli.   

 

Kuvio 2. Liiketoimintamallin osatekijät ja rakenne. Mukaeltu Lindgardt et al. 2009, 2. 

 

Liiketoimintallin käsite on vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä kirjallisuudessa esiintyy 

laaja kirjo erilaisia määritelmiä. Osa määritelmistä on keskenään lähellä toisiaan ja osa taas 

keskenään hyvinkin erilaisia. Koostin läpikäymästäni kirjallisuudesta liiketoimintamallin kes-

keisimpiä elementtejä yhdistelemällä kokonaisuuden, jonka esitän kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Liiketoimintamallin käsitteen osatekijät 

 

3.2 Innovointi 

Myös innovointi on määritelmänä haasteellinen. Siitä on olemassa paljon erilaisia käsityksiä 

eri konteksteissa. Yleinen käsitys on, että innovointi on olemassa olevan tuotteen tai palvelun 

kehittämistä tai kokonaan uuden tuotteen ideoimista ja luomista. Tieteellisessä kirjallisuu-

dessa innovaatiota käsitellään hyvin vaihtelevasti ja määritelmänä siitä esitetään paljon eri-

laisia versioita. Siksi onkin tärkeää, ettei sitä oteta itsestäänselvyytenä, vaan määritellään, 

mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan.  

Yleisesti innovointi jaetaan kahteen kategoriaan: 1) radikaali (radical) innovointi ja 2) asteit-

tainen tai inkrementaalinen (incremental) innovointi. Myös useita muita innovoinnin lajeja on 

määritelty (ks. esim. Asikainen 2017, 6), mutta tässä opinnäytetyössä tämä karkea kahtiajako 

on riittävä. Startup-yritykset on usein radikaaleja innovaattoreita ja vakiintuneemmat suuryri-

tykset asteittaisia innovaattoreita.  
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Radikaalin innovoinnin piirteitä Asteittaisen innovoinnin piirteitä 

Löydetään tulos Asetettu tavoite 

Tulevaisuuden ongelmien ratkaisu Tämän päivän ongelmien ratkaisu 

Ei aliarvioida onnekasta sattumaa Ei aliarvioida keskittymistä 

Kysy jatkuvasti miksi  Pidä katse asetetussa tavoitteessa 

Virheet ovat oppitunteja Vältä virheitä 

Jakaminen on arvon tuotantoa Palkitse asetetun tavoitteen saavuttamista 

Palkkaa päteviä, intohimoisia ja uteliaita 

henkilöitä 

Palkkaa päteviä, intohimoisia ja keskitty-

neitä henkilöitä 

Järjestä mahdollisimman paljon resursseja Pidä tarkkaa kirjaa resursseista 

Arvioi edistymistä asiantuntijoilla Arvioi edistymistä virstanpylväillä 

Taulukko 1. Radikaalin ja asteittaisen innovaation piirteitä. Mukaeltu Davila & Epstein 2014, 

72. 

 

Tieteellisessä keskustelussa jaotellaan innovaatiotoimintaa radikaaliin ja inkrementaaliseen 

tai asteittaiseen innovointiin (radical innovation ja incremental innovation). Tässä yhteydessä 

tarkoitetaan radikaalilla innovoinnilla kehitystä, joka on kokonaan uusia tuotteita tai palve-

luita. Inkrementaalinen puolestaan on jatkuvaa, olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehi-

tystä tai kehittämistä.  

Innovaatio-termillä yleisesti tarkoitetaan usein olemassa olevan palvelun tai teknologian ke-

hittämistä tai parantamista. Radikaalilla innovoinnilla kuitenkin korostetaan innovoinnin dis-

ruptoivaa voimaa. Tämä voi olla tuote tai palvelu, joka tehdään aivan täysin uudella tavalla 

tai teknologialla, eikä se siten ole suoraan vanhan palvelun kehittämistä. (Davila & Epstein 

2014, 59-72.) 

Hyvänä esimerkkinä tässä voisi mainita sähköautojen valmistaja Teslan autot (ks. sähköau-

toista myös Johdanto). Perinteisesti autot on suunniteltu ja rakennettu liikkumista varten. 

Näin ajateltuna huomio on keskittynyt vahvasti rakentamaan tuote, joka pystyy liikkumaan 

paikasta toiseen ja sen päälle on suunniteltu lisäpalveluita ja ominaisuuksia. Tesla lähti 
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toteuttamaan omaa ratkaisuaan toisin päin. Se rakensi tietoteknisen järjestelmän ja ekosys-

teemin, jossa autot toimivat ikään kuin liikkuvina tietokoneina ja välittävät massoittain dataa 

ympäri maailman vuorokauden ympäri Teslan järjestelmiin. Tesla rakensi tietokoneen, joka 

palvelee digitaalisen aikakauden ihmisiä. Lisäksi tuo tietokone pystyy myös liikuttamaan ihmi-

siä ja tavaroita paikasta toiseen. Tesla onnistui myös rakentamaan autolleen maineen ja omi-

naisuuksia, jotka houkuttelevat puoleensa luksusautojen ostajia. Teslan sähkömoottori esi-

merkiksi antaa autolle erittäin nopean kiihtyvyyden, joka päihittää suurimman osan hyvin kal-

liista luksusbrändin omaavista urheiluautoista. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk markkinoi te-

hokkaasti Teslaa Model 3 -mallin julkaisutilaisuudessa sanomalla että ”Tesla ei tee hitaita au-

toja” (Tesla Model 3 -julkaisutilaisuus 2016). 

Elon Musk on vienyt liiketoimintamallien innovointia hyvin pitkälle. Hän ei pelkästään raken-

tanut ihmisiä liikuttavaa tietoteknologiaa, vaan valjasti toisen SpaceX-yrityksensä rakenta-

maan satelliiteista koko planeetan kattavan tietoverkon, jonka avulla kaikki Tesla-autot voi-

vat tulevaisuudessa kommunikoida toistensa kanssa riippumatta siitä, missä ovat tai mitkä 

ovat alueen tietoliikenneolosuhteet. Tesla on myös alusta lähtien lähtenyt rakentamaan itse-

ohjautuvuutta, ajatuksena, että kaikki Tesla-autot voivat myös tuottaa omistajilleen tuloja 

toimimalla Teslan ohjaamana automaattisena liikkumisen palveluna.  

Tesla on poikkeus liiketalouden säännöissä, mutta on hyvä osoitus siitä, että radikaalilla inno-

voinnilla voidaan saavuttaa todella vahvaa kasvua ja kehitystä, jollaista ei ole totuttu näke-

mään. Ennen teknologian superkehitystä, globalisaatiota ja yhtenäisiä valuuttoja yrityksien 

kasvu oli maltillisempaa ja innovointi keskittyi tuotteen ja palvelun kehitykseen. Viimeisen 20 

vuoden aikana järjestys maailman suurimmista yrityksistä on täysin muuttunut. Olisi erikoista 

uskoa, että järjestys ei muutu seuraavan 20 vuoden aikana.  

3.3 Liiketoimintamalli-innovointi 

Liiketoimintamalli-innovoinnista oli vieläkin vaikeampi löytää vakiintunutta määrittelyä kuin 

liiketoimintamallista tai innovoinnista. Tästäkin aiheesta on tehty jo aika paljon tutkimuksia. 

Löysin muutamia määrittelyitä, jotka tuntuivat olevan keskenään samansuuntaisia:  

“Business model innovation is about generating new sources of profit by finding novel value 

proposition/value constellation combinations” (Yunus et al. 2010, 312).  

“By business model innovation, we mean business model replacements that provide product 

or service offerings to customers and end users that were not previously available. We also 

refer to the process of developing these novel replacements as business model innovation.” 

(Mitchell & Coles 2004, 17.) 
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” As part of the framework, we define BMI as ‘designed, novel, nontrivial changes to the key 

elements of a firm’s business model and/or the architecture linking these elements.’” (Foss & 

Saebi 2017, 201.) 

Erityisen kiehtoavana pidin Geissdoerferin ja kumppaneiden (2018) tapaa selittää neljää eri-

laista liiketoimintamallin innovoinnin tyyppiä: 1) startup, 2) transformaatio, 3) monipuolista-

minen ja 4) lisääminen. Monesti liiketoimintamallien innovoinnissa puhutaan jonkin osan inno-

voinnissa jossain kaavassa, mutta Geissdoerferin kuviossa selitetään selkeästi karkeammalla 

tasolla, minkätyyppisiä liiketoimintamallin innovointeja on ylipäätänsä olemassa. Tämän jäl-

keen on paljon helpompaa käsitellä ja ymmärtää myös yksittäisen kategorian sisällä tapahtu-

vaa liiketoimintamallin innovointia.  

 

Kuvio 4. Liiketoimintallin innovoinnin neljä tapaa. Mukaeltu Geissdoerfer et al. 2018, 407. 

 

4 Liiketoimintamallien innovoinnin prosessi 

Perinteisesti innovaatiot ovat olleet tuotekehitysosaston asia. Tällöin siihen liittyvä budjetti 

on kuulunut kokonaan tuotekehitysosastolle. Tuotekehitysosastolla kuitenkin on huomio ollut 

teknologia- ja tuoteinnovaatioissa. Tämä ei enää vaikuta antavan riittävää kilpailuetua mark-

kinoilla. (Pine & Gilmore 1998.)  

4.1 Viitekehykset 

Kühn ja Louw (2017) esittävät kuusi liiketoimintamallin innovoinnin viitekehystä, jotka löyty-

vät tutkimuskirjallisuudesta: 1) Five stage BMI process, 2) BMI process, 3) BMI Tool fra-

mework, 4) Repeatable BMI process, 5) Cambridge Business Model Innovation Process ja 6) 4I 

BMI Framework. Kühn ja Lowe ovat onnistuneet tiivistämään viitekehykset todella hyvin, 

mutta keskityn tarkastelemaan yhtä mallia lähemmin (ks. luku 4.2), koska näistä kuudesta 
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nähdäkseni vain Cambridge Business Model Innovation Process (CBMIP) on riittävän kattava 

viitekehys selittämään business model innovointia prosessina. Kuvaan tässä luvussa lyhyesti 

viisi muuta mallia ja seuraavassa luvussa käsittelen tarkemmin Cambridge Business Model In-

novation Processia. Five stage BMI process on Osterwalderin ja Pigneurin (2010) BMC-malli, 

jota käsittelen hieman laajemmin opinnäytetyön luvussa 4.3.  

