
 

 

 

Lanseerausmalli osana innovaatioprosessia tek-

nologian tutkimus- ja kehitysyrityksessä 

Taru Satuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Laurea 

 



 

 

 



   

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanseerausmalli osana innovaatioprosessia teknologian tutki-

mus- ja kehitysyrityksessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taru Satuli 

 Tulevaisuuden innovatiiviset digi- 

taaliset palvelut  

Opinnäytetyö 

 Kesäkuu, 2021 



   

 

 

 

   



   

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu  Tiivistelmä 

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut   

(Ylempi AMK) 

 

Taru Satuli 

Lanseerausmalli osana innovaatioprosessia teknologian tutkimus- ja kehitysyrityksessä  

Vuosi 2021  Sivumäärä 57  

       
Tämän kehittämistyön tarkoituksena on tarkastella innovaatio- ja lanseerausprosesseista tun-
nistettavia innovaation menestystä edistäviä tekijöitä erityisesti lanseerauksen näkökulmasta. 
Tavoitteena on kehittää kohdeyritykselle innovaatioprosesseja tukeva ja täydentävä lansee-
rausmalli. 
 
Tietopohja rakennettiin kirjallisuuskatsauksen perusteella ja aineistoa kerättiin teemahaas-
tattelujen sekä työpajojen avulla. Tuloksia analysoitiin laadullisilla menetelmillä ja niitä hyö-
dynnettiin osana kehittämistyötä, jossa sovellettiin palvelumuotoilun metodeja.  
Kohdeyritys tarjoaa teknologian tutkimus- ja kehityspalveluja sekä koti- että ulkomaisille asi-
akkaille. Yrityksen palvelut liittyvät enimmäkseen radikaaleihin teknologisiin innovaatioihin ja 
sen innovaatioprosessit ovat varsin strukturoimattomia, emergenttejä ja monimuotoisia.  
 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostui kokonaiskäsitys lanseerausvaiheen menestymis-
tekijöistä. Niistä muodostettiin viitekehys, johon liitettiin menestystekijä ja selitys, miten ku-
kin tekijä menestykseen vaikuttaa. Kehitystyön tuloksena syntyi lanseerausmalli, jossa on 
kuusi vaihetta työvaiheineen, pohjineen ja tukimateriaaleineen yrityksen lanseerausten suun-
nittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle.  
 
Tulokset osoittivat, että lanseerausvaiheen keskeiset menestystekijät liittyvät innovaation 
markkinoitavuuteen, eli sisällöllisiin tekijöihin, sekä lanseerauksen tekijöihin. Nämä molem-
mat ovat menestyksen kannalta yhtä tärkeitä. Lanseerausvaiheessa sisältö tulisi esittää me-
nestystä edistävällä tavalla ennen markkinointiresurssien käyttämistä innovaation esittele-
miseksi ja viemiseksi markkinoille. Johtopäätöksenä todettiin, että kehitetty malli on sovel-
lettavissa Business to Business -yritysten käyttöön erityisesti, jos näissä ei ole hyvin struktu-
roitua innovaatioprosessia, johon sisältyy lanseerausvaihe. 
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The purpose of this thesis was to analyse research related to innovation and launch processes 
to identify factors that impact the success of innovations, especially form the launch point of 
view. The objective is to develop a launch model for a technology research company to sup-
port and complement its’ innovation processes. 
 
The theoretical framework was built through a literature review and the data was collected 
through theme interviews and workshops. The data was analysed with qualitative methods 
and it was utilized in a development work where service design methods were applied.  
 
The client company offers technology research and development services for customers both 
in Finland and abroad. The offered services are mostly related to radical technology innova-
tions and company’s innovation processes are rather unstructured, emergent and diverse.  
 
Based on the literature review, a framework was formed about factors that increase the suc-
cess of the launch phase.  Based on the development work, a launch model was formed. The 
model includes six stages and they each include work phases, templates and support materi-
als to plan, execute and follow up market launches. 
 
The key success factors that impact launches are related to marketability, i.e. to the con-
tent, and to the launch phase. Both content and launch phase are equally important from the 
launch success point of view. Before investing in marketing and introducing the innovation to 
the market, the content should be prepared in a way that best supports the success of a 
launch. The developed model can be applied in companies that offer business-to-business ser-
vices, especially if the company does not use well-structured innovation processes that in-
clude a launch phase. 
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1 Johdanto 

Yritysten kyky identifioida ja hyödyntää uusia teknologioihin liittyviä mahdollisuuksia on yksi 

perustavaa laatua oleva erottava tekijä yritysten menestykselle. Teknologinen osaaminen ei 

kuitenkaan yksin takaa yrityksen menestystä. Muuttaakseen maailmaa, yritysten täytyy pystyä 

tuottamaan teknologioilla ja niihin liittyvällä tiedolla asiakkaan haluamia hyödykkeitä ja pal-

veluja niin, että ne pystyvät ja pääsevät soveltamaan ja hyödyntämään niitä. (Trott 2012, 194 

ja Malmelin 2021, 31). Jotta innovaatiot päätyvät hyödynnettäviksi, täytyy ne esitellä ja viedä 

markkinoille esimerkiksi lanseeraustoimenpiteiden kautta. 

Parhaiten menestyvillä yrityksillä on hyvin määritellyt innovaatioprosessit, joihin kuuluu eri 

vaiheita ideoinnista markkinalanseeraukseen saakka (Agarwal, Selen, Roos & Green 2015, 33). 

Kaikilla yrityksillä ei kuitenkaan näin ole. Muun muassa suomalaisia yrityksiä on joskus moi-

tittu siitä, että ne ovat liian insinööri- ja teknologiavetoisia kaupallisuuden kustannuksella. 

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, etteikö näissä yrityksissä tuotettaisi merkittäviä 

uusia teknologioita, ratkaisuja tai palveluja, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa. Päin vas-

toin, monet yritykset tuottavat hyvinkin lupaavia radikaaleja innovaatioita, joiden kaupalli-

nen valmius voi olla usean vuoden päässä, mutta jotka tarvitsisivat asiakkaiden tai muiden 

kumppaneiden apua innovaatioprosessin loppuvaiheessa. Tällaisille yrityksille on tärkeää, että 

heillä on yhtä tehokkaat keinot tuoda innovaationsa markkinoiden saataville varhaisessa vai-

heessa.  

On myös yhteiskunnallisesti järkevää saada yritysten tuottamat keksinnöt hyötykäyttöön. In-

novaatioprosesseihin käytetään usein yrityksen omien panosten lisäksi yhteiskunnan varoja 

erilaisten julkisten tutkimus- ja kehitysmäärärahojen muodossa. Useat globaalit ilmiöt, kuten 

ilmastonmuutos, ovat sellaisia, että tieteen ja tutkimuksen tuottamat ratkaisut ovat koko 

maailman väestölle ja maapallon hyvinvoinnille tärkeitä. Uudet ratkaisut vaikuttavat ainoas-

taan, jos ne hyödynnetään markkinoilla niiden täydellä potentiaalilla. 

Olipa yrityksen innovaatioprosessi minkälainen tahansa, prosessin menestymistä edistää, jos 

sitä tukee innovaation markkinoille tulon onnistumisen edellytyksiä lisäävä lanseerausmalli. 

Erityisesti palveluinnovaatioiden menestyksen tärkeimmät tekijät liittyvät palvelun markki-

noitavuuteen, eli sisällöllisiin tekijöihin, sekä palvelun lanseeraukseen (Melton ja Harlin 2013, 

68). On tärkeää, että yrityksillä olisi käytössään lanseerausmalli, joka huomioi nämä innovaa-

tioiden tärkeimmät menestystekijät yrityksen innovaatioprosessin luonteesta tai sen puut-

teista huolimatta. Kun tarkastellaan innovaatioprosessien menestystekijöitä erityisesti mark-

kinoille viennin, eli lanseerauksen näkökulmasta, aiemmissa tutkimuksissa painottuu fyysisten 

tuotteiden innovaatioiden tarkastelu. Kokonaiskuvaa palveluinnovaatioprosessin menestystä 
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tukevasta lanseerausvaiheesta ei tiettävästi ole olemassa. Tässä työssä on tarkoitus paikata 

tätä aukkoa, tuottaa tietoa sekä käytännön esimerkin avulla tuottaa tietoa käytäntöä palvele-

vasta lanseerausmallista. 

1.1 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella innovaatioprosessien menestymiseen vai-

kuttavia tekijöitä erityisesti lanseerauksen näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää yrityksille 

innovaatioprosesseja tukeva ja täydentävä lanseerausmalli. 

Kehittämistyötä ohjaavat kysymykset ovat 1) minkälaisia innovaatioiden kaupallista menesty-

mistä edistäviä lanseerausvaiheeseen liittyviä tekijöitä innovaatio- ja lanseerausprosesseista 

voidaan tunnistaa ja 2) minkälainen lanseerausmalli voisi auttaa yritystä tehostamaan sen 

tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuontia. 

1.2 Kehittämistyön rajaus 

Innovaatioprosessien menestymiseen vaikuttavia tekijöitä ja lanseerausvaiheen mahdollisuuk-

sia tarkastellaan aikaisemmista tutkimuksista sekä aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Inno-

vaatioprosessien tarkka analyysi rajataan tämän opinnäytetyön ulkopuolelle, koska olennaista 

on saada käsitys tärkeimmistä tekijöistä, jotka selviävät tarkastelemalla tutkimuksia, joissa 

tällaista analyysia on jo tehty. Analyysissa keskitytään palveluinnovaatioprosesseihin, mutta 

tarvittaessa tutkitaan tuoteinnovaatioprosesseja täydentämään näkökulmia. 

Lanseerausvaiheeseen liittyviä mahdollisuuksia kartoitetaan lähinnä osana innovaatioprosessi-

tutkimuksia, mutta tarkentaviin kysymyksiin otetaan mukaan myös palveluiden markkinointiin 

liittyviä teoksia, koska innovaatioprosessit kuvaavat lanseerausvaihetta vain hyvin ylimalkai-

sesti. Kehitystyön osuus kattaa lanseerausmallin kehittämisen, mutta sen jalkauttaminen or-

ganisaatioon rajataan tämän työn ulkopuolelle. 

1.3 Kehittämistyön rakenne ja eteneminen 

Opinnäytetyön rakenne on seuraava: Tietoperustassa tarkastellaan innovaatioprosesseja ja 

lanseerausprosesseja tavoitteena tunnistaa innovaatioprossin menestymisen tekijöitä lansee-

rausvaiheen näkökulmasta. Tämän jälkeen kuvataan lanseerausmallin kehittämisen vaiheet. 

Tietoperustasta muodostettu viitekehys menestystekijöistä, sekä kehitystyön tuloksena synty-

nyt lanseerausmalli esitellään tulokset – osiossa. Lopuksi esitetään kehittämistyön johtopää-

tökset ja arviointi.  
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1.4 Kohdeyritys 

Kohdeyritys on teknologian tutkimus- ja kehittämisyritys, jolla on erittäin osaava, tieteeseen 

työnsä perustava henkilöstö. Yritys tarjoaa teknologian tutkimus ja kehityspalveluja yrityksille 

sekä Suomessa, että ulkomailla. Yrityksen liiketoimintatraditio sekä uudet palvelut pohjautu-

vat vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen ja se tuottaakin markkinoille suurimmaksi osaksi radi-

kaaleja innovaatioita. Yrityksen tutkimuspalvelut kattavat erittäin laajan joukon erilaisia tie-

teenaloja ja tavoittavat erilaisia yksityisen ja julkisen puolen asiakkaita. Yritys on läpikäy-

mässä muutosta, jossa entisestään vahvistetaan suorien asiakastoimeksiantojen osuutta yri-

tyksen toiminnassa.  

2 Innovaatioiden menestymisen tekijät lanseerauksen näkökulmasta  

Tässä tietoperustassa tarkastellaan innovaatioiden menestymiseen vaikuttavia tekijöitä erityi-

sesti lanseerauksen näkökulmasta. Tätä varten suunniteltiin kirjallisuuskatsaus, jonka avulla 

tarkastellaan sekä palveluinnovaatioprosesseja, että perinteisempiä tuoteinnovaatioproses-

seja, jotta tunnistetaan innovaatioiden menestymiseen liittyviä tekijöitä. Koska lanseeraus on 

perinteisesi liitetty markkinoinnin prosesseihin, laajennettiin kirjallisuuskatsaus käsittämään 

myös markkinointiteoksia. Löytyneitä menestystekijöitä tarkastellaan erikseen alaluvuissa 2.1 

ja 2.2.  

Maailma on tuottanut tähän asti suurimmaksi osaksi innovaatioita, jotka ovat konkreettisia 

tuotteita, joille on tyypillistä informaation erottaminen fyysisestä tuotteesta. Digitalisaation 

myötä tulevaisuudessa suurin osa innovaatioista tulee olemaan aineettomia, jotka luodaan so-

siaalisten ilmiöiden ympärille. (Lusch & Nambisan 2015, 172). Innovaatioprosesseja on perin-

teisesti tarkasteltu tuotekeskeisen logiikan (Goods Dominant Logic = GDL) mukaisesti. Viime 

aikoina tutkimuksen keskiössä on ollut palvelukeskeinen logiikka (Service Dominant Logic = 

SDL), jonka mukaan arvonmuodostus voi olla joko aineellisten tai aineettomien resurssien yh-

distämistä osapuolia hyödyttävällä tavalla. (Skålen, Gummerus, Von Koskull & Magnusson 

2015, 18/154). Palveluinnovaatioiden voidaan katsoa tarkoittavan erilaisten resurssien uuden-

laista kytkentää, jotka muodostavat uusia resursseja niin, että ne hyödyttävät jotain osa-

puolta tietyssä kontekstissa. (Lusch ym. 2015, 172). Näin ollen palveluinnovaatioprosessien 

voidaan katsoa kattavan sekä aineellisten että aineettomien palvelujen innovoinnin.  

Viime vuosina kirjallisuudessa on pohdittu tuoteinnovaation ja palveluinnovaation eroja. 

Lusch ym. (2015, 2-4/156- 158) toteavat, että tästä jaosta on tullut irrelevantti nykyisellä di-

gitaalisella aikakaudella. He viittaavat palvelukeskeiseen logiikkaan (SDL) jonka mukaan myös 

tuoteinnovaatiot ovat palveluinnovaatioita, koska tuotteet ovat vain väline toimittaa palvelu. 

Palveluinnovaatio voi siis olla uusi tuote, palvelu tai prosessi, joka eroaa huomattavasti 
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aiemmista. Tämän logiikan mukaisesti raja tuote- ja palveluinnovaatioprosessien välillä on 

häilyvä ja riippuu tutkimuksen iästä ja kontekstista, mitä näkökulmia painotetaan. 

Sundbo (1997) on todennut, että innovaatiot voidaan jakaa radikaaleihin ja inkrementaalisiin 

innovaatioihin. Radikaaleilla innovaatioilla tarkoitetaan innovaatioita, jotka ovat globaalisti 

uusia ja inkrementaalisia ovat sellaiset innovaatiot, jotka ovat uusia vain rajallisesti. (Witell, 

Snyder, Gustafsson, Fombelle & Kristensson, 2016, 9-15).  

Palveluinnovaatioprosessit voidaan jakaa karkeasti kahteen näkökulmaan prosessin struktu-

roinnin asteen mukaan. Palveluinnovaatioprosessi voi olla strukturoitu ja systemaattinen ja 

sillä voi olla loogisesti samankaltaisuuksia tuotekeskeisen logiikan kanssa. Toinen näkökulma 

painottaa, että innovaatioprosessit ovat vain vähän muodollisia ja enemmän emergenttejä. 

(Skålen ym. 2015, 4/140).  

Agarwalin, Selenin, Roosin ja Greenin (2015, 33) mukaan yhteistä palveluinnovaatioproses-

seille on, että niihin kuuluu eri vaiheita palvelun ideoinnista aina sen markkinalanseerauk-

seen. Cooper ja Edgett (2012, 47) viittaavat lukuisiin eri tutkimuksiin, jonka mukaan parhai-

ten menestyvillä yrityksillä tämä kehittämisprosessi on selkeästi määritelty ja se ohjaa kehi-

tystä ideasta lanseeraukseen saakka. Meltonin ym. (2013, 70) mukaan tyypilliset kehittämis-

prosessin vaiheet ovat suunnittelu, analyysi, kehitys ja lanseeraus, kun taas Yun (2017, 17) 

mukaan tyypilliset vaiheet ovat ideointi, analyysi, kehitys, testaus ja lanseeraus. Hyvät inno-

vaatioprosessit ovat joustavia ja adaptoituvat sekä skaalautuvat esimerkiksi projektin koon ja 

riskin mukaan. (Cooper ym. 2012, 47-50). 

Ojasalon ja Ojasalon (2015, 24) mukaan innovaatiot syntyvät yhä useammin avoimesti ja ket-

terästi. Avoimissa innovaatioekosysteemeissä ideat kulkevat vapaasti synnyttäen uusia ide-

oita. Näitä ideoita yhteiskehitetään, jotta monimutkaisia asioita voidaan ratkaista tehok-

kaasti. Osallistuvat yritykset näkevät itsensä osana ekosysteemiä, jossa innovaatioon osallis-

tuu eri yhteisöjä, loppukäyttäjiä ja markkinoita. Avoin innovaatio on parhaimmillaan, kun ol-

laan luomassa täysin uutta, jolla ei ole vielä kilpailua tai tarjoamaa. Avointen innovaatio-

ekosysteemien prosesseille on tyypillistä, että innovaatiot altistetaan jo varhaisessa vaiheessa 

markkinoiden arvioitaviksi. Näin saadaan nopeasti palaute innovaation vetovoimasta, jonka 

avulla voidaan tehdä nopeasti päätöksiä palvelun skaalaamisesta tai nopeasta kuoppaami-

sesta. Kokeilut ja nopeat prototyypit vähentävät riskiä, mutta innovointi on viimekädessä uu-

den odottamattoman etsimistä ja löytämistä, kun olosuhteet on suunniteltu tämän mahdollis-

tamiseksi. (Cureley & Curley 2018, 165-173). 

Palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä ja osallistavaa, jonka avulla voidaan kehittää olemassa ole-

via palveluja tai innovoida uusia niin, että se muodostaa aivan omanlaisensa palveluinnovaa-

tioprosessinsa (Prestes, Teixeira, Patrício & Sangiorigi 2019, 681). Ojasalon ym. (2015, 7) ke-

hittämä palveluinnovaatioprosessi perustuu yli 20 eri palveluinnovaatioprosessiin. Siinä on 
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neljä vaihetta, jotka ovat tutki ja ymmärrä, ennakoi ja ideoi, mallinna ja arvioi, sekä konsep-

toi ja vaikuta. Yu (2017, 29) toteaa, että palvelumuotoilu innovaatiometodina ei ole linjassa 

yleisimpien innovaatioprosessien kanssa, jonka vuoksi hän epäilee sen käytettävyyttä osana 

yritysten innovaatioprosesseja. Suurimmaksi puutteeksi hän esittää innovaatioprosesseihin 

verrattuna varsinaisen lanseerausvaiheen puuttumisen, jolloin palvelumuotoilumallit ja meto-

dit jäävät käytännön työn välineeksi lopullisen markkinoille saatetun lopputuloksen sijaan (Yu 

2017, 30).  

Kirjallisuuden mukaan innovaatioprosessit voivat siis olla hyvin strukturoituja tai varsin epä-

muodollisia. Myös vallitseva logiikka vaikuttaa siihen, miten innovaatioprosessi ymmärretään. 

Käytännössä tilanne on samankaltainen. Yritysten prosessit voivat olla hyvin määriteltyjä ja 

ne voivat kattaa yllä mainitut vaiheet, tai ne voivat olla suppeampia tai epämuodollisia. 

Koska sekä tuote- että palveluinnovaatioprosessi voidaan tulkita palveluinnovaatioproses-

seiksi, tarkastellaan jatkossa näitä molempia etenkin lanseerausprosessin näkökulmasta, 

koska palveluinnovaationäkökulmasta lanseerausvaiheen tutkimus on puutteellista.  

Tekijöitä, jotka selittävät, miksi toiset yritykset menestyvät uusien tuotteiden kehittämisessä 

toisia paremmin ovat mm, mm innovaatioprosessia ohjaavan tuote- ja teknologiastrategian 

olemassaolo, innovaatiokulttuurin ylläpito, tehokkaiden ideointimenetelmien käyttö sekä te-

hokkaiden ideasta-lanseeraukseen -systeemien hyödyntäminen. Eri tutkimusten mukaan me-

nestyviä yrityksiä yhdistää jonkinlaisen vaiheistetun prosessin käyttö innovaatioiden johtami-

sessa. (Cooper ym. 2012, 43-44).  

Meltonin ym. (2013, 68) mukaan aiemmat tutkimukset osoittavat uusien palveluiden menesty-

misen tärkeimpien tekijöiden liittyvän palvelun markkinoitavuuteen sekä palvelun lanseerauk-

seen. Myös Cooperin ym. (2012, 47) tutkimus osoitti, että innovaatioprojektit epäonnistuivat 

joko huonon toteutuksen tai huonon lanseerauksen vuoksi. Wangin ja Lestarin (2013, 2448) te-

kemän tutkimuksen mukaan kansainvälisille markkinoille pääsyn menestystekijöistä kor-

keateknologian aloilla markkinointiin liittyvät tekijät selittivät menestystä erityisen paljon. 

Innovaatioprosessin tuottaman sisällölliset tekijät olivat ajurina markkinointiprosesseille, 

mutta sisällölliset tekijät itsessään eivät tutkimuksen mukaan yksinään selittäneet markkinoil-

lepääsyn menestystä.  

Palvelun markkinoitavuuteen sisältyvät ydinpalvelun ylivoimaisiksi katsottavat ominaisuudet 

sekä tarjolla olevat lisäpalvelut, palvelun tuttuus asiakkaille tai sen helppo omaksuttavuus, 

laatu, palvelun toimittavien henkilöiden asiantuntijuus sekä tehokas brändiviestintä (Melton 

ym. 2013, 68-73). Cooper ym. (2012, 43) mukaan uuden palvelun menestystekijöitä ovat mm 

erottuvan tuotteen arvolupauksen houkuttelevuus, asiakkaan toiveiden huomioiminen, riittä-

vät resurssit ja moniosaajatiimien käyttö. Skålen ym. (2015, 155) toteaa, että 
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menestystekijöihin kuuluu sekä arvolupausten sisältö, sekä se, miten luvatun arvon tuottami-

nen yhdessä asiakkaan kanssa tapahtuu.  

Lanseeraukseen sisältyy kohdennettu lanseeraus, jossa ovat mukana palvelun suunnitelmalli-

nen markkinointi tarkasti sekä valituille kohdemarkkinoille, että omalle henkilöstölle sekä 

markkinalanseerauksen seuranta ja tarvittaessa joko palvelun tai sen toimittamisen kehittä-

minen edelleen. Palvelun markkinoitavuus on merkittävämpi tekijä myyntituloksen kannalta, 

kuin lanseeraus. (Melton ym. 2013, 68-73). Tosin Kuesterin, Homburgin ja Hessin (2012, 2) 

mukaan Montagut, Kuester, ja Robertson (2002) ovat todenneet tuotelanseerauksesta, että se 

on kriittisin vaihe innovaatioprosessia.  Lanseerausstrategiaan kuuluvat lanseerauksen tavoit-

teiden määrittely, kohdemarkkinoiden valinta sekä palvelun positiointi (Kuster ym. 2012). 

Gbadegeshin (2019, 39) mukaan kaikki innovaatioprosessiteoriat ovat yhtä mieltä siitä, että 

markkinoilla on suuri rooli innovaatioprosesseihin ja määrittävät viimekädessä koko prosessin 

onnistumisen tai epäonnistumisen.  

Meltonin ym. (2013, 68) käyttämä jako uuden palvelun menestystekijöihin; palvelun markki-

noitavuuteen, eli sisällöllisiin tekijöihin, sekä palvelun lanseeraukseen on varsin looginen, 

jonka vuoksi näitä tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin. Kappaleessa 2.1 perehdytään markki-

noitavuuteen liittyviin seikkoihin ja kappaleessa 2.2 palvelun lanseeraukseen liittyviin seikkoi-

hin. Markkinoihin liittyvät tekijät liittyvät käsitellään kappaleessa 2.3.  

2.1 Uuden palvelun markkinoitavuus, eli sisällölliset menestystekijät 

Tässä kappaleessa tarkastellaan innovaatioprosessissa syntyvän uuden palvelun sisällöllisiä 

menestystekijöitä, joita ovat mm. palvelun ominaisuudet, palvelun tuttuus tai omaksutta-

vuus, asiantuntijat, arvolupauksen houkuttelevaisuus sekä arvon tuottamisen tapa, asiakkai-

den toiveiden huomioiminen, resurssit sekä moniosaajatiimien käyttö (Melton ym. 2013, 68-

73; Cooper ym. 2012, 43, Skålen ym. 2015, 55). Moniosaajatiimien vaikutusta ei tässä käsi-

tellä tarkemmin, mutta todetaan, että asiakasrajapinnassa työskentelevien tiedon tuominen 

innovaatioprosessiin vaikuttaa positiivisesti palvelun sisällölliseen menestykseen, kun taas 

moniosaajatiimien käyttö vaikuttaa positiivisesti suoraan lanseerauksen onnistumiseen, mutta 

vain epäsuorasti palvelutuotteen sisältöön. Melton ym. (2013, 76).  