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) business innovation -mallissa prosessi koostuu viidestä vai-

heesta: 1) mobilisaatio, 2) understand (ymmärrys), 3) design (suunnitelma), 4) implement 

(toeteuttaminen) ja 5) manage (hallinta). Heidän mukaansa BMI on epäjärjestynyt ja ennusta-

maton prosessi. Siinä on tarpeen sietää ja hallinnoida epäselvyyttä ja epävarmuutta. (Kühn & 

Louw 2017, 212-213; Osterwalder & Pigneur 2010.) 

Lindgardtin ja Reevesin malli on viisivaiheinen ja rakentuu ympyrää kiertäväksi silmukaksi. 

Mallissa painottuu valmistautuminen ja testaaminen, koska innovoinnin toteutettavuus ei ole 

tiedossa. Ensimmäisessä vaiheessa paljastetaan (uncover) mahdollisuudet eli pyritään tiedos-

tamaan vahvasti nykytilanne. Toisessa vaiheessa mahdollisuudet muutetaan (convert) liiketoi-

mintamalleiksi. Valmistautumisen ja testaamisen vaiheessa uutta mallia pyritään testaamaan 

sen omassa ympäristössä. Skaalauksen ja iteroinnin vaiheessa valitut mallit laajennetaan ja 

hiotaan paremmiksi. Liiketoimintamallin portfolion hallinnan vaiheessa keskitytään hallinnoi-

maan portfoliota menestyksellä ja annetaan eväitä taas ensimmäiseen vaiheeseen. (Kühn & 

Louw 2017, 213.) 

Geterund ja Tegern ehdottavat laajaa nelivaiheista työkalupakkia, jonka he ovat rakentaneet 

yhden organisaation pohjalta. Ensimmäinen vaihe on Business background, jossa perehdytään 

kattavasti nykytilaan. Toisessa vaiheessa innovoidaan uutta liiketoimintamallia. Kolmannessa 

vaiheessa pyritään laajentamaan tietoa ideoiduista malleista palautteen, toteutusesteiden ja 

kaupallistumismahdollisuuksien kautta. Viimeisessä vaiheessa innovoitu malli arvioidaan ja 

muokataan osaksi olemassa olevaa ympäristöä ja ikään kuin uudelleen keksitään liiketoiminta-

malli. (Kühn & Louw 213-214; Geterud & Tegern 2012.) 

Johnsonin toistettava BMI-prosessi nojautuu iterointiin, systemaattisuuteen ja joustavuuteen 

toistettavuuden ja optimoinnin varmistamiseksi. Johnsonin malli pyrkii täysin uuden mallin 

innovointiin tavoittamalla niin sanotun valkoisen tilan (white space) suoman mahdollisuuden. 

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan asiakkaan näkökulmasta tehtävä työ (job to be done): 

mitä toiminnallisia, emotionaalisia ja sosiaalisia tehtäviä asiakas tahtoo tehdyksi. Toisessa 

vaiheessa suunnitellaan se tarjonta/tuote/palvelu, jolla asiakas saa käytännössä tahtomansa 

tehtävän tehdyksi. Kolmannessa vaiheessa keksitään/muotoillaan voiton tuottamisen kaava. 

Neljännessä vaiheessa tunnistetaan avainvoimavarat ja -prosessit. Viidennessä toteutuksen 

vaiheessa testataan, opitaan, iteroidaan ja jalostetaan. (Kühn & Louw 2017, 214.) 
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Frankenbergerin, Weiblenin, Csikin ja Gassmannin 4I:n BMI-viitekehys kuvaa yleisen koosteen 

liiketoimintamallin innovoinin prosessista. Jokaisen vaiheen välissä lukuun ottamatta integ-

raation ja initiaation välistä vaihetta, on iterointia. Prosessin neljä vaihetta ovat: 1) initiaa-

tio, 2) ideointi, 3) integroiminen ja 4) implementaatio (toteutus).  (Kühn & Louw 2017, 215; 

Frankenberger et al. 2013.)  

Kuudentena Kühnin ja Louw’n käsittelemänä prosessina on Cambridge Business Model Innova-

tion Process. Kuvaan kyseistä prosessia tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Tarkastelen tätä 

prosessia tarkemmin, koska se on nähdäkseni ainoa tutkimuskirjallisuudesta löytämäni malli, 

joka ottaa riittävän kattavasti kokonaisprosessin huomioon liiketoimintamallien innovoinnissa.  

Näiden kuuden lisäksi löysin myös Odyssey 3.14 -mallin. Tämä malli vaikutti hyvin mielenkiin-

toiselta, yksinkertaiselta ja toimivalta. En kuitenkaan löytänyt tieteellistä tutkimusta mal-

lista, joten en käsittele sitä viitekehystä mainittujen kuuden rinnalla. Jään mielenkiinnolla 

odottamaan aihetta koskevaa tutkimusta.  

4.2 Cambridge Business Model Innovation Process 

Cambridge Business Model Innovation Process (CBMIP) on Martin Geissdoerferin, Paulo Sava-

getin ja Steve Evanssin (2017) kehittämä viitekehys, joka ottaa hyvin kattavasti huomioon in-

novaatioprosessin kaikki vaiheet. Kirjoittajat ovat onnistuneet myös analysoimaan erilaisia 

haasteita ja tehtäviä eri prosessin vaiheissa. He ovat omissa tutkimuksissaan päätyneet myös 

tulokseen, että yrityksien pitää tulevaisuudessa keskittyä huomattavasti aikaisempaa enem-

män myös liiketoimintamallien innovointiin pelkän tuote- tai palveluinnovoinnin sijaan. 

(Geissdoerfer et al. 2017.)  

Tutkijat käyttivät teoriapohjana IBM:n suorittamaa kyselyä 750 suuryritykselle tai markkina-

johtajalle. Kyselyssä selvisi, että yritykset, jotka kasvoivat kilpailijoitaan nopeammin, koros-

tivat paljon todennäköisemmin myös liiketoimintamallien innovointia kilpailumenetelmänä. 

Tutkijat havaitsivat myös, että tyypillisesti tuotteen tai palvelun kehityskaari on syklinen, eli 

prosessit toistetaan alusta uudestaan, kun ne ovat päässeet loppuun. Prosessi sisältää siis use-

ampia iteraatiovaiheita, ja tutkijat lähtivätkin sen takia tarkastelemaan näitä yksittäisiä vai-

heita. (Geissdoerfer et al. 2017.) 

CBMIP prosessissa on kolme vaihetta: 1) konseptin suunnittelu, 2) yksityiskohtien suunnittelu 

ja 3) toteutus. Nämä vaiheet puolestaan sisältävät kahdeksan tarkempaa vaihetta: 1) ideointi, 

2) konseptin suunnittelu, 3) virtuaalinen prototypointi, 4) kokeilut, 5) yksityiskohtien suunnit-

telu, 6) pilotointi, 7) julkaisu ja 8) sopeuttaminen. Tutkijat ovat omassa työssään selvittäneet 

jokaiselle vaiheelle oman aktiviteettinsa ja haasteensa. (Geissgoerfer et al. 2017, 264-266.) 
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Kuvio 5. Cambridge Business Model Innovation Process. Mukaeltu Geisdoerfer et al. 2017, 264, 

266. 

 

4.3 Työkalut 

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) Business Model Canvas (BMC), on ehkä tunnetuin ja laajim-

min levinnyt työkalu liiketoimintamallin mallintamiseen. Tämä malli on ollut lähteenä tai in-

spiraationa monelle erilaiselle palvelusuunnittelun työkalulle. BMC:a suositellaan myös käy-

tettäväksi, kun tehdään yrityksille liiketoimintasuunnitelmaa. BMC:n avulla kuvaillaan, miten 

organisaatio tuottaa arvoa omistajalleen ja asiakkailleen.  

 

Kuvio 6. Business Model Canvas -malli. Mukaeltu Osterwalder & Pigneur 2010, 44.  
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Lean Service Creation (LSC) on Futurice Oyn (2018) rakentama, creative commons -lisenssillä 

varustettu työkalupakki sisältäen useita erilaisia pohjia (canvas) eri innovoinnin vaiheissa. 

LSC-työkaluissa ei ole suoranaista vastinetta BMC-mallille, vaan siinä on pilkottu erilaiset tar-

peet omiin pohjiin. LSC on käytössä monessa paikassa, ja se toimii hyvin liiketoimintamallien 

innovoinnin työkaluna. 

Design thinking on tullut tuotekehityksen rinnalle ja antanut uusia teorioita ja tapoja synnyt-

tää innovaatioita ja kilpailuetua. Design thinking -termiä on käytetty monessa yhteydessä, 

mutta vallitseva käsitys Design Thinking -mallista on kasvanut yhdessä Service Design -ajatuk-

sen myötä. Nykyinen käsitys Design thinking-mallista on peräisin IDEO-nimisen yrityksen Stan-

ford Design -koulun kanssa toteutetusta hankkeesta, jossa luotiin työkalut ja prosessit Design 

Thinking -mallille. (Brown 2009.) Design thinking voidaan karkeasti jakaa kahteen käsittee-

seen: service design ja business design.  

Service Design on hyvin monimerkityksinen käsite, jolla viitataan laajassa tutkimus- ja muussa 

kirjallisuudessa melkein mihin tahansa suunnittelu- ja/tai kehitystoimintaan. Sen tarkempi 

märittely ei ole tarkoituksenmukaista. Tyydyn tässä viittaamaan Service Design Networkin 

(2018) tiiviiseen määritelmään:” Service Design is a collaborative process of researching, en-

visaging, and then orchestrating experiences that happen over time and multiple touch-

points.” Service designin idea on muokata olemassa olevia tuotteita, palveluita ja prosesseja 

suunnittelemalla sekä järjestelmällä niitä uudelleen erityisesti asiakaskokemuksen lähtökoh-

dasta. (Ks. lisää service design -käsitteestä esim. Bouwman et al. 2008; Goldstein et al. 2002; 

Saco & Goncalves 2008.) 

David G. Rusin (2015, 1) kuvaa business designia seuraavasti: “The concept of design is most 

often associated with artistic or creative endeavors, but with business design thinking, design 

is applied toward organizations in order to facilitate operational improvements. Design think-

ing is an ongoing process and is action-oriented. It is a dynamic approach that is constantly 

analyzing, questioning and modifying in order to recognize problems and create innovative so-

lutions.” Tässä määritelmässä business design nähdään jatkuvana tarkkailuna ja sen perus-

talta muotoiluna tai muuttamisen tai kehittämisen prosessina. Huomio pyritään kiinnittämään 

siihen, että muotoilu (design) ei ole vain taiteeseen liittyvää, vaan tarpeen myös liiketoimin-

nassa. Toronton yliopiston (2018) sivustolla business designiin määrittelyyn otetaan mukaan 

vahvasti innovoinin ulottuvuus: ”Business Design is a human-centred approach to innovation. 

It applies the principles and practices of design to help organizations create new value and 

new forms of competitive advantage. At its core, Business Design is the integration of cus-

tomer empathy, experience design and business strategy”. Tämä määritelmä tuo business de-

signia lähemmäs business model innovointia, jolloin on aiheellista kysyä: Miksi käytetään 

kahta eri termiä, jos ne määritellään samalla tavoin tai vahvasti päällekkäisiksi? Nähdäkseni 

designissa muotoiluna tulisi erotukseksi innovoinnista ja kokonaan uuden luomisesta olla 
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nimenomaan olemassa olevan ”materiaalin” uudelleenmuotoilu, joka on enemmän asteit-

taista tai inkrementaalista kuin radikaalia innovointia (ks. luku 3.2).  

Viime vuosina tuote- ja palvelukehitys on muuttumassa monella rintamalla. Nykyään pitää ot-

taa vahvemmin huomioon kestävä kehitys, ilmastonmuutos, tuotteiden ekologisuus, kierrätys 

ja eettisyys. Vahvistuvana ja myös kestävänä kilpailuvalttina onkin ekologisuus, koska useat 

maat ovat ottaneet käyttöön paljon rajoituksia ja regulaatioita ohjaamaan yhteiskunnan kehi-

tystä kierrätystaloudeksi ja ekologisesti kestäväksi.  

Joeseph Pine and James Gilmore ovat kirjoittaneet siitä, miten nyt olemme siirtymässä koke-

mustalouteen. Kokemustaloudella tarkoitetaan kuluttajakeskeistä taloutta, jossa kuluttaja ei 

enää osta itselleen vain tuotetta, vaan kokemusta. Kuluttaja haluaa, että hänen hankinnal-

laan on joko hänelle itselleen tai maailmalle jotain lisäarvoa tai merkitystä. (Pine & Gilmore 

1998.) Tämä syrjäyttää teknologia- ja tuoteinnovaatiot sekä korostaa entisestään liiketoimin-

tamallien ja palveluiden innovaatioita.  

Perinteisesti yritykset ovat kehittäneet teknologiaansa, tuotteitaan ja palveluita yrityksen 

omasta näkökulmasta. Kokemustaloudessa tämä huomio siirtyy kuitenkin kuluttajiin. Internet-

palveluiden suuryritys Google:ssa on herätty kokemustalouden haasteisiin jo vuosia sitten. 

Googlen Search Products & User Experience -osaston varatoimitusjohtaja Marissa Mayer on to-

dennut, että Googlella innovaatio tarkoittaa käyttäjän tarpeiden toteuttamista alusta lop-

puun asti (Driessen 2006).  

Markkinoinnissa on noussut jo vakiintuneiksi termeiksi FMOT (First Moment of Truth) ja SMOT 

(Second Moment Of Truth), jotka kuvaavat hetkiä, kun asiakas ostaa tuotteen ja saa ensim-

mäisen vaikutelman siitä sekä hetkeä, kun hän on käyttänyt tuotetta ja käsittää sen arvon it-

selleen. Google otti käyttöön vielä ZMOT (Zero Moment Of Truth) -käsitteen vuonna 2011 (Le-

cinski 2011). Myös tämä käsite kuvaa kuluttajien uutta tapaa ostaa tavaroita: kuluttajat tutki-

vat internetistä arvioita, kokemuksia ja hintavertailua ennen kuin näkevät tuotteen, koskevat 

tuotteeseen, tekevät ostospäätöksen ja ostavat tuotteen. 

USAssa on arvioitu, että supermaketeissa on keskimäärin noin 40 000 tuotetta, mutta kulut-

taja huomaa tai tutustuu käynnillään korkeintaan 160 tuotteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ylivoimaisesti suurin osa tuotteista ei koskaan saa edes mahdollisuutta näkyä kuluttajalle. 

(Driessen 2006.) Tämä on selkeä signaali siitä, että ei enää riitä, että tuote on hyvä tai että 

sen ominaisuuksia kehitetään, vaan pitää myös pystyä tuomaan kokonaan uutta arvoa kulutta-

jille ja asiakkaille. Jeff Bezos disruptoi voimakkaasti kivijalkakauppoja Amazon-verkkokaupal-

laan ja muutti koko maailman käsityksen siitä, miten ostetaan tuotteita ja palveluita. Nyt kun 

muu maailma on siirtymässä myymään tuotteitaan internetissä, Amazon avaa kivijalkakaup-

poja käyttäen hyväksi uusinta teknologiaa, internetissä kerättyä asiakasverkostoa ja 
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kumppanuusverkostoaan. Liiketoimintamalli on se muuttuja liiketoiminnassa, jolla erotellaan 

edelläkävijät ja selviytyjät muista.  

Maailmalta löytyy paljon erilaisia malleja, joilla kehittää liiketoimintaa. Yksi tulevaisuuden 

trendi on datalähtöinen liiketoimintasuunnitelma, jossa yritykset keräävät reaaliajassa tietoa 

asiakkailta ja tekevät jatkuvasti pieniä muutoksia eri puolilla palveluketjua hyvin nopeasti. 

Hyvänä esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä tässä mallissa on toiminut internetin videon suora-

toistopalveluyritys Netflix, joka aloitti tiedon keräämisen asiakkailtaan ja rakensi palvelunsa 

mikropalveluarkkitehtuurin päälle. Tällöin oli mahdollista tehdä lähes reaaliajassa muutoksia 

palveluihin sen perusteella, mitä asiakkaat tekivät ja mitä käyttivät palvelussa. (Hunke et al. 

2017.) Mikropalveluarkkitehtuuri on uusi tapa rakentaa tietoteknisiä palveluita ja se mahdol-

listaa ominaisuuksien tai koko palvelun muuttamista ja rakentamista niin, että ei tule lain-

kaan tai hyvin lyhyitä katkoja palveluun. Näin voidaan kehittää sähköistä palvelua jatkuvasti. 

5 Opinnäytetyön aineisto ja menetelmät 

5.1 Haastattelut 

#ThesisHack:ssä aineistoksi oli valittu teemahaastattelut. Osa haastateltavista saatiin Laurea-

ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneiden ja Differo Oy:n (toimeksiantaja) kautta ja osa 

oli opiskelijoiden itsensä hankkimia haastateltavia. Kysyin verkostostani haastateltavaksi 

muutamia henkilöitä, joiden uskoin kokemukseni ja harkintani perusteella sopivan haastatel-

tavaksi hankkeeseen. Haastateltavien hankinnassa on käytetty harkinnanvaraista otantaa, 

joka on tyypillinen laadullisessa tutkimuksessa. Haastateltavien tuli toimia tutkimuksen ta-

voitteen kannalta tarkoituksenmukaisessa tehtävässä/asemassa.  

Hanke toteutettiin osittain Design Sprint -mallin mukaisesti, jossa pyrittiin saamaan sopiva ra-

kenne opinnäytetyön tekoon. Design Sprintissä tehdään asioita hyvin systemaattisesti ja aika-

rajoitetusti, jolloin haastatteluiden suorittaminen, litterointi ja analysointi tuli suorittaa suu-

ren aikapaineen alaisena. Litterointi on aikaavievä prosessi. Design Sprintin viitekehyksessä 

haastattelujen litterointi on poikkeuksellinen työskentelytapa, joka haastaa sprintmäisen 

työskentelyotteen.  

Laadullisessaa tutkimuksessa haastateltavien määrä voi olla suhteellisen pieni. Aineistoa ei 

tarvitse enempää kuin aiheen kannalta on tarpeen ja välttämätöntä. Aineiston kylläännyttyä 

suhteellisen pienestäkin aineistosta voidaan tehdä yleistyksiä, joita voidaan soveltaa myös ai-

neiston ulkupuolelle. (Ks. Eskola & Suoranta 1998, 61–65; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 

Haastattelumenetelmänä käytetty teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumene-

telmä. Teemahaastattelussa kysymykset eivät ole muotoiltu tarkkaan eivätkä ne ole kaikille 

haastateltaville samoja ja/tai samassa järjestyksessä esitettyjä. Sen sijaan kysymykset 
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muotoutuvat väljemmin suunniteltujen teemojen mukaisesti ja tarjoavat haastateltavalle 

avoimemman mahdollisuuden vastata kysymyksiin tai kertoa vapaamuotoisesti tietystä aihe-

piiristä. (Ks. esim. Hirsjärvi et al. 2005, 197–198.) 

Teemahaastattelua sovellettaessa haastattelija on perehtynyt aihepiiriin. Hänellä on tietä-

mystä haastateltavien asemasta ja tilanteesta, jotta hän pystyy muotoilemaan aiheen kan-

nalta tarkoituksenmukaiset teemat haastatteluun. Haastattelurunkoon muotoillut teemat ei-

vät välttämättä ole samoja kuin aineistosta analysoimalla muodostetut ja aineistoa jäsentävät 

teemat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Haastatteluissa sovelsin myös avointa haastattelumenetelmää siltä osin, että haastattelijana 

reagoin paikoin haastateltavan vastaukseen siten, että saatoin poiketa haastattelurungosta. 

Näin tapahtui jos vastaus herätti uuden, ennakkoon asettamattoman kysymyksen tai teeman. 

Näin haastattelut ohjautuivat paikoitellen haastateltavan vastausten perusteella. Vaikka tee-

mat olivat kaikille samat, oli niissä kuitenkin mahdollisuus joustavasti liikkua tilanteen mu-

kaan. 

Ennen haastatteluja tein haastattelurungon, joka rakentui pääteemoista ja niiden alatee-

moista. Haastatteluissa seurattiin neljää pääteemaa: 1) Innovointi osana yrityksenne strate-

giaa, 2) Innovaatiokulttuuri, 3) Tyytyväisyys yrityksen innovointiin tai innovoinnin pyrkimyksiin 

ja 4) Mitä esteitä innovoinnille yrityksestä löytyy? Jokaisella pääteemalla oli useampi apu-

teema/-kysymys. Haastattelurunko on opinnäytetyön liite 1.  