2.1.1 Palvelun ominaisuudet, tuttuus ja omaksuttavuus 

Uuden palvelun sisällöllisistä menestystekijöistä ensimmäinen on ydin- ja lisäpalveluista muo-

dostuva paketti (Melton ym. 2013, 68).  Grönroos (2007, 185) toteaa, että ydinpalvelun lisäksi 

palveluun kuuluvat kaikki oheispalvelut, joita tarvitaan ydinpalvelun toimittamiseksi asiak-

kaalle kohdemarkkinoilla. Hänen mukaansa tällainen palvelukokonaisuus kattaa palveluproses-

sin ja kaikki siihen liittyvät interaktiot yrityksen ja asiakkaan välillä, sekä asiakkaan omat ke-

hitystoimenpiteet. Palvelupaketit ovat keino erottautua kilpailijoista ja ne auttavat 
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asiakassuhteen jatkuvuuden ylläpitämisessä sekä lisäävät palveluiden käyttöastetta. Ne voivat 

myös lisätä asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspalvelun laatua. (Lovelock, Wirtz & Chew 2009, 

216). Innovaatioprosessien emergenttejä luonnetta korostavien näkemyksien valossa palvelu-

pakettiajatus voi olla vieras. Jos ajatellaan, että paketit ovat kuvauksia erilaisesta osaami-

sesta ja resursseista, joita innovaatioprosessin aikana voidaan hyödyntää, mahtuu pakettiajat-

telu myös tällaiseen kontekstiin. SDL-logiikan mukaisesti myös asiakkaan resurssit tulisi ottaa 

huomioon ja tulisi kuvata osana palvelun kriittistä sisältökokonaisuutta (Melton ym. 2013, 68). 

Onnistuneessa palveluinnovaatiossa on huomioitu myös synergia teknologisten ja erilaisten 

muiden palveluun liittyvien rajapintojen välillä (Agarwal ym. 2015, 33). Joshi (2015, 435) viit-

taa Ruberan ja Kircan (2012) sekä Chandyn ja Tellisin (1998) tutkimuksiin, jotka osoittavat, 

että yritykset, jotka kehittävät radikaaleja innovaatioita menestyvät paremmin kuin ne, jotka 

kehittävät inkrementaalisia innovaatioita ja radikaalit innovaatiot menestyvät inkrementaali-

sia innovaatioita paremmin. Voidaan väittää, että radikaalia teknologiaa sisältävä palvelu on 

luonteeltaan radiaalia sen substanssin sisältämän uutuusarvon vuoksi.  

Palvelun tuttuus tai helppo omaksuttavuus on yksi markkinoitavuuden tekijä (Melton ym. 

2018, 68). Mitä radikaalimpi innovaatio on, sitä enemmän asiakkaat tarvitsevat apua ymmär-

tääkseen uuden tuotteen tai palvelun hyötyjä ja käyttöön liittyviä seikkoja. Tämä liittyy sii-

hen, että asiakkaan palvelusta odotettavissa oleva arvo on vaikeampi määritellä siinä vai-

heessa, kun tietoa on vasta vähän saatavissa, kuten radikaaleille innovaatioille on tyypillistä. 

Tehokkaat ulkoisesti suunnatut markkinalanseeraustoimenpiteet nopeuttavat radikaalien in-

novaatioiden ymmärtämistä ja myötävaikuttavat niiden onnistumista markkinoilla. (Kuester 

ym. 2012, 2-38). 

2.1.2 Palveluiden arvolupaus, arvoehdotus ja asiakaskeskeisyys 

Uusien innovaatioiden asiakasarvon määrittely on haasteellista: miten määritellä sellaisen uu-

den tuotteen tai palvelun arvo, jota ei ole vielä otettu käyttöön yhdessäkään asiakasyrityk-

sessä? Jos palvelu liittyy uuden teknologian kehittämiseen, on arvon määritteleminen vieläkin 

haasteellisempaa, koska varmaa tietoa teknologian lopullisista ominaisuuksista ei varmasti 

tiedetä. 

Arvoehdotusten olemukset poikkeavat toisistaan sen mukaan, onko logiikka GDL:n vai SDL:n 

mukainen. GDL:ssä palvelu- tai tuotepaketti on määritelty yrityksen omasta näkökulmasta kä-

sin. Arvoehdotukset vastaavat tarjoamaa ja ne syntyvät ilman suoraa asiakkaan panosta, vaik-

kakin niissä tulisi ottaa huomioon asiakastarpeet, jotka selvitetään esimerkiksi markkinatutki-

musten avulla. SDL:n mukaan arvo on aina ainutlaatuista, kokemukseen ja tilanteeseen sidot-

tua ja arvon määrittää aina palvelun vastaanottaja. Jatkossa palvelun vastaanottajasta puhu-

taan yrityksenä tai asiakkaana, vaikka SDL:ää voi soveltaa kaikkiin sosiaalisiin tai taloudellisiin 

yksiköihin, mukaan lukien yksityishenkilöiden välisiin palveluihin. (Vargo ym. 2008).  
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SDL:n mukaan yritykset eivät voi suoraan tuottaa arvoa toiselle yritykselle, mutta voivat esit-

tää arvoehdotuksia (Vargo ym. 2008, 7-8).  Tämän vuoksi palveluiden yhteydessä ei tulisi pu-

hua arvolupauksista, vaan ainoastaan arvoehdotuksista. SDL:n takana on ajatus, että asiakas 

osallistuu aina arvon tuottamiseen yhteiskehittämällä, koska palvelu on prosessi, jossa eri toi-

mijoiden resursseja yhdistetään ainutlaatuisella tavalla.  SDL:ssä arvo muodostuu integroita-

essa uudet resurssit olemassa oleviin asiakkaan omiin resursseihin ja palvelulla tarkoitetaan 

tätä integrointiprosessia. (Vargo ym. 2008, 8-9).   

Niissä tapauksissa, kun arvoehdotus tehdään yksin palvelua tarjoavan yrityksen toimesta, sen 

funktio on toimia kommunikoinnin ja positioinnin välineenä, jossa viitataan palvelun mahdolli-

seen arvoon. Arvolupauksen tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin 1) miten varmistetaan ehdo-

tetun arvon syntyminen ja sen käyttöönoton mahdollistaminen asiakkaan toimesta 2) miten 

arvoehdotus kommunikoidaan ja mitä se tarkoittaa sekä 3) miten palvelua tuottava yritys toi-

mittaa palvelun niin, että luvattu arvo pääsee syntymään ja integroitumaan. (Skålen ym. 

2015, 8-154). 

Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström ja Andersson (2010) ovat esittäneet 

SDL:än rinnalle asiakaskeskeisen logiikan (CDL). Heidän mukaansa SDL:n näkökulma on GDL:n 

mukaisesti edelleen palvelun tuottaja- ja yhteistyökeskeinen asiakaskeskeisyyden sijaan. CDL-

näkökulma painottaa, että palveluprosessin lisäksi asiakaskeskeisyys vaatii sen huomioimista, 

mitä omia tavoitteitaan asiakas yrittää palvelun avulla saavuttaa ja miten palvelu istuu siihen 

kontekstiin. Tämä eroaa perinteisestä asiakaskeskeisyyden määritelmästä, jossa ajatuksena 

on miettiä sitä, miten palvelut vastaisivat asiakkaiden tarpeeseen. (Heinonen ym. 2010, 532 - 

534). Tässä näkökulmassa arvoehdotusten tekeminen palvelua tarjoavan yrityksen näkökul-

masta on vielä haasteellisempaa, joten kiinteä asiakasdialogi on sellaisen tekemisen edelly-

tys. 

Grönroos ym. (2007, 27-28) mukaan asiakassuhdelähtöinen lähestymistapa vaikuttaa arvon 

määrittelyyn niin, että siinä painotetaan yhteistyötä, jonka tuloksena syntyy arvoa sekä asiak-

kaalle että palvelun toimittajalle erotuksena arvon luomista rahavastinetta vastaan. Näin ol-

len asiakassuhdepainotteisessa lähestymistavassa fokus on arvon luomisessa arvon toimittami-

sen sijaan. Tämän ajattelutavan mukaan asiakaskeskeinen lähestymistapa pitää sisällään, että 

yritys perustaa kaikki aktiviteettinsa valituilla kohdemarkkinoilla olevien asiakkaiden tarpei-

siin ja toiveisiin. Vaikka yritys toimisi asiakaslähtöisesti, on sen otettava huomioon myös 

muun muassa taloudelliset realiteetit ja muiden sidosryhmien vaatimukset. Radikaalien inno-

vaatioiden osalta (perinteinen) asiakaskeskeisyys ei välttämättä ole paras lähestymistapa in-

novaatioiden lanseerauksessa ja markkinoinnissa. Erityisesti vahvasti tulevaisuuteen suuntau-

tuvilla innovaatioilla ei välttämättä ole vielä asiakaslähtöistä vetoa, koska nämä eivät osaa 

kuvitella teknologioiden mahdollistamia täysin uusia näkökulmia. Tällöin tuotelähtöinen lä-

hestymistapa voi olla toimivin. (Grönroos ym. 2007, 266).  
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Voidaan väittää, että SDL ottaa huomioon sen, että asiakaskeskeisyys ei välttämättä vaadi in-

novaatioiden perustamista asiakkaan toiveiden varaan. Kyse on ennemminkin vuorovaikutuk-

sesta ja keskustelusta, joka vaaditaan palvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä, jotta ymmärre-

tään ja muodostetaan yhteinen näkemys esimerkiksi radikaalien innovaatioiden mahdollisesta 

roolista asiakkaan kontekstissa.  

Arvoehdotusten realistisuus on tärkeä menestystekijä pitkällä tähtäimellä. Realistinen arvoeh-

dotus ja sen realisoituminen palvelun toimittamisen yhteydessä vahvistavat sekä olemassa 

olevia asiakkuuksia, että antavat hyvän perustan uusille asiakkuuksille. Sen sijaan epärealisti-

set arvoehdotukset johtavat viimeistään palvelun toimittamisen aikana pettymyksiin, ole-

massa olevan asiakassuhteen luottamuksen rapistumiseen, sekä uusien asiakkaiden kohdalla 

mielikuvaan yrityksestä, joka ei toteutua lupauksiaan. (Grönroos 2007, 313-315). Tämä Grön-

roosin esittämä näkökulma arvoehdotusten realistisuudesta tukee näkemystä, jonka mukaan 

arvoehdotuksen sijaan olennaisempaa olisi muodostaa yhteinen näkemys innovaation roolista 

asiakkaan kontekstissa. 

Palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan mukaisesti yrityksen kilpailukyky on sidottu siihen, 

kuinka hyvin sen resurssit vastaavat markkinoiden tarpeisiin suhteessa siihen, kuinka asiakas-

yritykset pystyvät hyödyntämään resursseja (Melton ym. 2013, 68). Houkuttelevan arvolu-

pauksen muodostaminen vaatii asiakkaiden arvonmuodostuslogiikan ymmärtämistä: Palvelun 

on tuotettava sellaisia uusia resursseja asiakkaalle, joita se pystyy hyödyntämään omissa pro-

sesseissaan. Houkuttelevan arvolupauksen muodostamisen kannalta arvonmuodostusprosessien 

lisäksi on tärkeää ymmärtää myös asiakkaiden arvoihin perustuvia seikkoja. Asiakkaille voi 

olla ratkaisevaa se, kuinka heitä palvellaan tai esimerkiksi palvelua toimittavan yrityksen yri-

tysvastuullinen sopivuus sen omiin arvoihin (Grönroos 2007, 360). 

Nämä erilaiset arvonmuodostuslogiikat ja lähestymistavat antavat hyvät välineet arvoehdotus-

ten muodostamiselle, joilla vaikutetaan innovaation menestymisen edellytyksiin. Arvoehdo-

tusta pohtiessa on tärkeää ymmärtää asiakkaan konteksti mahdollisimman syvällisesti sekä 

toisaalta se, mikä asiakkaan valmius on vastaanottaa ehdotettavaa palvelua. Radikaalien in-

novaatioiden kohdalla arvon ymmärtäminen on hankalampaa, jonka vuoksi palvelun voi väit-

tää alkavan tiedollisten resurssien vaihtamisella jo ennakkomarkkinointivaiheessa.  

2.1.3 Resurssit 

Organisaation resurssit vaikuttavat uuden palvelun menestymiseen ja nämä on hyvä arvioida 

ennen kohdemarkkinoiden valintaa, jotta valittuja markkinasegmenttejä pystytään palvele-

maan hyvin. Arvioitaviin resursseihin kuuluvat mm taloudelliset-, henkilöstö-, osaamiseen liit-

tyvät – sekä fyysiseen omaisuuteen liittyvät resurssit. (Lovelock ym. 2009, 68). Melton ym. 