Haastattelut olivat keskimäärin noin tunnin mittaisia. Ensimmäisten haastateltavien kanssa 

meni aikaa siihen, että selvitettiin business model ja business model innovation -käsitteitä. 

Haastatteluista opin nopeasti, että liiketoimintamallin ja liiketoimintamalli-innovaation käsit-

teenmäärittelyihin ei voinut mennä sillä syvyydellä ja tarkkuudella kuin alunperin tein, ja 

että oli parempi keskustella suurpiirteisemmin myös innovoinnin käsitteestä. Muokkasin haas-

tattelurunkoa ensimmäisten haastattelujen jälkeen. Aiheen vaikeus näkyi haastattelujen to-

teutuksessa myös siten, että muokkasin alateemoja kesken haastattelun ja jopa pääteemaa 

piti lopussa soveltaa haastatteluun, jotta haastateltavilta saisi paremmin prosessiin ja ongel-

miin liittyvää puhetta. Muokkauksen jälkeen haastattelut lyhenivät hieman, koska haastatte-

luissa alkoivat toistumaan samat, suhteellisen yhtenevästi ymmärretyt asiat eikä varsinaista 

uutta tietoa enää kertynyt yhtä paljon kuin ensimmäisissä haastatteluissa, joissa käsiteltiin 

paljon käsitteiden määrittelyä ja ymmärrystä. Lyhyin haastattelu kesti 35 minuuttia, kun taas 

pisin haastattelu venyi melkein kaksi tuntiseksi, kun käsiteltävä aihe oli niin mielenkiintoinen, 

että kumpikaan haastateltava tai haastattelija ei halunnut lopettaa keskustelua.  

Nauhoitin haastattelut puhelimen äänitystoiminnolla. Litteroin äänitteet haastattelujen jäl-

keen tekstiksi. Litteroinnissa pyrin kirjoittamaan kaiken mitä nauhoitteelta kuului, mutta jä-

tin pois sanojen toistot sekä merkinnät sivuäänistä tai haastattelun ulkopuolelta tulevat 
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äänet, keskeytykset tai keskustelut, kuten kesken haastattelua tulleet puhelut tai keskustelut 

muiden henkilöiden kanssa.  

Osassa haastatteluja oli useampia haastattelijoita ja osa haastatteluista tehtiin yksin. Jakau-

duimme haastatteluryhmiin valittujen teemojen (tilat, henkilöstö, prosessit, työkalut) mukai-

sesti. Prosessit-ryhmässämme oli kolme opiskelijaa. Haastattelut aloitimme kertomalla, että 

olemme opiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötä sisältömarkki-

nointiyritys Differo Oy:n toimeksiantona. Kerroimme, että lähtökohtaisesti kaikki opinnäyte-

työmme ovat julkisia, ja että pyynnöstä jätämme kertomatta yritysten ja haastateltavien ni-

met. Esitimme myös, että haastatteluja käytetään materiaalina opinnäytetöissä, joiden tulok-

sia Differo käyttää omassa liiketoiminnassaan, ja että haastateltavat saavat itse myös kopiot 

opinnäytetöistä. Kaksi haastateltavaa pyysi saada tarkastaa koko haastattelun ennen sen käyt-

töä, viisi haastateltavaa toivoi, että yrityksen nimi ja/tai haastateltavan nimi ei(vät) näy.  

Haastateltavia saimme opinnäytetyön toimeksiantajan sekä opinnäytetyön ohjaajan kautta. 

Hankin myös itse kolme haastateltavaa omasta verkostostani. Hankkeessa ja opiskelijoiden 

kesken ei ollut yhtenäistä linjaa haastateltavien anonymiteetistä. Päädyin itse ratkaisuun, 

että esitän opinnäytetyössä vain haastatellun henkilön yrityksen kokoluokan henkilöstömäärän 

mukaan ja henkilön tittelin/tehtävän/nimikkeen (ks. Taulukko 2). Haastateltavat on yksilöity 

opinnäytetyössä juoksevin numeroin satunnaisessa järjestyksessä riippumatta yrityksestä, jota 

haastateltava edustaa (samasta yrityksestä olevat henkilöt eivät välttämättä esiinny peräkkäi-

sillä numeroilla), esimerkiksi H1 (haastateltava 1).   

Haastattelutilanne voi olla haastateltavalle sellainen, ettei hän välttämättä kykene tai uskalla 

olla vastauksissaan täysin avoin, vaikka anonymiteetti suojelisi häntä. Haastateltava voi esi-

merkiksi pyrkiä tarkoituksellisesti antamaan puheessaan positiivisemman kuvan kuin mitä hän 

todellisuudessa ajattelee tai kokee. Hän voi myös pyrkiä antamaan edustamansa organisaation 

virallisen linjauksen mukaisen vastauksen, vaikka todellisuudessa kokee asiat eri tavoin. Näi-

den asioiden välttämiseksi pyrin rakentamaan haastattelutilanteen mahdollisimman rennoksi 

ja vapaamuotoiseksi haastateltavalle sekä kerroin hankkeesta ja sen tavoitteista etukäteen 

samoin kuin haastateltavia suojaavasta jonkinasteisesta anonymiteetista (anonymiteetin aste 

oli kunkin opiskelijan yksilöllisesti valitsema). Kaikki haastateltavat antoivat luvan nauhoittaa 

haastattelut, kun niitä tai niiden litteraatteja ei julkaista kokonaisuudessaan missään. 

Päädyimme ratkaisuun, jossa kaikki tehdyt haastattelut olivat kaikkien opiskelijoiden käytet-

tävissä. Käytännössä siis haastattelut nauhoitettiin ja nauhoista puretut litteraatit toimitettiin 

opiskelijoiden yhteisesti saataville. Jokainen saattoi valita omaan opinnäytetyöhönsä mieles-

tään sopivat haastattelut. Yhteensä haastatteluja tehtiin 43, ja niissä haastateltiin 30 henki-

löä 23 organisaatiosta. 
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Haastatteluja tehtiin fyysisesti yritysten tiloissa haastateltavien työpaikoilla sekä puhelimitse. 

Tekemissäni haastatteluissa käytin äänityslaitteena puhelinta ja siihen asennettua sovellusta. 

Äänitysten laatu vaihteli hyvästä ja kirkkaasta aina käyttökelvottoman huonoon. Erityisen 

haastavia olivat puhelinhaastattelutilanteet: niistä yksi oli kehitysjohtaja, joka ajoi moottori-

tiellä autoa ja hänellä oli ’hands free’ -toiminto päällä, joten äänityksen laatu oli käyttökel-

voton. Tässä tutkielmassa on käyty läpi kaikki 43 haastattelua (+ yksi muistin varaan jäänyt 

äänitteenä käyttökelvoton haastattelu) kertaluvulla ja valittu tarkempaan analyysiin näistä 24 

haastattelua ja niiden mukaiset 17 haastateltavaa.  

  



 29 
 

 

Yrityksen koko (hlö) Asema Henkilötunniste 

1000+ Head of professional services H1 

100-1000 Manager H2 

1000+ Head of innovations H3 

1000+ Business development manager H4 

1000+ Service designer H5 

<100 Toiminnanjohtaja H6 

<100 Chief Operating Officer H7 

100-1000 Head of new business H8 

<100 Head of operations H9 

<100 Business designer H10 

1000+ Director H11 

<100 Kehityspäällikkö H12 

1000+ New business manager H13 

1000+ Head of product development H14 

1000+ Head of operations H15 

<100 Chief Commercial Officer H16 

<100 Business development director H17 

Taulukko 2. Tutkielmassa tarkemmin analysoitujen haastattelujen haastateltavat 
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5.2 Laadullinen aineiston analyysi 

 

Haastatteluaineiston analyysia määrittävänä tekijänä oli #ThesisHack-hanke ja siinä annettu 

tutkimuksen pääkysymys/tavoite. Toinen määrittävä tekijä oli Design Sprint -viitekehys, jota 

pyrittiin soveltamaan tutkielman teossa. Näin ollen aikapaine ja hankkeessa rajattu tavoite 

ohjasivat myös menetelmää, jolla aineiston analyysi oli mahdollista toteuttaa.  

Hankkeessa määriteltiin aineiston hankinnan menetelmäksi teemahaastattelu, joka määritteli 

osaltaan opinnäytetyön laadulliseen tutkimusperinteeseen kuuluvaksi. Siten myös tähän ai-

neistoon sopiva analyysimenetelmä oli laadullinen. Edellä mainitut määrittelyt rajasivat ana-

lyysia siten, että se oli tehtävä hyvin nopeaa. Haastatteluja tehdessä kävi ilmi, että haasta-

teltavilla oli eriäviä näkemyksiä siitä, mitä liiketoimintamalli ja liiketoimintamalli-innovointi 

tarkoittivat, mikä yhdistettynä siihen, että haastatteluja tekivät eri ihmiset, johti osaltaan 

siihen, että haastattelumateriaalin läpikäynnissä ja analyysissa oli otettava aiheeseen ja ai-

neistoon hyvin laaja ja kokonaisvaltainen ote.  

Aineiston analyysimenetelmää voi luonnehtia tässä teemoitteluksi, joka on varsin alustava 

tapa analysoida materiaalia ja kuuluu useiden laadullisten menetelmien alkuvaiheisiin, mutta 

on harvoin koko analyysimenetelmä. Tässä opinnäytetyössä oleva edellä kuvattu viitekehys loi 

kuitenkin sellaisen asetelman, jossa ei ollut mahdollista tehdä teemoittelua syvällisempää 

analyysiä ilman, että tutkielman luotettavuus ja pätevyys (vrt. reliabiliteetti ja validiteetti) 

sekä uskottavuus olisivat kärsineet. Päädyin siis analysoimaan aineiston teemoittelemalla. 

Teemoittelu oli menetelmä, jonka pystyin kutakuinkin hankkeen aikataulussa suorittamaan. 

Teemoittelua kuitenkin laajensin tai syvensin vielä yhdistämällä siihen fokusoidun kysymyksen 

esittämisen aineistolle ja kirjallisuudelle. 

Opinnäytetyössä keskeistä oli löytää kysymys, jolla pystyy havaitsemaan aineistosta tutkimuk-

sen tavoitteen ja kysymysten kannalta keskeisimmät asiat. Pyrin huomioimaan haastatteluai-

neiston analyysissa tieteellisessä ja muussa kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä. Tältä poh-

jalta päädyin esittämään aineistolle ja kirjallisuudelle kysymyksen: ”Mikä on innovoinnin 

ydin?” 