(2013, 78) mukaan henkilöstöresurssien olemassaolo ei yksin riitä, vaan moniosaajatiimien, 

mukaan lukien asiakasrajapinnassa työskentelevien, varhainen mukaan ottaminen uuden 
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palveluinnovaation kehittämiseen lisää sen menestymisen mahdollisuuksia merkittävästi. Pal-

velun menestymisen kannalta on siis olennaista erottaa yrityksen koko henkilöstö niistä henki-

löresursseista, jotka ovat käytettävissä uuden palvelun innovointiin ja toimittamiseen.  

SDL:n mukaan kilpailukykyyn vaikuttavilla olennaisilla resursseilla tarkoitetaan tietoa ja osaa-

mista. SDL:ssä myös asiakkaan omat resurssit lasketaan mukaan innovaatioprosessiin, joten 

kokonaisresurssiarvioinnissa on huomioitava myös asiakkaan kyvyt ja mahdollisuudet integ-

roida arvoa omiin prosesseihinsa. (Vargo ym. 2008, 6; Chew 2013, 483).   

2.2 Lanseerausvaiheen menestystekijät 

Lanseeraus on innovaatioprosessin kiinteä jatke, jolla pyritään saamaan uusi innovaatio po-

tentiaalisten asiakkaiden tietoon. Lanseerausvaihe alkaa, kun innovaatioprosessin tuloksena 

on olemassa testattu markkinakelpoinen tuote. (Rope 2005, 501 - 505). Tässä kappaleessa tar-

kastellaan lanseerausprosessin menestystekijöitä, joita ovat muun muassa tavoitteiden mää-

rittely, kohdennus, positiointi, suunnitelmallinen markkinointi valituille kohdemarkkinoille ja 

omalle henkilöstölle sekä lanseerauksen seuranta ja mahdollinen edelleen kehittäminen. 

Aiemmin kappaleessa kolme todettiin, että palvelun markkinoitavuus, eli sisällölliset tekijät 

voivat olla lanseerausvaihetta tärkeämpi tekijä innovaatioprosessin menestykselle. Näin ollen 

on huolehdittava, että palvelun sisältö on lanseerausvaiheessa oikein kuvattu. Markkinointi-

viestinnän mahdolliset poikkeamat palvelun sisällöstä tulevat ilmi viimeistään palvelua toimit-

taessa, jolloin asiakas kokee, että palvelu ei vastaa sitä, mitä hänelle on luvattu. Tämä on 

palveluinnovaatioihin liittyvä riski, jota voidaan hallita ottamalla markkinointi ja viestintä 

mukaan innovaatioprosessiin jo ennen lanseerausvaihetta. (Grönroos ym. 2007, 118).  

2.2.1 Tavoitteiden määrittely 

Kirjallisuudesta löytyi niukasti tutkittua tietoa siitä, miten tavoitteet vaikuttavat menestyk-

seen. Voidaan kuitenkin todeta, että arvonmuodostuslogiikka ja -orientaatio vaikuttavat myös 

siihen, millaisia tavoitteita lanseeraukselle asetetaan. Jos orientaatio on asiakaslähtöistä ja 

asiakassuhteita painottavaa, markkinoinnin tavoitteena yleisesti on identifioida, luoda, va-

kiinnuttaa ja kehittää asiakkuuksia. Ajatuksena on, että näiden kautta saavutetaan esimer-

kiksi taloudelliset tavoitteet. Vaikka joissakin tapauksissa lyhyen tähtäimen myynnin tavoite-

luun tähtäävä transaktioperusteinen markkinointi voi olla kannattavaa, pitkällä aikavälillä 

kestävät asiakkuudet ovat yritykselle kuitenkin kannattavampia. (Grönroos ym. 2007, 275-

276). Lanseerauksen yhtenä tavoitteena voidaan näinolleen pitää asiakassuhteen kehittä-

mistä. 

Yrityksen strategisia tavoitteita lanseeraukselle ovat voivat olla mm markkinaosuuksien säilyt-

täminen, markkina-aseman vahvistaminen tai uusien markkinoiden valtaaminen. Varsinaiset 

lanseeraustavoitteet voidaan jakaa tunnettuus-, imago- ja taloudellisiin tavoitteisiin. 
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Tunnettuustavoitteet liittyvät asiakaspolun vaiheisiin, jossa asiakas kulkee tietoisuusvaiheesta 

tunnettuusvaiheeseen ja edelleen asenne- ja mielikuvavaiheeseen ja viimein kokeiluvaihee-

seen, jolloin asiakas on valmis harkitsemaan ostopäätöksen tekemistä.  Imagotavoitteilla tar-

koitetaan mielikuvaan liittyviä tavoitteita. Taloudellisiin tavoitteisiin voi kuulua tulostavoit-

teet, kannattavuus ja vaikkapa henkilöstön tuottavuus. (Rope 2005, 510-525). 

Lanseerauksen välitavoitteet auttavat lanseeraustoimenpiteiden suunnittelua. Välitavoitteet 

voidaan tarvittaessa jakaa esimerkiksi kohderyhmä- tai markkina-aluekohtaisesti tai vaikkapa 

viestintäkanavakohtaisesti. (Rope 2005, 529.) Taktisiin tavoitteisiin voi kuulua mm. markki-

noille pääsyn nopeus tai lanseerauksen saama huomio eri medioissa.  

Markkinalanseeraustoimenpiteillä tulee varmistaa, että palveluinnovaatio saa tehokkaan läh-

dön markkinoille. Lanseeraus tapahtuu vain kerran ja innovaation uutuusarvo sisältyy tuohon 

hetkeen. Uutuusarvosta ja hetken ainutlaatuisuudesta johtuen tavoitteena voi olla satsata 

lanseeraukseen niin paljon, että se varmasti huomataan kohdesegmenteissä. (Rope 2005, 

522). 

2.2.2 Kohdennus 

Kohdennuksen rakentaminen aloitetaan markkinan ja yksittäisten asiakkaiden ymmärtämisellä 

olemassa olevan asiakastiedon, markkinatutkimuksen ja segmentointianalyysin avulla. Tämän 

vaiheen perusteella voidaan valita markkinaraot, segmentit ja asiakkaat kohdennettuja mark-

kinointitoimenpiteitä varten. Segmentoinnin avulla asiakkaat jaetaan sellaisiin ryhmiin, jotka 

ovat tarpeeksi erilaisia keskenään. (Grönroos 2007, 264, 362). Markkinasegmentillä tarkoite-

taan ostajaryhmää, joilla on yhteisiä ominaisuuksia, kuten yhteneväiset tarpeet, osto- tai ku-

lutuskäyttäytyminen. Segmenttiin kuuluvien ostajien tulisi olla keskenään mahdollisimman sa-

manlaisia, kun taas eri segmenttien tulisi olla mahdollisimman erilaisia keskenään. Kohde-

segmentillä tarkoitetaan segmenttiä tai segmenttejä, jotka yritys valitsee uuden palvelun po-

tentiaalisimmaksi asiakkaaksi. (Lovelock ym. 2016, 96). 

Persoonat auttavat yritystä siirtämään näkökulmaa omasta asiakkaan näkökulmaan. Siinä 

missä segmentointi voidaan nähdä loogisena strategisena työkaluna uuden palvelun kohdenta-

miselle, persoonien avulla voidaan päästä käsiksi asiakkaiden motiiveihin empatian ja syvän 

ymmärryksen kautta. (Erickson 2021). Persoonia voidaan käyttää segmentoinnin lisäksi syven-

tämään asiakasymmärrystä. Niitä voidaan myös hyödyntää palveluinnovaatioprosessien eri vai-

heissa. Persoonien tulisi perustua tutkittuun tietoon ja edustaa ihmisryhmiä, joilla on yhtäläi-

set tarpeet tai samanlaiset käytöstottumukset. Näin syntyneiden persoonien avulla voidaan 

jakaa tutkimukseen perustuvaa näkemystä asiakkaiden tarpeista ja odotuksista. (Stickdorn, 

Hormess, Lawrence & Schneider 2018, 41). 
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Segmentoinnin ja persoonien lisäksi palveluiden kohdennuksessa harkitaan myös markkina-alu-

eita, sekä palveluiden kattavuutta. Menestyneille yrityksille on tyypillistä, että ne ovat valin-

neet jonkun spesifisen kohdentamisstrategian. Tällaisia ovat a) täysi kohdistus, jolloin yritys 

valitsee vain pienen osan palveluistaan hyvin kapealla markkina-alueelle b) markkinakohdis-

tus, jolloin yritys tarjoaa laajan palveluvalikoiman kapealle markkina-alueelle sekä c) palvelu-

kohdistus, jolloin yritys tarjoaa suppean palveluvalikoiman laajalle markkina-alueelle. (Love-

lock ym. 2016, 102). 

2.2.3 Positiointi  

Positioinnin avulla luodaan palvelulle ainutkertainen asema markkinoilla. Vaikuttava positi-

ointi muodostaa kohdeasiakkaiden mielikuviin selvän aseman yksinkertaisen ja johdonmukais-

ten ja kilpailijoista erottuvien viestien avulla. Tämä edellyttää kohdesegmenttien mieltymys-

ten ja arvonmuodostusprosessien ymmärtämistä sekä kilpailijoiden tarjoaman ymmärtämistä. 

Palveluiden positioinnissa merkittäviä ominaisuuksia ovat palvelun ominaisuudet ja prosessit, 

palvelun toimittaminen, palvelun toimittamisen aikataulu ja sijainti sekä palvelua tuottavat 

henkilöt. Positioinnissa vastataan mm näihin kysymyksiin: Mikä mielikuva nykyisillä ja potenti-

aalisilla asiakkailla meistä on, keitä palvelemme tällä hetkellä ja keitä haluamme palvella tu-

levaisuudessa, mikä palvelulupauksemme on ja mille segmentille se on tarkoitettu, kuinka 

erottaudumme kilpailijoista, kuinka hyvin palvelumme mielikuva vastaa asiakkaiden odotuk-

siin, mitä muutoksia meidän täytyy tehdä palveluumme, jotta vahvistamme kilpailuase-

maamme kohdemarkkinalla. (Lovelock ym. 2016, 106).  

2.2.4 Suunnitelmallinen markkinointi valituille kohdemarkkinoille ja omalle henkilöstölle 

Tuotteen lanseerauksessa sekä ulkoiset- että sisäiset lanseerausaktiviteetit ovat tärkeitä. Ul-

koiset lanseeraustoimenpiteet vaikuttavat suoraan taloudelliseen menestykseen erityisesti sil-

loin, kuin innovaation uutuusarvo on asiakkaiden mielikuvissa korkea. Arvioidessaan radikaa-

listi uutta innovaatiota, asiakkaat tarvitsevat tukea ymmärtääkseen innovaation edut ja häi-

vyttääkseen palveluun liittyviä epävarmuustekijöitä. Jos tuote tai palvelu on radikaalisti uusi 

myös organisaation sisällä, sisäinen markkinointi nopeuttaa markkinoille pääsyä ja johtaa pa-

rempaan taloudelliseen tulokseen. Tässä tapauksessa sisäiset lanseeraustoimenpiteet ovat 

yhtä tärkeitä, kuin ulkoiset. (Kuster ym. 2012, 40-41). Sisäinen markkinointi on tärkeää, jotta 

organisaatio voidaan valmistella hyvin tulevia markkinointiaktiviteetteja varten. Erityisesti 

palvelun toimittamiseen osallistuvien henkilöiden huomioiminen sisäisessä markkinoinnissa on 

palveluinnovaation menestyksen kannalta keskeinen tekijä. Grönroos (2007, 264). SDL:n mu-

kaan palveluprosessi voidaan ymmärtää myös yrityksen sisäiseksi prosessiksi, jossa tietoa ja 

osaamista integroidaan omaan organisaatioon (Vargo ym. 2007). Näin ollen sisäisellä markki-

noinnilla voi olla yrityksen arvon muodostumisen kannalta merkittävä rooli. 
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Suunnitelmalliseen markkinointiin kuuluu myös se, että mietitään viestinnän kannalta rele-

vantit kanavat ja näkökulmat sekä lyhyellä, että pitkällä tähtäimellä. Näin ollen jo lansee-

rausvaiheessa tulisi miettiä, miten uudesta palvelusta kommunikoidaan yhtenäisesti organi-

saation eri osissa, jotka uutta palvelua markkinoivat, myyvät ja lopulta toimittavat. (Grönroos 

(2007, 305). 

2.2.5 Lanseerauksen seuranta 

Seuranta: sisällön resonointi, lanseerausstrategian ja taktiikoiden toimivuus…. 

Innovaatioprosessien on todettu sisältävän seurannan ja mahdolliset korjaustoimenpiteet. 