Kävin hankkeen aineiston kaikki 43 haastattelua läpi nopealla luvulla ja haarukoin näin mu-

kaan 24 haastattelua 17 eri haastateltavalle. Näihin 24 tarkempaan tarkasteluun valitsemal-

leni haastattelulle tein yksityiskohtaisemman luvun ja poimin haastatteluista keskeisiä kohtia 

sille esittämäni kysymyksen (Mikä on innovoinnin ydin?) avulla. Poimin haastatteluista talteen 

kaikki, mikä liittyi yrityksen innovoinnin ytimeen tai oli jollain tavalla perustavanlaatuisesti 

vaikuttamassa yrityksen innovointiin. 

Tällä tarkemmalla luvulla muodostin aineistosta viisi teemaa: 1) mittaaminen, 2) ajankäyttö, 

3) käsitteet, 4) kulttuuri ja 5) yhteinen prosessi. Aineistosta kysymyksellä poimimani keskeiset 
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kohdat jaottelin siis siten, että niistä syntyneet viisi kokonaisuutta nimesin yllä mainituilla 

teemoilla. Teemoittelun jälkeen palasin vielä aineistoon katsomaan sitä näiden teemojen läpi 

eli löydänkö sieltä vielä jotain aiemmalla luvulla poimimatta jäänyttä johonkin teemaan kes-

keisesti kuuluvaa. Tämän jälkeen tiivistin vielä kunkin teeman tai kategorian sisällön yhteen 

virkkeeseen. 

6 Tulokset 

Opinnäytetyö toteutettiin osittain Design Sprint -mallin mukaisesti, mikä loi poikkeuksellisen 

aikataulupaineen sekä vaikeutti toteutusjärjestystä jonkin verran. Tuloksia ei voinut rakentaa 

normaalin tutkielman mallin mukaisesti perusteellisen aineistoon perehtymisen kautta, vaan 

ne piti koostaa nopeasti suhteellisen pikaisen läpikäynnin ja valikoidusti tarkemman lukemi-

sen ja näistä muodostetun karkeahkon kategorisoinnin avulla. Tulokset antavat kuitenkin jon-

kinlaisen viitteen siitä, mitä asioita on tarpeen tutkia lähemmin ja laajemmin tulevaisuu-

dessa. Jokaisen tuloksena ja viidessä alaluvussa esitetyn teeman tai kategorian keskeisen si-

sällön tiivistys yhdellä virkkeellä on kursivoitu ja vahvennettu virke (tai virkkeen osa) teemaa 

vastaavassa alaluvussa.  

6.1 Henkilöstön ajankäyttö 

Innovaatiotyö ja osallistuminen erilaisiin prosesseihin, jotka liittyvät liiketoiminnan kehittämi-

seen tavalla tai toisella, vie paljon työntekijöiden aikaa. Tämä koetaan pääasiassa rasitteena: 

on lähes mahdotonta kerätä yrityksen omista työntekijöistä riittävän monipuolista tiimiä, joka 

lähtisi pohtimaan jotain tietyn tuotteen tai palvelun kehittämistä. Haastateltavat kokivat 

melko yleisesti, että yrityksessä/työssä tehdään ensisijaisesti ydinliiketoimintaan liittyviä teh-

täviä, ja innovointi on sitten oma työn lisäksi tapahtuvaa toimintaa. Jossain yrityksissä on 

omia tiimejä tai kokonaisia yksiköitä, joiden tehtävä on kokeilla ja testata uusia ratkaisuja. 

Tällaisissa tiimeissä tai yksiköissä innovoinnilla on erityinen asema; se on juuri sitä ydintoi-

mintaa, josta pääosa työstä koostuu. Näin ollen innovointi ei näissä yksiköissä tai tiimeissä 

työskentelevillä henkilöillä ole oman työn ohella tapahtuvaa ylimääristä työtä, vaan juuri se 

oma työ, johon voi panostaa. 

Vaikka kaikissa haastateltavien yrityksissä on voimakkaasti painotettu innovointia 

osaksi työtä, se edelleen käsitetään pääasiassa ”oman työn ohella” tapahtuvaksi toi-

minnaksi. Haastatteluissa tuli useasti ilmi, että on todella vaikeata saada putsattua kokonai-

sen tiimin kalenterista viikko tyhjää aikaa keskittyä vaikkapa tietyn tuotteen tai palvelun 

suunnitteluun tai kehitystyöhön. Tällainen tilanne asettaa haasteita paitsi itse toimintaan va-

rattavalle ajalle myös itse työajan järjestämiseen. 

”Ja voisi sanoa että kokemus osoittaa sen, että me ollaan pyritty päästä tähän 

innovatiiviseen toimintaan, mutta onhan siinä haasteita, esimerkiksi ajankäytön 

kannalta, että jos mun vastuulla on joku juttu ja mun pitäis käyttää 50 pinnaa 



 32 
 

 

mun ajasta jonkun uuden asian suunnitteluun, niin kuka tekee sitten ne asiat 

mitkä jää multa tekemättä.” (H1) 

Monet yritykset käyttävät ulkopuolisia konsultteja juuri ajanpuutteen takia, mutta tämä koe-

taan toisaalta myös hyödyksi siinä, että saadaan erilaista ajattelua mukaan innovaatiotyöhön. 

Jos työryhmät ovat aina yrityksen omaa väkeä, voi syntyä jonkinlaista sokeutta ratkaisuille. 

Jos samat ihmiset toistuvasti ovat tekemässä samaa työtä, on todennäköistä, että he työsken-

televät samalla tavalla, ajattelevat suunnilleen samoja asioita ja käsittelevät tietoa samojen 

tapojen mukaisesti. Innovaatiotyö koetaan strategisesti merkittäväksi asiaksi kaikissa yrityk-

sissä, mutta innovaatioprosessien kokonaisuuden jalkauttaminen koko yrityksen kaikkien in-

tressiryhmien kesken on vielä hankalaa.  

”Mehän ollaan lähdetty siihen ihan kouluttautumaan, et on otettu konsultti. Jos tää 

kerran on tämmöstä niin sit meiän pitää opetella tää, että me ollaan opeteltu näitä 

työpajatekniikoita ja sithän me ratkastaan nopeesti, liimaillaan lappuja seinään ja te-

hään ratkasuja, et se on tän näköinen tää meidän ratkaisu.” (H2) 

”On se että, toinen on se että, konsulttiyritys antaa sellaista skaalautuvuutta henkilös-

tötilanteeseen. Joku hanke voi olla, että meidän pitää konseptoida joku palvelu, niin 

sitten et okei no nyt meillä kaikki omat henkilöt on kiinni jossain toisissa hankkeissa, ja 

sit me tiedetään et se kestää, et tohon menee puol vuotta aikaa, kun tota konsultoi-

daan vaikkapa, niin sitten okei rekrytoidaanks me siihen ihminen vai ei, tai sit voidaan 

ottaa konsulttitoimiston väkeä ja toinen syy on se, että aina semmoset tuo sitten jon-

kin verran uutta näkemystä asioihin. Ihan positiivista.” (H3) 

6.2 Käsitteiden ymmärtäminen 

Haastatteluista ilmeni säännönmukaisesti, että liiketoimintasuunnittelu nähdään kaiken 

kattavana kokonaisuutena, johon liittyy palvelusuunnittelu, teknologiainnovaatiot sekä 

liiketoiminnan kannattavuus, mukaan lukien liiketoimintamallien soveltaminen. Tässä nä-

kemyksessä ilmeni myös vaikeus erotella palvelusuunnittelu ja liiketoimintasuunnittelu toisis-

taan muun muassa siten, että nämä käsitteet esiintyivät jatkuvasti samanmerkityksisinä sa-

maa asiaa kuvattaessa. Haastatteluissa käsiteltiin myös erikseen liiketoimintamalli-käsitettä 

sekä liiketoimintamallin innovointi -käsitettä. Näistä käsitteistä ei tullut kahta samanlaista 

näkemystä. Osa haastateltavista halusi, että hankkeen suunnalta määriteltäisiin nämä monita-

hoiset käsitteet, jotta päästäisiin kiinni siihen, mikä itse asiassa on keskustelunaiheena. 

”Määritelkääpä mitä te tarkoitatte, kun te puhutte liiketoimintamallista? Kun 

siinähän voi olla aika paljon eri tasoja.” (H4) 

Suurin yhteinen tekijä kaikkien haastateltavien kohdalla liiketoimintamallin ymmärryksessä oli 

asiakaskeskeisyys. Kaikkien haastateltavien kohdalla tuli ilmi, että liiketoimintamallin tulee 
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palvella ja huomioida asiakasta. Liiketoimintamallien innovointiin liittyvissä prosesseissa ei 

löytynyt yhtä samaa kaavaa, vaan jokaisella oli oma tapansa toteuttaa liiketoimintamallien 

innovointia tai innovointia ylipäätänsä.  

Innovointi yleisellä tasolla käsitettiin hyvin vahvasti liittyväksi tuotteen tai palvelun kehittä-

miseen. Tämä tapahtui jopa siinä määrin, että innovointi oli lähes synonyymi palvelumuotoi-

lulle tai liiketoimintamuotoilulle. Keskustelut innovoinnista siirtyivät usein palvelumuotoi-

luun, kun taas keskustelut liiketoimintamallien innovoinnista olivat huomattavasti vaikeampia 

asioita käsitellä. Innovointi liiketoimintamalleilla oli jo kysymys, johon ei saanut vastausta ke-

neltäkään. Liiketoimintamalli voitiin ymmärtää myös pelkkänä markkinayhteytenä.  

”Mä nään et sulla pitää olla joku tapa millä sä esittelet sun tuotteen markkinoille ja 

sitä kutsutaan liiketoimintamalliksi, jos yksinkertaistaa tosi suppeeseen.” (H5) 

6.3 Perinteet ja kulttuuri 

Suurimmalla osalla yrityksistä on nykyään palvelu- ja liiketoimintamuotoilijoita, joko omia tai 

ostettuna palveluna. Nämä eivät kuitenkaan saa tai voi toimia siinä mittakaavassa, mikä olisi 

tarpeen, että saataisiin aikaiseksi todellinen muutos yrityksen liiketoimintamallissa. Ollaan 

ikään kuin uuden liiketoimintatavan ensiaskelissa. Ihmiset haluavat tehdä eri tavalla, ympä-

ristö ja työkalut tukevat uutta toimintatapaa, tutkimukset ja teknologia ovat kaikkien käy-

tössä, mutta silti vielä puuttuu selkeä prosessi, joka pysyy yrityksissä vahvana läpi toiminta-

mallien (kulttuurin) ja vastoinkäymisten. 