Aiemmista tutkimuksista löytyy kuitenkin erittäin vähän viitteitä seurantaan liittyvistä sei-

koista ja mittareista. Wangin ym. (2013, 2447) tutkimus kattoi markkinoille pääsyn menestys-

tekijöistä innovaatioprosessin sisällön, markkinoinnin ja verkostot. Tutkimuksen mukaan lan-

seerauksen onnistumista voi mitata mm ajoituksen onnistumisella ja markkinapeittoon liitty-

vien tavoitteiden kautta, joihin vaikuttaa mm. jakelukanavien valinta, mainonta, brändin- ja 

tiedon hallinta. Nämä olivat tutkimuksen mukaan menestymiseen eniten vaikuttavia tekijöitä. 

Sisällölliset tekijät vaikuttivat suoraan markkinoinnin menestymiseen, mutta eivät yksinään 

selittäneet markkinoillepääsyn onnistumista. Verkostot eivät selittäneet markkinoille pääsyn 

menestystä (Wang ym. 2013, 2447-2448). Tämän perusteella voi päätellä, että lanseerausten 

menestystä tulisi mitata ajoituksen onnistumisella sekä tavoiteltuun markkinapeittoon pääse-

misellä.  

Pehrsson (2004, 766) toteaa, että asiakkaiden tehokas tavoittaminen ja mm brändin hallinta 

vaikuttavat markkinoille pääsyyn positiivisesti. Fraenkel, Haftor ja Pashkevich (2016, 5056) 

toteavat tutkimuksessaan, että innovaation tuttuus markkinoilla vaikuttaa sen menestymiseen 

niin, että mitä tutumpi tuote markkinoille, sen paremmat menestymisedellytykset ovat. Tämä 

pitää kuitenkin paikkansa vain, jos innovaatio on lanseeraavalle yritykselle uusi, koska yrityk-

sen sisäinen motivaatio uutuuden myymiselle on suurempi, kuin esimerkiksi inkrementaalisen 

innovaation myyminen.  Näin ollen mittareihin voi lisätä asiakkaiden tavoittamiseen, brändiin 

liittyvän sekä innovaation tunnettuuden mittarin.  

Kuten kappaleessa 2.2.1 todettiin, Rope (2005, 524) jakaa varsinaiset lanseeraustavoitteet 

tunnettuus-, imago- ja taloudellisiin tavoitteisiin. Vastaavat mittarit voivat liittyä asiakkaiden 

etenemiseen tietoisuusvaiheesta ostopäätökseen, mielikuvien mittaamiseen sekä taloudelli-

siin mittareihin, kuten kannattavuuteen. (Rope 2005, 524-525). 

Koska aiemmin on todettu, että lanseerauksen menestystekijät ovat sekä sisällöllisiä, että 

lanseerausvaiheeseen liittyviä, looginen johtopäätös seurantamekanismien laatimisille on, 

että myös niiden tulee kattaa sekä sisällöllisten, että lanseerausta koskevat seikat. Mikäli lan-

seeraustoimenpiteet eivät tuota toivottua tulosta, voi oikeiden seurantamekanismien avulla 
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analysoida, onko syynä mahdollisesti esimerkiksi palvelun sisältö tai arvoehdotus, vai kenties 

lanseerauksen ajoitus, väärin valittu asiakassegmentti tai liian heikko asiakkaiden tavoittami-

nen markkinointiviestinnän ja myynnin keinoin. Näin päästään tekemään tarvittavat muutok-

set joko palvelun sisällöllisiin, lanseerausstrategisiin tai -taktisiin valintoihin.  

2.3 Markkinatilanne 

Kaikki innovaatioprosessiteoriat ovat yhtä mieltä siitä, että markkinat määrittävät viimekä-

dessä koko prosessin onnistumisen tai epäonnistumisen Gbadegeshin (2019, 39). Menestyville 

yrityksille on tyypillistä, että ne ymmärtävät seikat, joilla on asiakkaille arvoa tulevaisuu-

dessa ja pystyvät näin ennakoimaan markkinoiden kasvualueet ja -potentiaalin. Muuttuviin 

trendeihin vastaaminen etujoukoissa voi olla kannattavampi strategia, kuin se, että muuttaa 

liiketoiminnan suuntaa vasta, kun trendit ovat valtavirtaa. Menestyvien lanseerausten yksi te-

kijä on asiakkaiden tarpeiden hyvä tunteminen ja kilpailijoiden vahvuuksien tunteminen. Näi-

den perusteella yritys voi ennakoida tulevaisuuden markkinatilanteen kehittymistä. (Palmer 

2011, 230). 

Markkina-analyysin avulla yritetään selvittää markkinatilanne mahdollisimman hyvin. Yleensä 

tämä tehdään jo innovaatioprosessin alkuvaiheessa, mutta jos se on jäänyt tekemättä, vii-

meistään lanseerausvaiheessa on tärkeä luoda ymmärrys perusasioista, jotta ymmärretään 

markkinan suuruus ja kehittyminen, tulo- ja voittomarginaalimahdollisuudet sekä mahdolliset 

markkina-aukot. (Lovelock ym. 2016, 94). 

Markkinakysynnän volyymia voidaan nykyään mallintaa erilaisilla työkaluilla, mikäli relevant-

tia dataa on saatavilla. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että mitä kauemmin palveluinnovaa-

tion kehitys kestää ja mitä enemmän se vaatii investointeja, sitä enemmän myös markkinaen-

nusteiden tekemiseen kannattaa panostaa. Aina ei ole välttämätöntä tukeutua työkaluihin ja 

mallinnuksiin. Joskus asiantuntevan ekspertin analyysi voi olla riittävä parhaan mahdollisen 

ennusteen luomiseksi. Asiantuntijoiden lisäksi voidaan hyödyntää markkina- ja kilpailija-ana-

lyysiresursseja, mikäli yrityksellä on tällaisia käytettävissä (Palmer 2011, 242 - 246). Myös In-

ternet tarjoaa paljon erilaista dataa, jolla voidaan selvittää niin käyttäytymiseen, kuin prefe-

rensseihin perustuvaa tietoa. Tarjolla on muun muassa GPS- teknologian mahdollistamaa pai-

kannustietoa, käyttäjien jalanjälkeen perustuvaa kontekstipohjaista- sekä sosiaalisiin tai am-

matillisiin verkostoihin perustuvaa tietoa. Tekoälysovellusten avulla valtavien tietomäärien 

käsittely on nopeaa ja tarkkaa. (Palmer, 2011, 192-193). 

Palveluinnovointi vaatii luovuutta, ennakointia, syvää asiakkaiden sekä kilpailijoiden ymmär-

tämistä. Hyödyntämällä tulevaisuuden ennakointiajattelua, sekä muotoiluajattelua voidaan 

tulevaisuuden markkinoiden muutoksia ottaa huomioon uusien palveluinnovaatioiden suunnit-

telun pohjaksi. (Agarwal ym. 2015, 198). Käytännönläheinen lähestymistapa markkinoiden 

ymmärtämisen fasilitoimiseksi on hyödyntää palvelumuotoilun keinoja, joissa osallistutetaan 
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asiakkaita ideoimaan ja kehittämään tulevaisuuden palveluja (Ojasalo ym. 2018, 7). Tulevai-

suuden ennakoinnin avulla yritykset voivat nähdä liiketoimintaympäristön muutoksia (Hiltunen 

2013, 161).   

2.4 Mitä kaupallistamisella tarkoitetaan? 

Suomalaisessa keskustelussa puhutaan paljon kaupallistamisesta siinä kontekstissa, kun pohdi-

taan, miksi suomalaiset eivät onnistu teknologisten keksintöjensä viemisessä markkinoille 

niin, että niistä tulee kansainvälisesti menestyvää liiketaloutta. Sanotaan, että suomalaiset 

eivät osaa kaupallistaa innovaatioitaan.  Tässä yhteydessä on aiheellista tarkastella kaupallis-

tamista suhteessa innovaatio- ja lanseerausprosessiin.  

Kaupallistamisprosessilla voidaan tarkoittaa niitä aktiviteetteja, joita tarvitaan, jotta uudesta 

teknologiasta tulee hyväksyttävää, käyttöön otettua ja uudelleen ostettavaa kohdeasiakkai-

den toimesta. Kaupallistamisprosessin voidaankin katsovan olevan osa koko palvelu- tai tuo-

teinnovaatioprosessia. Innovaatioprosesseja ei kuitenkaan ole optimoitu liiketoiminnan näkö-

kulmasta, jonka vuoksi hänen kehittämässään integroidussa kaupallistamismallissa listataan 

erikseen kaupallistamiseen tähtäävät toimet jaoteltuina kaupallistamista edeltäviin tehtäviin, 

kaupallistamisen aikana ja sen jälkeen tehtäviin toimiin. Ennen varsinaista kaupallistamista 

tapahtuu mm osaamisen ja resurssien arviointi, teollisen soveltamisalan identifiointi, markki-

noiden ja patenttien analysointi. Kaupallistamisen aikana määritellään kohdemarkkinat, tava-

taan pääsidosryhmiä, määritellään liiketoimintamalli, suunnitellaan toimitusketjut, kehite-

tään ja testataan prototyyppejä sekä hankitaan tarvittava rahoitus. Kaupallistamisen jälkeen 

valitaan vielä lopulliset liiketoimintamallit, suunnitellaan tuotantovaihe, hallitaan asiakas-, 

toimittaja- sekä rahoittajatahoja ja hallitaan mahdollinen kansainvälistyminen. (Gbadegeshin 

2019, 17; 37; 91). Myös Kirchberger ja Pohl (2006, 1086) jakavat kaupallistamisprosessin kol-

meen osaan: aikainen vaihe, jossa kaupallistaminen aloitetaan, keskivaihe, jossa kaupalli-

suutta kasvatetaan ja myöhäinen vaihe, jossa pääfokus on asiakkaiden tavoittamisessa ja 

myynnissä.  

Päinvastoin kuin Gbadegeshin (2019), Kirchberger ym. (2006, 1093) tunnistivat tutkimusorga-

nisaatioiden innovaatioihin perehtyneessä tutkimuksessaan kaupallistamiseen liittyviä useita 

menestystekijöitä, joita ovat mm. teollisuuden läheisyys (mm maantieteellinen ja kulttuuri-

nen), innovaatiokulttuuri, verkostoituminen, materiaaliset oikeudet, tutkijoiden henkilökoh-

taisiin ominaisuudet ja osaaminen, resurssit, tiimin rakenne, teknologian soveltamisen arvo ja 

teknologian soveltuvuus kaupallistettavaksi. 

Kaupallistamisprosessin voidaan katsoa kuuluvaksi osaksi innovaatioprosessia. Erityisesti tek-

nologiavetoisissa yrityksissä voi olla hyvä, että innovaatioprosessin rinnalla kulkee kaupallista-

misprosessi, jos nämä näkökulmat jäävät innovaatioprosessissa muuten huomiotta. 
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Tässä luvussa on tarkasteltu innovaatioprosesseja ja lanseerausprosesseja käsittelevistä tutki-

muksista ja kirjallisuudesta löytyneitä innovaatioiden menestymistä selittäviä tekijöistä eri-

tyisesti lanseerausvaiheen osalta. Löytyneet tekijät on tiivistetty kappaleessa 4.1 viiteke-

hykseksi innovaatioprosessin lanseerausvaiheen menestystekijöistä. Viitekehykseen on kerätty 

menestystekijät sekä miten ne vaikuttavat menestykseen. 

3 Kehitystyön lähestymistapa, menetelmät ja kulku 

Tässä opinnäytetyössä kehitetään kohdeyritykselle lanseerausmalli, jonka tarkoituksena on 

tukea yrityksen innovaatioiden markkinoille vientiä.  Tavoitteena on muodostaa malli, joka on 

hyväksyttävä organisaatiossa ja joka voi tehostaa markkinoille vietävien palveluiden kaupal-

lista menestystä. Kohdeyritys kehittää tieteeseen pohjautuvia erilaisia teknologisia ratkaisuja 

hyvin erityyppisillä prosesseilla, joista jotkut noudattavat tarkkoja tieteellisten tutkimuspro-

sessien menetelmiä ja jotkut ovat vapaamuotoisempia ja varsin emergenttejä. Lukuisissa in-

novaatioprosesseissa on mukana useita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Tämän vuoksi myös kehi-

tettävän lanseerausmallin tulee mukautua erityyppisiin innovaatioprosesseihin. Kohdeyrityk-

sellä ei ole ennestään kuvattua tai muuten yhdenmukaista lanseerausmallia. 

Palvelumuotoiluajattelu ja -menetelmät auttavat suunnittelemaan tutkimukseen ja testaami-

seen perustuvia palveluja ja artefakteja. Palvelumuotoilu soveltuu sekä asiakkaille suunnattu-

jen palvelujen, että myös esimerkiksi sisäisten prosessien suunnitteluun. Palvelumuotoilun 

prosesseille on tyypillistä iteratiivinen eteneminen, jossa tutkimus ja kehitys kulkee rinnak-

kain. Palvelumuotoilun ytimessä on yksilökeskeinen muotoiluajattelu, jolla varmistetaan 

suunniteltavan palvelun tai artefaktin sopivuus sen käyttäjälle. (Stickdorn ym. 2018, 14-25).  

Koska tavoitteena oli suunnitella kohdeyrityksen henkilöstölle sopiva, hyväksyttävä ja käyttö-

kelpoinen lanseerausmalli, päätettiin tässä kehitystyössä hyödyntää palvelumuotoilun mene-

telmiä soveltuvin osin lanseerausmallin suunnittelun metodiksi. Kehitystyö raportoidaan kro-

nologisesti siinä järjestyksessä, kuin kehittäminen tapahtui, vaikka kehitystyö suunniteltiin ja 

soveltaen toteutettiin seuraavassa kappaleessa esitettävän timanttimallin mukaan. Koska koh-

deyrityksen työkieli on englanti, on työvaiheita kuvaavat kuviot ja liitteet esitetty alkuperäi-

sinä englanninkielisinä versioina. 

Analyysi toteutetaan teoriaohjaavana analyysinä. Tälle analyysimuodolle on tyypillistä, että 

siinä on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät kytkeydy suoraan teoriaan. Teoria voi myös 

auttaa analyysin etenemisessä. Teoriaohjaavan analyysin logiikka on abduktiivista päättelyä. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2013, 96-97). 
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3.1 Tuplatimanttimalli  

Tuplatimantti (Double Diamond) on Brittiläisen Design Councilin (2019) alun perin vuonna 

2004 kehittämä ja sen jatkuvasti ylläpitämä prosessimalli, jota hyödynnetään yleisesti osana 

palvelumuotoiluprosesseja. Malli antaa kehyksen lähestyä suunnitteluprosessia neljän vaiheen 

kautta. 

 

Kuvio 1. Tuplatimantti. Mukaillen Design Council (2019) Framework for Innovation.  

Ensimmäinen vaihe, tutki ja ymmärrä, auttaa ymmärtämään haasteen syvällisesti tutkimalla 

henkilöitä, joita kehitettävä asia koskee. Toinen, tarkenna ja kiteytä -vaihe auttaa määritte-

lemään haasteen uudella tavalla. Timantin toisella puolella oleva kolmas vaihe on ideoi ja ke-

hitä -vaihe, joka osallistuttaa ja rohkaisee ihmisiä ideoimaan erilaisia ratkaisuja määriteltyyn 

haasteeseen. Viimeinen toteuta ja tiivistä – vaihe kattaa testaamisen, muokkaamisen ja lopul-

lisen version toteuttamisen. Koko mallin kantavat periaatteet ovat ihmiskeskeisyys, visuaali-

nen kommunikointi, osallistaminen ja yhteiskehittäminen ja jatkuva iterointi. Mallin vaihei-

den välillä onkin tarkoitus liikkua joustavasti tarpeen mukaan sen sijaan, että mallia noudate-

taan lineaarisesti. (Design Council 2019). Prosessille on myös tyypillistä, että sitä adaptoidaan 

prosessin kuluessa niin, että se mahdollistaa suunnittelun sujuvan etenemisen. Prosessin ai-

kana käytetään vuoroin laajentamisen ja supistamisen ajattelua ja menetelmiä sekä ongel-

man ymmärtämisen ja kiteyttämisen, että kehittämisen ja toteuttamisen vaiheissa. 

(Stickdorn, Hormess, Lawrence, Schneider 2018, 86 - 90). 

Tuplatimanttia käytetään palvelumuotoiluprosesseissa, koska se soveltuu hyvin artefaktin ke-

hitystyön pohjaksi. Tämän vuoksi se valittiin myös tämän kehitystyön suunnittelun viiteke-

hykseksi. Kehitystyön toteutunut eteneminen on kuvattu kuviossa 2, josta näkyy koko proses-

sin iteratiivisuus. 
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Kuvio 2: Kehitystyön eteneminen käytännössä. Mukaillen Design Council (2019) Framework for 

Innovation 

3.2 Ongelman tutkiminen ja ymmärtäminen  

Palvelumuotoilun prosessit on suunniteltu niin, että ensin varmistetaan, että ollaan ratkaise-

massa oikeaa ongelmaa, ennen kuin tuhlataan aikaa hienon suunnitelman tekemiseen. Tällä 

vältetään ihmisten ja organisaatioiden intuitiivinen tarve hypätä heti ratkaisemaan oletettua 

ongelmaa. (Stickdorn ym. 2018, 86). Ensimmäiseksi vaiheeksi lanseerausmallin suunnittelupro-

sessissa otettiin timanttimallin mukainen ongelman tutkiminen ja ymmärtäminen. Tutkimus 

aloitettiin käyttäjätutkimuksella haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä sen eri organi-

saatioiden tasoilta ja yksiköistä.  

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jolla saadaan nopeasti kerättyä tietoa kehittämisen 

kohteesta. Se on hyvä menetelmä, kun halutaan kerätä tietoa yksilöiden näkökulmasta mah-

dollisimman vapaasti. (Ojasalo ym. 2009, 94).  Lomake-, teema- ja syvähaastattelulla tutki-

taan erilaisia ilmiöitä ja haetaan vastauksia ongelmiin. Tutkimuksen toteutuksen strukturoin-

nin aste ratkaisee, mikä haastattelumuoto sopii kuhunkin tilanteeseen parhaiten. Lomake-

haastattelu on yleensä kvantitatiivisen tutkimisen aineistonkeruumenetelmä, koska se mah-

dollistaa ilmiöiden tutkimisen tiettyjen ennalta annettujen vaihtoehtojen sisällä. Tämä sopii 

tapauksiin, joissa ongelma on jo hyvin rajattu ja halutaan esimerkiksi testata hypoteeseja. 

Teemahaastattelussa edetään tiettyjen etukäteen määrättyjen teemojen varassa. Siinä koros-

tetaan ihmisten omia tulkintoja asioista sekä heidän niille antamia merkityksiä. Teemahaas-

tattelun kysymyksen asettelu ei ole tiukasti etukäteen määriteltyä, mutta teemat perustuvat 

tutkimuksen ongelmakehykseen. Syvä- eli avoin haastattelu perustuu avoimiin kysymyksiin, 

joita haastattelija kehittää haastattelun aikana saadakseen ilmiöstä syvän ymmärryksen. 

(Tuomi ym. 2013, 74-75).  
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Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus tutkia ja ymmärtää kohdeyrityksen henki-

löstön näkemyksiä yrityksen lanseerauksiin liittyen ja samalla kartoittaa heidän ajatuksiaan ja 

toiveitaan kehitettävälle mallille. Koska itse ongelma oli vielä strukturoimaton, valittiin tie-

donkeruumenetelmäksi puolistrukturoitu teemahaastattelu ja analyysimenetelmäksi laadulli-

sen tutkimuksen menetelmät. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan esimerkiksi ilmiöiden ku-

vaamiseen tai toiminnan ymmärtämiseen. Näin ollen on tärkeää, että tutkimushaastatteluun 

valituilla henkilöillä on kokemusta ja tietoa tutkittavasta asiasta. Ns. eliittiotanta tarkoittaa 

sitä, että haastateltaviksi valitaan vain henkilöt, joilta oletetaan saavan parhaiten tietoa tut-

kittavasta ilmiöstä.  (Tuomi ym. 2013, 85-86). Koska kohdeyrityksessä lanseeraukset koskevat 

koko yritystä, tähän tutkimukseen haluttiin ottaa mukaan näkökulmia eri puolelta organisaa-

tiota aina ylimmästä johdosta yrityksen tutkijoihin saakka. Haastatteluun haluttiin henkilöitä 

edustamaan viittä erilaista funktiota; ylin johto, liiketoiminta-alueiden edustajat, markki-

nointi ja viestintä, myynti ja design. Haastateltavaksi valittiin henkilöitä, jotka tiedettiin 

osaaviksi ja jotka pysyisivät antamaan tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa oman roolinsa 

edustajina. Ylin johto otettiin alkuhaastatteluun suhteellisesti yliedustettuna, koska koettiin 

tärkeäksi saada heidän näkemyksensä ja tahtotilansa mukaan uuden toimintamallin kehittämi-

seen, varsinkin, kun heitä ei ollut tarkoitus saada mukaan projektin jatkossa yhteiskehittämi-

sen työpajoihin. Haastateltavien määrä haluttiin rajata 15 henkilöön kustannussyistä, koska 

haastattelut päätettiin ulkoistaa ulkopuoliselle tutkimusyritykselle tutkimukseen työaikana 

käytettävien tuntien rajallisuuden vuoksi. Koska tutkijalla on lähtökohtaisesti aina jonkinlaisia 

ennakkoasenteita (Stickdorn 2018, 110), voi haastattelujen ulkoistaminen olla keino saada 

monipuolisempia näkemyksiä.  

Haastateltavat jakaantuivat organisaation eri osiin ja rooleihin seuraavasti: 

Ylin johto (Executive Leadership team – jäsen) 4 kpl 

(muut) Liiketoiminta-alueiden edustajat 4 kpl 

Markkinointi ja viestintä 2 kpl 

Myynti 3 kpl 

Design 2 kpl 

Taulukko 1: Teemahaastattelujen jakaantuminen organisaation ja roolin mukaan 

Haastattelun tavoitteet, teemat ja alustavat kysymykset laadittiin markkinoinnin ja viestin-

nän edustajien toimesta. Näin mukaan saatiin niin markkinoinnin- kuin viestinnän näkökul-

mien kannalta olennaiset asiat. Haastattelun teemoilla haettiin kokonaisnäkemystä niin 
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palveluiden syntyyn (innovaatio- ja kaupallistamisprosessit), kuin myös niistä tehtävien uuti-

sointien käytäntöihin eri organisaation osien näkökulmista. Lisäksi mukaan otettiin osio, millä 

haluttiin ymmärtää organisaation näkemys siitä, miten hyvin lanseeraukset linkitettiin strate-

giaan. Haastattelun kysymykset on esitetty liitteessä 1.  

3.3 Teemahaastattelusta kerätyn aineiston analyysi 

Ojasalo (2009, 99) toteaa, että haastattelut kannattaa nauhoittaa ja haastattelun jälkeen lit-

teroida. Kustannussyistä haastatteluista päätettiin litteroinnin sijaan kirjoittaa muistiinpanot. 

Tämän vuoksi haastatteluja teki aina kaksi henkilöä: toinen haastatteli ja teki muistiinpanoja 

pääkohdista ja toinen kirjasi keskustelut mahdollisimman tarkasti ylös. Muistiinpanoja haas-

tatteluista kertyi yli sata sivua.  

3.3.1 Sisällönanalyysi 

Laadullisen tutkimuksen analyysi etenee yleisesti niin, että ainestoa läpikäydessä päätetään, 

mikä siinä kiinnostaa ja tehdään tästä päätös. Nämä asiat kerätään erilleen ja kaikki muu jä-

tetään jatkoanalyysista pois. Tämän jälkeen aineisto luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitel-

lään ja kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi ym. 2013, 91-92). Teemahaastatteluista kerätty ai-

neisto käytiin läpi kysymysrungon mukaisesti: kunkin teeman alle kerättiin vastauksista luokat 

ja ne koodattiin värein sen mukaan, kuinka usein näkökulma esiintyi aineistossa. Luokat jaet-

tiin nykytilaa kuvaaviin ja tulevaisuuden toiveisiin liittyviin. Taulukossa 2 on yhteenveto, 

kuinka monta luokkaa kustakin teemasta löytyi. Luokkia ei ole nimetty taulukkoon, koska ne 

kuvaavat kohdeyrityksen sisäistä tilannetta tavalla, jota ei ole tarkoituksenmukaista esitellä 

tässä opinnäytetyössä. 

Teema Nykytilaa kuvaavien 

luokkien lukumäärä 

Tulevaisuuden toiveita 

kuvaava luokkien luku-

määrä 

Linkitys strategiaan 5 6 

Prosessit 6 6 

Päätöksenteko ja niiden struktuurit 6 6 

Roolit ja vastuut 4 4 

Työkalut, pohjat, tiedon säilytys 6 4 

Muut esiin tulleet teemat 5 6 

Taulukko 2. Teemahaastattelun aineiston teemat ja niiden alta löytyneiden luokkien lukumää-

rät 
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3.3.2 Datan visualisointi persoonien avulla 

Persoonat ovat arkkityyppejä ihmisryhmistä, kuten tietystä asiakasryhmästä tai käyttäjästä, 

markkinasegmentistä, työntekijäryhmästä tai jostain muusta sidosryhmästä. Persoonat perus-

tustuvat tutkimuksen avulla kerättyyn aineistoon ja ne sekä auttavat kommunikoimaan tutki-

mustuloksia, että lisäämään eri organisaation osien välistä keskinäistä ymmärrystä. Näin per-

soonien avulla voidaan lisätä empatiaa ja saamaan kehitystyöhön osallistuvat henkilöt sekä 

koko organisaatio samalle sivulle. Persoonat rakennetaan tyypillisesti niin, että niissä on valo-

kuva, nimi ja joitakin demograafisia tietoja, lainaus, kuvaus ja statistiikkaa (Stickdorn ym. 