Mielenkiintoista haastatteluissa oli havaita, että ylintä johtoa myöten nähdään suuri muu-

toksen tarve nykyiseen toimintamalliin, mutta loppujen lopuksi hyvin vähän tehdään 

muutoksen aikaansaamiseksi. Rakennetaan erilaisia ryhmiä ja keksitään tiimejä, joiden teh-

tävänä on innovoida, toteuttaa palvelu- ja jopa liiketoimintasuunnittelua. Käytännössä sitten 

kuitenkin luotetaan siihen, että liiketoimintajohtaja tietää paremmin ja hän loppujen lopuksi 

tekee arvioin kehitetyn palvelun tai tuotteen kannattavuudesta.  

”Se toi kulttuuri on tosi tiukassa, ett kyllä mä kateellisen kattelen muitten toimialojen, 

just tohon digitalisaatioon liittyviä juttuja, et miten ne pystyy uudistumaan siinä” (H2) 

Ongelmana on vielä suuresti perinteinen työskentelykulttuuri, jossa epäonnistumista ei kat-

sota oppimiseksi, vaan huonoksi laaduksi ja todennäköisesti virheet toistuvat jatkossakin, 

minkä takia virheistä oppimiselle ei olla kaikkialla kovin avoimia. Nykyään on kuitenkin jo 

vahvistumassa käsitys, että virheistä oppii, jokainen tekee virheitä ja pystyy hyödyntämään 

tekemäänsä virhettä vahvuutena seuraavassa hankkeessa tai tehtävässä. Tämä johtaa lisäksi 

ajatteluun, että virheiden tekeminen on suorastaan välttämätöntä oppimisessa, mikä tukee 

vahvaa kokeilukulttuuria. Kokeiluhengessä on tarkoitus tehdä myöskin virheitä, jotta niitä op-

pii sietämään ja käsittelemään ja suodattamaan ne opiksi.  
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6.4 Tulosten mittaaminen 

Perinteisesti liiketoiminnassa käytetyt mittarit, Return of investment (ROI), Earnings per 

share (EPS), Price-earnigs ratio (P/E ratio) ja vastaavat eivät sovellu innovaatiotyön mittaa-

miseen, koska ne on niin voimakkaasti sidottu rahaan tai aikaan. Innovaatiotyö on abstrak-

tia ajattelua, luovaa ja kokeilevaa työtä ja tätä on hyvin vaikea mitata perinteisillä lii-

ketoiminnassa käytetyillä mittareilla. Haastateltavat kokivatkin ongelmalliseksi sen, ettei 

toimintaa pystytä mittaamaan organisaatiossa käytetyillä mittareilla. Mittaamisen tärkeys liit-

tyy erityisesti innovointityön tulosten ja arvon seuraamiseen. 

”Kysymys mikä on varmasti semmonen mis mä kaipaan niinku aika paljon sem-

mosta niinku sparraamista ja varmaan vähän opiskeluaki että miten vaikutta-

vuutta mitataan”. (H6) 

Käytännössä kaikilla haastateltavilla oli jonkinlainen raportointivelvollisuus työstään muualle, 

ja siinä esiintyi vaihtelevia menetelmiä ja tapoja viestittää innovaatiotyöstä. Ainoa selkeä 

mittari innovaatiotyölle oli käytännössä se, saiko jokin uusi idea tai hanke rahoitusta päättä-

jiltä vai ei. Missään haastattelussa ei ilmennyt selkeätä menetelmää, jonka perusteella olisi 

arvioitu jonkin innovatiivisen hankkeen tehokkuutta päätöksenteon apuna.  

”Toivottavasti me pystytään luomaan jotkut vaikuttavuuden mittarit, jolla me pysty-

tään sitä meidän kehitystä paremmin mittaamaan, kun sitten kuitenkaan ne rahalliset 

mittarit ei palvele, vaikka me tehtäisi tosi voitollinen vuosi niin voi olla et se on ollut 

meille taas että me ei olla tehty sitä meidän päätoimintaa ja itse asiassa meidän vai-

kuttavuus on laskenut tai näin”. (H6) 

6.5 Yhteinen, selkeä prosessi  

Erilaisia viitekehyksiä liiketoimintamallin innovointiin on jo olemassa useita erilaisia (käsitelty 

kohdassa 4.1). Suurin osa viitekehyksistä on edelleen tehty käyttäen perinteisiä ajatusmal-

leja, ja ne ovat siksi hyvin raskaita ja monimutkaisia. Tämän päivän valinnanvapauden ja ket-

teryyden tulee ulottua prosesseihin asti.  

Haastatteluissa ilmeni, että jokainen henkilö on sisäistänyt oman tiiminsä tai organisaationsa 

sisällä, minkälaisia työkaluja ja vastuita on jaettu, mutta säännöllisyys ja prosessimaisuus 

puuttuu kaikkialta. Osittain tätä perustellaan sillä, että innovaatiotyö tulee olla vapaata, eikä 

sitä voi kahlita prosesseihin, ja että jokainen tekee omalla tavallaan asioita eikä siihen edes 

pidä yrittää puuttua miten muut ryhmät tai yksiköt – edes ne, jotka vaikuttavat omassa yri-

tyksessä – tekevät samaa innovaatioprosessin työtä.  

”Siis sinällään ei ole prosessia, että voisin esittää, että näin meillä innovoi-

daan. Prosessi kuulostaa minusta aina jotenkin kauhealta sanalta, että tässä on 
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meidän, et ihan kun voisit laittaa jonkun jutun ja sit se lähtee prosessissa me-

nemään eteenpäin.” (H7) 

Haastatteluista tuli selkeästi ilmi, että kaikki haluavat ajatella ja mieltävät yrityksensä 

seuraavan standardeja prosesseja, mutta eri yksiköiden ja yhteisten projektien toimin-

tatapoja käsiteltäessä ilmeni, ettei niiden osalta ole selkeää ja yhteistä ymmärrystä eri 

asioiden ja vaiheiden käsittelystä. Ideoita ja projekteja ikäänkuin vain tulee jostain eikä 

sen mukana tule ideasta tai hankkeesta muuta tietoa, josta voisi saada paremman ymmärryk-

sen siitä, mitä ollaan tekemässä. Jotkut työstettävät ideat tulevat asiakkailta, jotkut tulevat 

omalta henkilöstöltä, jotkut tulevat yritysjohdolta ja jossain tapauksissa ei ollut ihan selkeätä 

käsitystä, mistä idea oli peräisin. Vaikka ideat tulevat eri lähteistä, niiden prosessoinnissa tu-

lisi olla malli, joka kokoaa keskeiset opit ja käsittelypolun riippumatta siitä, missä on idean 

alkuperä.  

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Kokoan tässä luvussa yhteen huomioitani liittyen opinnäytetyössä Design sprint -menetel-

mään, haastattelumenetelmään sekä innovointiprosessiin yrityksissä ja lisätutkimusta edellyt-

täviin aiheisiin. Olen jakanut johtopäätökseni neljään alalukuun, joista kussakin käsittelen ku-

takin edellä mainittua aihetta erikseen. Lopuksi pohdin vielä opinnäytetyön ja sen tekoproses-

sin kokonaisuutta.  

7.1 Design sprint opinnäytetyön teossa 

Design sprint on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi, kun halutaan tuottaa monipuolista 

ryhmää käyttäen nopeasti erilaisia ratkaisuja ja ideoita. Design sprintissä kokeillaan ja oletta-

muksia vahvistetaan nopeasti, niin että tulokset voidaan viedä konkreettisesti testattavaksi. 

Tällaisessa toiminnassa ja tarkoituksessa Design sprint toimii hyvin.  

Opinnäytetyön teko oli haastavaa ja mielenkiintoista. Monelta osin opinnäytetyön tekeminen 

Design Sprint -mallin mukaan oli vaikeata ja sekavaa, mutta omalta osaltaan loi sekä aikapai-

netta että provosoi hakemaan uusia tapoja löytää tietoja. Design sprint ei sellaisenaan mie-

lestäni toimi opinnäytetyön tekemiseen, mutta sitä voi kyllä hyvin soveltaa joiltain osin ja 

saada selkeätä hyötyä työskentelyyn. Tämä vaatii kuitenkin huolellista perehtymistä tutki-

muskysymykseen ja aikataulutukseen sekä paljon ennakkoon tehtyä selvitystyötä ja valmistau-

tumista.  

Design sprint työskentelymallina sekä liiketoimintamallit ja niiden innovointi aiheena olivat 

aika hankala yhdistelmä opinnäytetyöksi. Kun pääsi analysoimaan haastatteluja, oli mukavaa 

huomata, miten paljon uutta tietoa pystyi keräämään. Alussa oli hieman hankaluuksia löytää 

selkeä prosessi, miten kerätä tietoa ja analysoida tuloksia, mutta niihinkin löytyi tapa, kun 

lähti rohkeasti käymään läpi haastatteluja.  
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7.2 Haastattelumenetelmä 

Haastattelumenetelmä sopi hyvin tämän hankkeen tarkoitukseen. Työn edetessä huomasin, 

että haastatteluita olisi voinut olla huomattavan paljon enemmän, koska aihe on niin laaja ja 

olisin halunnut saada enemmän vahvistusta ja toistoa havainnoille. Uskon, että Grounded 

theory tutkimusmenetelmänä olisi optimaalinen eikä rajaisi haastatteluiden määrää lainkaan, 

vaan antaisi mahdollisuuden kerätä uutta tietoa tutkittavaksi, kunnes aineisto toistaa itseään.  

Koska aihe sisältää niin paljon uusia termejä ja käsitteitä, uskon että henkilökohtaiset haas-

tattelut toimivat kaikkein parhaiten samoin kuin se, että niissä käydään asioita läpi teemoit-

tain. Liian tarkat kysymykset rajaavat keskustelua ja haastateltavat todennäköisesti vastaavat 

opittuja itsestäänselvyyksiä tai toistavat julkisesti tiedossa olevia tai ymmärrettyjä käsitteitä. 