2018, 40-42). 

Koska suunnitteluprosessin seuraavassa vaiheessa oli tarkoituksena järjestää yhteiskehittämi-

sen työpajoja työryhmän kanssa, päätettiin tutkimuksen tässä vaiheessa hyödyntää persoonia 

organisaation eri näkökulmien viestinnän välineenä.  Tämän vuoksi aineisto analysoitiin vielä 

kertaalleen niin, että siitä eroteltiin kunkin organisaation osan vastaukset omaksi luokakseen, 

jonka jälkeen sieltä haettiin eri teemoihin liittyvät samankaltaisuudet organisaation osan si-

sällä ja tutkittiin eri organisaation osien välisiä eroja. Analyysissä ilmeni, että kohdeyrityk-

sessä oli hyvin erilaisia näkemyksiä sekä nykytilanteesta, että toiveista. Eroavaisuudet olivat 

suuria eri organisaation osien välillä (ylin johto, tutkimusalueet, myynti, markkinointi ja vies-

tintä) ja pienintä näiden osien sisällä. Näiden perusteella luotiin persoonat edustamaan eri 

organisaation henkilöstön arkkityyppejä. Jokaiselle persoonalle valittiin kuvapankista valo-

kuva, keksittiin nimi ja ryhmää edustava työtitteli. Persoonissa kuvattiin sen ryhmää edustava 

yhteenveto haasteista, toiveista, sekä ryhmää hyvin kuvaavat lainaukset.  

3.3.3 Aineiston jatkoanalyysi ja lisäaineiston kerääminen yhteiskehittämisen työpajassa 

Palvelumuotoilussa yleisesti käytetyn tuplatimanttimallin kantaviin periaatteisiin kuuluu mm 

yhteiskehittäminen (Design Council 2019). Yhteiskehittämisessä valikoitu joukko ihmisiä muo-

dostavat projektitiimin, joka kokoontuu yhteen käyttäjäkeskeisen muotoiluprosessin äärelle 

ratkaisemaan valittua haastetta. Projektitiimi kannattaa muodostaa niin, että se kattaa tule-

via käyttäjiä ja asiaosaajia. Yhteiskehittäminen vaatii ja edesauttaa struktuuristen, kulttuu-

risten, yksilöiden tai organisaatioiden välisten esteiden ylittämistä. Yhteiskehittämisen avulla 

voidaan lisätä luottamusta ja yhteisten arvojen vahvistamista. (Pirinen 2016, 27-28; Stickdorn 

ym. 2018, 342).   

Sisällönanalyysistä ilmeni, että kohdeyrityksen organisaation eri osissa oli varsin erilaiset ko-

kemukset ja odotukset lanseerauksiin liittyen. Tutkimuksen ensimmäinen työpaja suunnitel-

tiin yhteiskehittämisen työpajaksi, jossa tarkoituksena oli esitellä osallistujille teemahaastat-

telun analyysi, mukaan lukien alustavat persoonaluonnokset, validoida analyysi, sekä täyden-

tää aineistoa. Tuplatimantin vaiheista tämä vaihe vastaa tarkenna ja kiteytä -vaihetta. 
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Työpajaan kutsuttiin edustajia tutkimusalueelta, myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä. 

Osa heistä oli osallistunut jo teemahaastatteluvaiheeseen.  Tavoitteena oli myös lisätä osallis-

tujien välistä ymmärrystä siitä, mitä organisaation eri osissa työskentelevien kipupisteet, toi-

veet ja tavoitteet ovat. Tämä oli kehitystyön kannalta tärkeää, koska koko palvelumuotoilu-

prosessin tavoitteena oli suunnitella koko organisaatiolle yhteinen prosessi. Työpajassa vali-

doidut ja täydennetyt persoonat ovat liitteessä 3. Työpajan tuloksena syntyi lanseerausmallin 

alustava konsepti, joka on esitetty tuloksissa kappaleessa 4.2. Samassa työpajassa aloitettiin 

myös ideointi, jota on esitelty seuraavassa luvussa 3.4.  

Yhteiskehittämisen työpajoissa valituilla metodeilla on tärkeä rooli erilaisten näkemysten yh-

teensovittamisessa. Visuaaliset metodit, työkalut ja suunnittelupelit ja -esineet auttavat osal-

listujia jakamaan näkemyksiään ja tietojaan ja sovittelemaan erilaisia näkemyksiä. (Pirinen 

2016, 29). Covid-19 – pandemian vuoksi työpaja jouduttiin järjestämään etänä, joka rajoitti 

metodivalikoimaa merkittävästi. Kohdeyrityksessä on käytössä Miro- sovellus, joka soveltuu 

yhteiskehittämisen työpajojen virtuaalitilaksi, joten se valittiin työpajan ympäristöksi. Kes-

kustelualustana käytettiin Microsoft Teams -kokoussovellusta. Työpajan kulku on esitetty liit-

teessä 2. 

3.4 Lanseerausmallin ideointi 

Timanttimallin seuraava vaihe on ideoi ja kehitä. Ideointia tapahtuu palvelumuotoiluprojek-

tissa kaiken aikaa, kun ongelman ymmärtäminen lisääntyy. Jopa hyvin varhaiset ideat voivat 

olla hyödyllisiä, jos ne perustuvat ongelmasta tuotettuun tutkimustietoon ja -analyysiin. 

Suunniteltu ideointi on divergentti vaihe prosessia, jolloin pyritään tuottamaan lukumäärälli-

sesti suuri määrä ideoita laadun sijaan. Suurien määrien ideointi auttaa siirtymään aivan uu-

sien ja radikaalien ideoiden tuottamiseen. (Stickdorn ym. 2018, 158). 

Ensimmäisessä yhteiskehittämisen työpajassa aloitettiin ensimmäisen ideointivaihe. Aineis-

tonanalyysin läpikäynnin, validoinnin ja aineiston täydentämisen jälkeen työpajan osallistu-

jilla oli yhteinen ymmärrys ongelmasta organisaation eri osien näkökulmista käsin. Tätä taus-

taa vasten ilmapiiri oli avoin lanseerausmallin ideoinnin aloittamista varten. Aineistoanalyysi 

paljasti myös, että lanseerausmallin kehittämisen lisäksi oli tarpeen selkiyttää erilaisten uu-

tisten ja lanseerausten eroja.  

Ideointi ensimmäisessä työpajassa oli kaksivaiheinen. Ensin osallistujille annettiin ideoitavaksi 

haastatteluista nousseille eri uutis- ja lanseeraustyypeille ryhmät ja ryhmille kuvaavat nimet: 

Tavoitteena oli tuottaa ideoita siitä, miten saada järjestäytymätön joukko erilaisia uutis- ja 

lanseeraustyyppejä selkiytettyä samanlaisesta mallista tai prosessista hyötyviin ryhmiin. Ide-

ointi toteutettiin pienryhmissä, jonka jälkeen tulokset purettiin koko työryhmän kesken kes-

kustellen ja jatkoideoiden.  Erilaisten ja erikokoisten (uutis-) ja lanseeraustarpeiden 
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tunnistamista varten muodostui jako helpottamaan oikean mallin nopeaa löytämistä.  Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään kehittämään tuote- ja palvelulanseerausten malli. 

 

Kuvio 3: Kohdeyrityksen uutis- ja lanseeraustyypit  

Toisen ideointivaiheen motivoivaksi teemaksi esitettiin teemahaastatteluista noussut toive: 

”Olisi hyvä, jos olisi: Mene tuon putken päähän ja se nappaa sinut oikeaan suuntaan”. Toisen 

ideointikierroksen tarkoituksena oli tuottaa ideoita siitä, minkälaiset uutis- ja lanseerausmal-

lit voisivat vastata persoonien tarpeisiin ja toiveisiin. Ideoinnin tuloksena muodostui alustava 

käsitys lanseerausmallin vaiheista.  

 

Kuvio 4: Lanseerausmallin alustavat vaiheet 

3.5 Kohdeyrityksen uusi strategia osaksi prosessin vaatimuksia  

Aineistoanalyysin yksi löydöksistä oli, että kohdeyrityksen johto toivoi haastatteluvaiheessa 

vielä tekeillä olevan uuden strategian huomioimista lanseerausmallin suunnittelussa. Strategia 

julkaistiin seitsemän viikkoa ensimmäisen työpajan jälkeen, jonka vuoksi kehitystyöhön tuli 

pitkä tauko. Uusi strategia antoi yritykselle uuden sisällöllisen viitekehyksen ohjaamaan koko 
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yrityksen toiminnan sisältöä. Strategiaan liittyi myös entistä selkeämpi vaatimus asiakaskes-

keisyydestä ja asiakkaan kanssa yhdessä tekemisestä. Tältä osin yrityksen uudesta strategiasta 

löytyy viitteitä palvelukeskeiseen logiikkaan.  

Strategiaan tutustumisen jälkeen teemahaastattelun aineisto analysoitiin vielä kertaalleen 

niin, että sieltä tutkittiin kaikki viittaukset strategiaan, jonka jälkeen ne ryhmiteltiin alusta-

van lanseerausmallin vaiheisiin. Näin niistä tuli osa prosessille asetettuja toiveita ja vaatimuk-

sia. Esimerkiksi vaatimus uuden sisällöllisen viitekehyksen toteuttamisen vaatimuksesta otet-

tiin mukaan yhdeksi työvaiheeksi, jossa täytyi määritellä viitekehyksen kohta, johon uusi pal-

velu liittyy ja miten näiden välinen viesti tulisi rakentaa. 

3.6 Aineiston jatkoanalyysi ja -kehitys teoreettisen viitekehyksen avulla 

Teoriaohjaavassa analyysissä aineisto liitetään abstrahoinnissa teoreettisiin käsitteisiin niin, 

että käsitteet tuodaan osaksi analyysia (Tuomi ym. 2013, 117). Aineistosta oli noussut esiin 

nykyiset haasteet, toiveet ja vaatimukset prosessille. Kehitystyön seuraavassa vaiheessa ai-

neistoanalyysia kehitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla saavutetun ymmärryksen avulla. Kir-

jallisuuskatsauksessa löytyi lanseerausvaiheen menestystekijöitä, joihin tutkimusaineisto lii-

tettiin. Esimerkki 1: Menestymistekijä: Palvelun markkinoitavuus-> arvoehdotuksen houkutte-

levaisuus -> keino: asiakkaan arvon muodostumisen kuvaaminen palvelukeskeisen (SDL) liike-

toimintalogiikan mukaisesti -> liitettiin vaatimus asiakkaalle syntyvän arvon kuvaamisesta. 

Esimerkki 2: Menestystekijä: Lanseeraukseen liittyvät tekijät -> kohdentaminen -> keino: seg-

mentointi ja ostajapersoonat -> liitettiin vaatimus mallin asiakaskeskeisyydestä. Tämän ana-

lyysin tuloksena syntyi lista työvaiheista, joiden avulla malliin saatiin lisättyä konkreettisia 

keinoja vaatimusten käytännön toteutukselle.  

Seuraavassa yhteiskehittämisen työpajassa jatkokehitetty aineisto käytiin läpi, validoitiin, 

priorisoitiin ja täydennettiin. Työpaja toteutettiin Miro-ympäristössä. Työpajan kulku on ku-

vattu liitteessä 2 ja kuva työpaja 2 ideointivaiheesta Miro-sovelluksella on liitteessä 4. 

3.7 Prototyypin ja lopullisen lanseerausmallin kehittäminen 

Prototyypin tarkoituksena on saada nopeasti palautetta käyttäjiltä suunniteltavaan tuotok-

seen. Tavoitteena on selvittää prosessin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikä toimii ja 

mikä ei. (Stickdorn ym. 2018, 335). Tämän vuoksi tuplatimanttimallin tässä toteuta ja tiivistä 

- vaiheessa kehitettiin prototyyppi lanseerausmallille ja testattiin sitä eri käyttäjäryhmien 

kanssa. 

Kehitystyö aloitettiin pienen työryhmän kanssa tutkimalla ja ideoimalla vaihtoehtoja, jolla 

malli saataisiin toiminnallisesti helppokäyttöiseksi.  Apuna käytettiin benchmark -menetel-

mää, jossa analysoitiin käytännön työssä esiin tulleita esimerkkejä. Niistä valittiin 



  33 

 

 

jatkokehitettäväksi yksinkertainen PowerPointilla toteutettu malli. Kehitystyössä huomioitiin 

aineistosta nousseet vaatimukset, jotka liittyivät mm. työkaluihin, organisaation yhteistyöhön 

ja prosesseihin.  