Tämän opinnäytetyön haastatteluissa oli jo ensimmäisessä haastattelussa havaittavissa, että 

jos on liian tarkat kysymykset, kysymykset alkavat ohjata haastattelua heti alusta. Siksi oli 

tarpeen vapauttaa haastattelu tarkoista kysymyksistä ja käsitteistä ja siirtyä teemoiteltuun 

keskusteluun, joka sai myös haastateltavat puhumaan vapaammin ja runsaammin. Myös struk-

turoimaton, avoin haastattelu voi tarjota mahdollisuuden hahmottaa uutta ja vakiintumatonta 

aihetta, mutta toisaalta siinä on myös riski siihen, että tutkimusaihe hajoaa liikaa. 

7.3 Innovointiprosessi yrityksissä 

Globaalin kehityksen ja uusien innovaatioiden vauhdittamiseksi voi olla tarpeen kehittää pro-

sessi, joka ulottuu läpi koko organisaation. Prosessin on syytä kattaa kaikki vaiheet työstämät-

tömästä tarpeesta kannattavaan liikevaihtoon, jotta saadaan ideatyöstöjen oppi talteen. Li-

säksi on syytä pohtia kaikkien työntekijöiden osallistamista innovaatioprosessiin, vaikka hei-

dän tehtävänsä eroavatkin toisistaan.  

Lukiessani artikkeleita ja haastattelujen litterointeja, tuli selväksi, että kaikissa yrityksissä on 

jonkinlainen innovointiprosessi. Yritykset olivat erilaisia, mutta silti niissä käytettiin suunnil-

leen samanlaisia palvelusuunnittelun työkaluja ja menetelmiä ideoinnissa ja uusien palvelui-

den kehittämisessä. Kaikesta huolimatta jäi mielikuva, että varsinkin koko yrityksen katta-

vassa innovaatioprosessissa olisi vielä todella paljon kehittämisen varaa, ja että olisi mahdol-

lista saada suuriakin hyötyjä yrityksille, jos ne onnistuisivat rakentamaan itselleen koko yri-

tyksen kattavan, systemaattisen innovaatioprosessin. Aikaisemmin opinnäytetyössä otin esille 

Cambridge Business Model Innovation Process -viitekehyksen, joka voisi toimia hyvänä poh-

jana kattavan ja sujuvan prosessin rakentamiselle. Silti näin CBMIP-viitekehyksessä muutamia 

vaaran paikkoja, joissa on mahdollista, että prosessista tehdään liian byrokraattinen ja abst-

rakti eikä tavoiteltua hyötyä saavuteta.  
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7.4 Lisätutkimusta vaativat aiheet 

Liiketoimintamallien innovointi on itsessään erittäin laaja aihepiiri, johon kuuluu monta uutta 

menetelmää tai työkalua. Olisi helppoa sanoa, että kaikki tähän liittyvä vaatii lisätutkimusta. 

Aineistossa kuitenkin oli nähtävissä joitakin tiettyjä asioita, jotka selvästi ovat erittäin ajan-

kohtaisia, mutta niistä ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa.   

Open innovation. Tästä olisi hyvä saada lisää ymmärrystä. Kun yhdistetään moderni teknolo-

gia, kehitys, työkalut ja muuttuvat työyhteisöt, tarvitaan uusia tapoja rakentaa yrityksen 

ekosysteemiä. Selvästi tulevaisuuden ekosysteemit ovat jotain muuta kuin pelkkä asiakas-

suhde tai alennukset saman yhtiön tuotteista. Nyt rakennetaan tuotekokonaisuuksia, palvelu-

kokonaisuuksia ja se tehdään yhdessä oman ekosysteemin kaikkien intressiryhmien kanssa.  

Co-creation. Tämä on sukua open innovationille, mutta keskittyy enemmän innovaation jäl-

keiseen aikaan. Co-Creation sopii siis ideoinnin tuotosten rakentamiseen ja suunnittelemiseen 

myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi. Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että nämä 

ekosysteemit kasvavat yli tuote- ja palvelurajojen ja ehkä ovat jopa seuraavan sukupolven 

myyntikanavien kehitysvaihe.  

Mittarit innovoinnissa. Yksi selkeä asia, joka tuli esille haastatteluissa, oli vaikeudet perus-

tella ideoiden parissa työskentely sekä vakuuttaa päättäjiä niiden tärkeydestä. Jossain kohtaa 

haastattelua eräs haastateltava mainitsi, että hankkeiden eteneminen on suhteilla pelaa-

mista. Nyt kuitenkin tiedämme, että kaikki ympärillämme muuttuu salamannopeasti teknolo-

gioista käytäntöihin eli innovointipotentiaali pitää saada hyödynnettyä yrityksissä. Tämä on-

nistuu kenties niin, että löydetään selkeä tapa mitata innovoinnin merkitys yrityksen menes-

tykseen, olivat hankkeet onnistuneita tai eivät. Vasta kun uskottava ja selkeä innovaatiotyön 

mittari on paikallaan, on mahdollista saada ketteryyttä myös prosesseihin. Tuota samaa ket-

teryyttä tarvitaan myös kiihdyttämään yrityksen sopeutumiskykyä markkinoille sekä uusien in-

novaatioiden kaupallistamisessa.   

7.5 Pohdinta 

Abstraktien asioiden mittaaminen on haasteellista. Tutkimuksessa ja kehityksessä on perintei-

sesti ollut vaikea mitata tuloksia muuten kuin, miten valmis tuote on menestynyt ja missä vai-

heessa se kattaa kulut. Innovoinnissa, jossa lähtökohtaisesti suurin osa ideoista ei toteudu ja 

hyöty ei ole helposti laskettavissa euroissa, vaan ”oppipisteinä”, on vaikea hahmottaa (tehon) 

mittaamista. Käyttäjätyytyväisyyttä mitataan kyllä erilaisilla mittareilla. Ehkä tunnetuin tällä 

hetkellä on Net Promoter Score (NPS), jolla mitataan sitä, miten todennäköistä on, että asia-

kas suosittelee tuotetta tai palvelua muille. Tällä mittarilla ei kuitenkaan pysty mittaamaan 

innovaatiotyötä yrityksessä eli minkälaisia oppeja innovointi on antanut. On selkeä tarve mit-

tarille, jolla voisi selkeästi osoittaa innovoinnin kannattavuutta.  
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Ketterässä kehittämisessä, myös systemaattisemmassa semmoisessa kuten SAFe, Scrum tai 

muut vastaavat, puhutaan paljon build-measure-learn-kehästä, mutta hyvin vähän siitä, miten 

oppi tallennetaan jatkossa muille. Niin ikään epäselvää on, miten opin jakamista mitataan si-

ten, että se voidaan esittää myös ylimmälle päättävälle johdolle selkeänä mittarina. Eric Ries 

(2017) kirjoitti The Startup Way -kirjassaan erilaisista mittareista, mutta Rieskin lähinnä pohti 

erilaisia tapoja, varsinaisia mittareita itse innovoinnin mittaamiselle ei vaikuta löytyvän.  

Miten hyödyllistä erilaiset LEAN-metodologiat ovat oikeasti, jos niiden hyötyjä ei pystytä mit-

taamaan muuten kuin euroissa? Minkä arvoinen on yrityksen järjestämä hackathon, jossa kerä-

tään joukko opiskelijoita, muutama yrityksen työntekijä ja tehdään viikon mittainen design 

sprint, jossa ratkaistaan jotain hypoteettista ongelmaa? Miten tämän hackathonin opit hyö-

dynnetään ja miten tämä oppi jaetaan seuraaville hankkeille ja yritykselle, lopputuloksesta 

riippumatta? Miten mitataan tätä potentiaalista hyötyä, joka ehkä saadaan yrityksen käyt-

töön? Nämä voivat olla keskeisimpiä kysymyksiä, jotka itseasiassa päättävät sen, mitkä ovat 

seuraavan 20 vuoden aikana maailman suurimpien yritysten joukossa eli millä niistä on suurin 

kyky oppia. Tärkeä kysymys on myös se, miten oppimiskykyä mitataan. 

Monimuotoisuus on erittäin tärkeää. Fyysikko Albert Einstein on sanonut, että on hulluutta 

tehdä asioita samalla tavalla ja odottaa erilaisia tuloksia (Mielen ihmeet 2018). Jos aina vain 

samat ihmiset, samasta organisaatiosta ja sama tiimi tekee ja ideoi asioita samojen asiakkai-

den kanssa, niin ei välttämättä synny riittävän suurta käsitystä oman liiketoiminnan viiteke-

hyksen ulkopuolelta. Juuri siellä ulkopuolella voivat olla ne, jotka tulevat sisäpuolelle disrup-

toimaan organisaatiota.  

Monimuotoisessa ryhmässä on omat ongelmansa. Jos on liian erilaisia ihmisiä, voi moraalinen 

kompassi osoittaa eri suuntiin ja silloin ristiveto tiimin jäsenten välillä voi olla liian suuri. 

Haaste tässä onkin, miten löytää moraalisesti samalla kartalla oleva tiimi, jossa kaikki tiimin 

jäsenet ovat riittävän erilaisia toisistaan, että eivät kilpaile oman alueensa asiantuntijuu-

desta, mutta ovat riittävän päällekkäisiä ajattelussaan, että pystyvät sparraamaan ja tuke-

maan toisia tiimin jäseniä. Tämän lisäksi ryhmässä pitää olla persoonallisuudeltaan erilaisia 

ihmisiä: niitä, jotka nauttivat julkisuudesta ja esiintymisestä, niitä, jotka nauttivat nume-

roista ja taulukoista, niitä, jotka pystyvät piristämään jokaisen päivää hyvällä tai huonolla vit-

sillä vaikka tilanne olisi mikä tahansa, niitä, jotka kyseenalaistavat kaiken ja laittavat mietti-

mään toisen kerran onko idea tai ehdotus hyvä vai ei. Koko porukkaa tarvitaan, mutta moni-

puolisen A-ryhmän löytäminen voi olla todella haasteellista.  

Ehkä rekrytoinnissa pitäisi pystyä jotenkin ottamaan huomioon se, että täytetään organisaa-

tiota erilaisilla persoonallisuuksilla eikä niinkään tietyllä osaamisella? Jokainen intohimoisesti 

työhönsä suhtautuva työntekijä oppii melkein minkä tahansa asian muutamassa vuodessa ja 

silloin hänestä tulee sekä yrityksen että alan huippuasiantuntija, joka täyttää myös 
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henkilökohtaisia tarpeitaan. Jos tehtäviin palkataan ensisijaisesti jonkin alan asiantuntija, voi 

olla hankalampaa sovittaa tätä kokonaisuuteen ja ylläpitää intohimoa työhön kuin jos palka-

taan ei niin asiantunteva henkilö, jonka persoona ja tapa työskennellä sopii yritykseen, työyh-

teisöön ja kyseiseen työhön. Toinen kysymys onkin se, miten löytää tai edes etsiä henkilöä, 

kun mittarina on persoona. Tämä kuuluu enemmän konsulteille, mutta ehkä työntekijöinä pi-

täisi olla ihmisiä, jotka suhtautuvat työhönsä ja työnantajaansa kuin se olisi oma yritys tai ai-

nakin niin, että kokee olevansa osa työyhteisöä, jolla on merkitystä ja jokaisella työntekijän 

ajatuksella on merkitystä työnantajalle.  

Innovointi, ketterä kehittäminen, liiketoimintamallien muutokset, transformaatio ja disruptio 

ovat tällä hetkellä kasvuilmiöitä ja fokus on enemmänkin siinä, että pitää osoittaa tai näyt-

tää, että yritys markkinoi ja on innovatiivinen, kuin että se oikeasti olisi innovatiivinen. Inter-

netistä löytyy erilaisia viitekehyksiä, canvaksia/pohjia ja työkaluja palvelu- ja liiketoiminta-

muotoiluun niin paljon, että on jopa vaikea valita, mitkä niistä sopivat yritykselle kaikkein 

parhaiten. Kenties tarve selkeälle prosessille myös työkalujen valinnassa tässä tapauksessa on 

asia, joka ratkeaa markkinoiden käytännön kautta lähitulevaisuudessa. Aivan kuten sosiaalisen 

median alustat Twitter ja Facebook olivat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin jokin palvelu 

tai tuote tulee ratkaisemaan viitekehysten ja työkalujen viidakon yrityksille myös tulevaisuu-

dessa. Silloin fokus siirtyy markkinointi- ja palvelusuunnittelusta tehokkaampaan oppimiseen, 

mittaamiseen, työkalujen käyttöön ja todelliseen markkinoiden kehittämiseen. Jos pystyisi 

hyödyntämään pieleen menneitä projekteja paremmin, niin se voisi ehkä madaltaa kynnystä 

innovoida yrityksissä eikä sitä koettaisi niin uhkaavana ydinliiketoimintaa kohtaan.  

Yritysten innovoinnissa tai kehitystyössä tulee olla sellainen ilmapiiri, että ajattelu on va-

paata ja virheet ovat jopa toivottuja. Sillä jollei virheitä tule, voi oppikin jäädä laihaksi. Vir-

heissä on suuri oppimisen potentiaali. Oppimisen potentiaali on helppo kaataa viemäriin suh-

tautumalla virheisiin epäsuotuisina asioina tai jopa neutraalisti. Innovaatiohankkeiden vetäjän 

ominaisuuksiin pitää selvästi kuulua erittäin energinen ja sparraava luonne, joka ei pelkää 

tehdä nopeitakin kokeiluja ja olla vähän positiivisella tavalla hullu. Tarve on kenties enem-

män Elon Musk -tyyppiselle ajattelutavalle, jossa ydinliiketoiminnan suojeleminen ei ole en-

simmäinen prioriteetti, vaan jopa sen disruptoiminen. Innovaatiotyön johtajan on tarpeen 

luoda turvallinen tunne siitä, että on ok pohtia hassuja asioita, ja mistä tahansa voi puhua ää-

neen. Innovaatiotyön johtajan on kenties tarve luoda suorastaan lastentarhamainen ilmapiiri, 

jossa on suotavaa hassutella, ihmetellä, tutkia, kokeilla ja kysyä outoja kysymyksiä. Aikuiset 

ihmiset ymmärtävät, että kaikkia ideoita ja asioita ei tulla koskaan toteuttamaan, mutta var-

sinkin innovaatiotyössä on erittäin tärkeätä, että kaikki ideat ja ajatukset tulevat esille. Maa-

ilma on täynnä pikkukylän Antteja, jotka omassa pajassa rakentelevat ja suunnittelevat kai-

kenlaista. Usein he kuitenkin ajattelevat, että heille naurettaisiin tai ei kukaan kuitenkaan 

ota heitä vakavasti, jos he esittelevät tätä ajatustaan tai rakennelmaansa jonnekin. Nämä 
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luovat, positiivisella tavalla hullut mielet pitää saada hyödynnettyä yrityksien innovaatiotoi-

minnassa.  

Jatkuva oppiminen on tullut osaksi jokaisen työntekijän arkea. Teknologian ja palveluiden 

muutokset ovat niin nopeita, että vaikka yritys itse ei tekisi suuria innovaatioita, niin ympäris-

tössä tapahtuu paljon. Tämän vuoksi pitää pystyä omaksumaan jatkuva muutos ja oppiminen 

osaksi jokaista arkipäivää niin, että se ei ole stressaavaa. Tässä taas tulee ”human factor” 

vahvasti mukaan innovaatiotyöhön. Miten sanoa työntekijälle, että hänen kuuluu oppia joka 

päivä jotain uutta, olla luova, suoriutua työstä, mutta olla samalla myös rento ja iloinen? Ih-

minen ja ihmisen henkinen hyvinvointi ovat kaiken toiminnan ytimessä. Ihmisen kestokyvyllä 

on rajat, ja muutospainetta ja jatkuvaa uusien asioiden väkisin oppimista on vaikea kestää, 

jos ei ole hyvä, vahva ja turvallinen tasapaino henkisesti. Innovaatiot, tai mikä tahansa luova 

työ tapahtuu harvoin paineen alla. Pakon ja paineen alla löydetään nopeasti pikaratkaisu jo-

honkin ongelmaan, mutta luova ja innovatiivinen työ vaatii ympäristön, jossa mieli saa turval-

lisesti vaeltaa missä ikinä valeltaa. On löydettävä oikeat taisteluparit, tiimit ja sparraajat, 

jotka pystyvät keskenään tässä luovan mielen ympäristössä haastamaan toisiaan, keskustele-

maan ja vaihtamaan ajatuksia.  

On tarpeen löytää oikeat keinot ruokkia jokaisen työntekijän intohimoa, turvallisuutta ja 

luontaista sisäistä keksijää. Innovaatiotyössä tämä on kenties yksi tärkeimmistä muuttujista. 

Se on samalla myös hyvin haasteellinen, koska tämä on se kaikkein tuottavin, mutta vaikeim-

min mitattava työ. Tämä on se osa, jossa ei voi ylimmälle johdolle todeta, että oli kaksi viik-

koa metsässä ja sitten Pertin kanssa lähdettiin vuorelle istumaan kolmeksi päiväksi. Tuloksena 

oli todella paljon hyviä ideoita ja paljon intohimoa yrityksen pyrkimyksiä kohtaan sekä hyvin 

levännyt ja rentoutunut ihminen. Tämä on ihailtavaa, mutta jos sen arvoa ei pysty liiketalou-

den mittareilla osoittamaan, sitä ei koeta kannattavaksi toiminnaksi ja se poistetaan rutii-

neista tai ainakin priorisoidaan matalalle.  

Oppilaitosyhteistyö on tulevaisuudessa kriittinen osa yritysten kilpailukykyä. Jokainen tulevai-

suuden tähti istuu tällä hetkellä jonkin koulun penkillä. Emme tiedä vielä keitä he ovat, 

mutta he kaikki ovat jossain koulussa juuri nyt. Yritysten kannattaa oppia tuntemaan opiskeli-

joita, tehdä heidän kanssaan projekteja ja kokeilla aikaisessa vaiheessa ovatko kyseiset henki-

löt ”culture fit” tähän yritykseen. Kouluista löytyy myös paljon ajatuksia ja näkemyksiä, jotka 

eivät ole jumissa kymmenien vuosien liiketoiminnan viitekehyksessä. Tästä viitekehyksestä on 

enää vaikea nähdä ulos. Koulujen kanssa pystyy myös tekemään strategista yhteistyötä, minkä 

kautta voi tutkia ja selvittää markkinoiden tilannetta, oman yrityksen heikkouksia tai vah-

vuuksia, tuotteiden tai palveluiden muotoilua, liiketoimintaideoiden testaamista tai melkein 

mitä tahansa. Yritysten tulisi panostaa huomattavan paljon enemmän oppilaitosyhteistyöhön.  
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Liite 1: Haastattelurunko 

Teema: Innovointi osana yrityksenne strategiaa 

Alateemat:  

Olemassa olevan palvelun tai kokonaan uuden palvelun tuottamisen prosessi 

ideasta tuotantoon  

Innovoinnin käsitteen määrittely/ymmärrys sekä erityisesti liiketoiminnan ja 

liiketoimintamallin innovoinnin käsite  

Organisaation jaettu/yhteinen ymmärrys ja käsitys siitä mitä tarkoitetaan liike-

toiminnan innovoinnilla  

Liiketoimintamallien innovointi: tuotteiden, palveluiden vai itse liiketoiminta-

mallin kehittämistä  

Vanhojen liiketoimintojen ja täysin uusien liiketoimintamallien innovointi yri-

tyksen strategiassa  

Liiketoiminta-muotoilun palautekanava ja sen toiminta 

Teema: Innovaatiokulttuuri 

Alateemat: 

Innovaation ja sen käsitteen ymmärryksen jalkautus organisaatioon ja mahdolli-

set erot käsityksissä tai innovaatioiden kehittämisessä  

Uusiin ideoihin, muutoksiin ja keksintöihin suhtautuminen  

Uuden innovatiivisen hankkeen epäonnistuminen ja sen seuraukset  

Organisaatiorakenne: organisaation eri "portaiden" suhtautuminen ja osaaminen 

innovoinnissa ja erot tässä, eri “portailla” innovoinnin helppous/vaikeus  

Yrityksen “kokeilukulttuuri”?  

Sprintin tekevän innovaatio-ryhmän tai -tiimin rakentaminen 

Teema: Tyytyväisyys yrityksen innovointiin tai innovoinnin pyrkimyksiin  
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Alateemat: 

Liiketoimintojen kehitys- ja innovaatio-prosessin toimivuus  

Kehitystoiminnan työkalut ja prosessit  

Uusien ideoiden ja innovatiivisten ratkaisujen palkitseminen  

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ilmeneminen ja niihin reagointi 

Teema: Mitä esteitä innovoinnille yrityksestä löytyy? 

Alateemat: 

Kehitys- ja innovaatio-prosessin hidasteet, esteet ja ongelmat  

Nykyisten kehitys- ja innovaatio-prosessien hyvät ja helpot voitot  

Ideaalinen/optimaalinen innovaatio-prosessi ideasta tuotantoon 

 