Prototyyppiä esiteltiin, siitä pyydettiin arvioita ja jatkojalostusideoita pienryhmäkeskuste-

luissa, joita järjestettiin organisaation eri puolilta valittujen henkilöiden kanssa. Pienryhmä-

keskusteluja järjestettiin kaikkiaan viisi. Tapaamisten jälkeen oli ymmärrys, miltä osin malli 

koettiin hyväksyttäväksi ja mihin toivottiin muutoksia. Toinen tapaamisten anti liittyi mallin 

käsitteiden ja terminologian ymmärrettävyyteen. Osaa terminologiasta piti selkiyttää ja osaa 

käsitteistä täytyi avata, jotta kaikki ymmärsivät niiden merkityksen. Keskusteluissa kartoitet-

tiin myös tukimateriaalien tarve.  

Prototyypin testauksen jälkeen prototyyppiä kehitettiin muutama kierros niin, että siitä tuli 

käyttäjille ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Tukimateriaalien kehittämisessä käytettiin apuna 

kohdeyrityksen design-tiimin jäsentä, jonka kanssa käytiin pienryhmätapaamisissa nousseet 

tukitarpeet, ideoitiin ja toteutettiin sopivat työkalut. Kehitetty prototyyppi esiteltiin koh-

deyrityksen kaupallisen osaston johtoryhmälle, joka hyväksyi mallin viimeistelyn jälkeen jal-

kautettavaksi. 

4 Kehittämistyön tulokset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella innovaatioprosessien menestymiseen vai-

kuttavia tekijöitä lanseerausten näkökulmasta ja kehittää yrityksille innovaatioprosesseja tu-

keva ja täydentävä lanseerausmalli. Kehittämistyötä ohjaavat kysymykset ovat 1) minkälaisia 

innovaatioiden kaupallista menestymistä edistäviä lanseerausvaiheeseen liittyviä tekijöitä in-

novaatio- ja lanseerausprosesseista voidaan tunnistaa ja 2) minkälainen lanseerausmalli voisi 

auttaa yritystä tehostamaan sen tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuontia.  

Opinnäytetyön tuloksena kehitettiin viitekehys lanseerausvaiheen menestystekijöistä sekä lan-

seerausmalli, jotka esitellään tässä luvussa. Viitekehys esitellään kappaleessa 4.1 ja lansee-

rausmalli kappaleessa 4.2. 

4.1 Viitekehys innovaatioprosessin lanseerausvaiheen menestystekijöistä 

Luvussa 3 esitetään kirjallisuuskatsauksen perusteella löytyneitä lanseerausvaiheen tekijöitä, 

jota edesauttavat innovaatioiden menestymistä sekä tutkitaan valittuja tekijöitä tarkemmin. 

Kerätyn tiedon perusteella tähän opinnäytetyöhön luotiin taulukkomuotoinen viitekehys, jo-

hon tiivistettiin saavutetun ymmärryksen perusteella tärkeimmät tekijät ja miten ne edesaut-

tavat innovaation lanseerauksen menestymistä. Tekijät jaoteltiin innovaation 
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markkinoitavuuteen liittyviin ja lanseeraukseen liittyviin tekijöihin, joka vastaa kirjallisuus-

katsaukseen valittua jaottelua sen loogisuuden vuoksi. Markkinoitavuuteen liittyvät tekijät 

esitetään taulukon vasemmalla puolella ja lanseeraukseen liittyvät tekijät taulukon oikealla 

puolella. Taulukon alla näitä seikkoja on avattu tarkemmin. 

 

Markkinoitavuus, eli sisällölliset tekijät Lanseeraukseen liittyvät tekijät 

Tekijä Vaikutus menestykseen Tekijä Vaikutus menestykseen 

Ydinpalvelun ylivoi-
maiseksi katsottavat omi-
naisuudet 
- ydinpalvelu 
- lisä-/oheispalvelut 

- Erottautumiskeino 
- Auttaa asiakassuhteen 
ylläpitoa 
- lisää palvelun käyttöas-
tetta ja laatua 
- lisää asiakastyytyväi-
syyttä 

Lanseerauksen kohdennus - palvelun sisällön ja ar-
voehdotusten houkuttele-
vuus hyvällä kohdennuk-
sella 
- resurssien riittävyyden 
varmistaminen 

Palvelun tuttuus tai 
helppo omaksuttavuus 

- asiakkaiden helpompi 
ymmärtää odotettavissa 
oleva arvo 

Suunnitelmallinen koh-
dennettu markkinointi ul-
koisesti ja sisäisesti 

- tehokkaat ulkoiset mark-
kinointitoimenpiteet no-
peuttavat innovaatioiden 
ymmärtämistä 
- epävarmuustekijöiden 
häivyttäminen 
- sisäinen markkinointi no-
peuttaa markkinoille pää-
syä ja johtaa parempaan 
taloudelliseen tulokseen 
- tiedon ja osaamisen in-
tegrointi omaan organi-
saatioon 

Arvoehdotuksen houkutte-
levuus, sisältö ja realisti-
suus 

- Esittämistavalla merki-
tys menestykseen 
- Antaa asiakkaille viit-
teen mahdollisesta ar-
vosta, silloin, kun on kom-
munikoinnin väline 
- antaa ymmärryksen 
siitä, miten varmistetaan 
asiakasarvon syntyminen  
- realistinen arvolupaus 
toimii olemassa olevan 
asiakasluottamuksen lujit-
tajana ja antaa hyvän pe-
rustan uusille asiakkuuk-
sille -> palvelu vastaa en-
nakko-odotuksia 

Positiointi - positioinnilla luodaan in-
novaatiosta mielikuva ja 
ainutlaatuinen asema koh-
deasiakkaiden mielissä 
  

Resurssit:  
- omat ja asiakkaan 
- moniosaajatiimien 
käyttö 

- Arvon syntymisen var-
mistaminen 
- Auttaa varmistamaan, 
että asiakas pystyy hyö-
dyntämään uusia resurs-
seja omissa prosesseissaan 
- Monialaiset näkemykset 
edistävät palvelun menes-
tystä  

Markkinaviestin vastaa-
vuus palvelun sisältöön 

 

- Positiivinen asiakaskoke-
mus: palvelu vastaa sitä, 
mitä on luvattu 

 

Arvot, esim. yritysvastuun 
toteutuminen 

Arvot vaikuttavat valintoi-
hin 

Tavoitteiden määrittely - Tavoitteiden määrittelyn 
laatu vaikuttaa menestyk-
seen. Strategiset tavoit-
teet, kuten asiakassuh-
teen kehittäminen, 
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vaikuttavat menestymi-
seen positiivisemmin, kuin 
suoritusperusteiset tavoit-
teet, kuten uusien poten-
tiaalisten asiakkaiden tun-
nistamisen määrä. 

Markkinat - Markkinoille menon ajoi-
tus (ennakoinnin merki-
tys) 
- tulo- ja voittomarginaa-
limahdollisuudet 
- markkina-aukkojen tun-
nistaminen ja hyödyntä-
minen 

Seuranta - Seuranta vaikuttaa me-
nestymiseen positiivisesti, 
jos mittarit on valittu oi-
kein ja ne mahdollistavat 
tietoon perustuvat muu-
tokset joko palvelun 
markkinoitavuuteen tai 
lanseeraukseen liittyviin 
tekijöihin  

 Taulukko 3: Viitekehys lanseerausvaiheen menestystekijöistä 

Palvelun markkinoitavuuteen liittyvistä menestystekijöistä muodostuu sisällöllinen koko-

naisuus, jonka avulla palvelua kommunikoidaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Ydinpalve-

lun lisäksi palveluun liittyy oheispalveluja, jotka asiakas kokee kokonaisuuteen liittyvänä, 

vaikka toimittava yritys mieltäisi omassa organisaatiossaan ne erillisinä. Yrityksestä riippuen 

nämä voivat liittyä esimerkiksi markkinointiin tai laskutukseen. Nämä seikat ovat tärkeitä, 

koska asiakkaan kokemus muodostuu koko asiakaspolun vaiheista siitä hetkestä, kun hän on 

esimerkiksi nähnyt mainoksen sosiaalisessa mediassa tai vieraillut Googlen kautta löytämäl-

lään verkkosivulla aina siihen asti, kun palvelu laskutetaan ja jopa sen jälkeen, kun hänen 

oma arvonmuodostuksensa jatkuu uusien resurssien myötä.  Kokonaisuuden paketoimisella yh-

teen luodaan asiakkaalle hyvä asiakaskokemus ja näin voidaan lujittaa asiakassuhdetta. Tyyty-

väinen asiakas myös on omiaan käyttämään hyväksi kokemansa toimittajan palveluja uudel-

leen, mikä lisää palvelun käyttöastetta. 

Palvelun lanseerauksen valmistelun yhteydessä on hyvä miettiä, kuinka tuttu palveluun liitty-

vät elementit ja siihen liittyvä arvonmuodostus on erilaisille asiakassegmenteille. Mikäli pal-

veluun liittyy esimerkiksi radikaalisti uusia teknologioita, tai jotain sellaista, joka vaatii ym-

pärillä olevan yhteiskunnan asenteiden tai käytäntöjen muuttumista, ydinpalvelun ympärille 

muodostettava viestinnällinen kokonaisuus tulee harkita huolellisesti. Usein on tarkoituksen-

mukaista ja jopa välttämätöntä aloittaa markkinoiden luominen, eli potentiaalisten asiakkai-

den ja muiden tarvittavien sidosryhmien valmistaminen muutokseen ajatusjohtajuussisältöjen 

ja kohdistettujen ajatusjohtajuusaktiviteettien muodossa jopa vuosia ennen varsinaista lan-

seerausta. Mikäli aihepiiri taas on jo tuttu potentiaalisille asiakkaille, uuden palvelun vienti 

markkinoille vaatii tarkempaa kilpailutilanteeseen sovitettua sisällöllistä harkintaa.  

Arvoehdotuksen muodostamisessa on hyvä olla tietoinen arvonmuodostuslogiikoista ja valita 

palvelun lanseerausta parhaiten tukeva tapa. Palvelu- tai asiakaskeskeinen tapa auttaa yri-

tystä muotoilemaan arvoehdotuksensa asiakkaan näkökulmasta, eikä vain omaan erinomaisuu-

teen liittyvien seikkojen kautta. Asiakkaalle on tärkeää ymmärtää, mitä uusia resursseja tämä 

palvelun avulla saa, miten palvelun toimittaja auttaa asiakasta integroimaan nämä resurssit 
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osaksi asiakkaan omia resursseja ja mitä hyötyjä uusien resurssien integroimisesta liiketoimin-

nalle on odotettavissa. Arvoehdotusten muodostamisessa tulee olla realistinen, jotta mahdol-

lisesti hankittava palvelu vastaa odotuksia ja joko lujittaa olemassa olevaa asiakassuhdetta 

tai antaa hyvän perustan uuden asiakassuhteen syntymiselle. 

Palvelun sisällöllisiin seikkoihin sisältyy myös resurssit. Yrityksen on tärkeää muodostaa realis-

tinen käsitys siitä, kuinka laajan markkinan ja asiakaskunnan hyvään palvelemiseen sen re-

surssit riittävät. Toisaalta palvelun onnistuneeseen toimittamiseen liittyy olennaisesti myös 

asiakkaan omien resurssien riittävä sitominen palvelun uusien resurssien luomiseen ja integ-

roimiseen. Nämä on suunniteltava ja avattava osaksi palvelun sisällöllistä kokonaisuutta, jotta 

varmistetaan palvelun menestyminen.  Moniosaajatiimien käyttö auttaa ottamaan erilaiset 

näkökohdat huomioon. Esimerkiksi turvallisuuteen tai logistiikkaan liittyvät seikat saattavat 

olla palvelun ytimestä kaukana, mutta vastaavien osaajien ottaminen mukaan kokonaispalve-

lun suunnitteluun voi olla palvelun menestymisen kannalta jopa ratkaisevaa. 

Uuden palvelun sisältöön liittyy tänä päivänä olennaisesti yritysvastuun eri näkökulmien to-

teutuminen, vaikka palvelua toimittava yritys ei olisi näihin asioihin kiinnittänyt huomiota. 

Yrityksen maine tai esimerkiksi maantieteellinen sijainti voi olla tärkeä mielikuviin vaikuttava 

tekijä. On hyvä olla tietoinen potentiaalisten asiakkaiden arvoihin liittyvistä asioista, jotta 

palvelun sisältöä kuvaavaan materiaaliin voidaan ottaa tarvittaessa mukaan esimerkiksi ympä-

ristöön, ihmisoikeuksiin tai yhteiskunnallisiin näkökohtiin liittyviä seikkoja. Markkinat ja niillä 

vallalla olevat näkökulmat, asenteet ja arvot ovat taloudellisten ja kilpailullisten seikkojen 

lisäksi merkittäviä seikkoja ja ne vaikuttavat palvelun menestymiseen sen mukaisesti, miten 

palvelun ydin ja sen ympärillä olevat lisäpalvelut on suunniteltu nämä markkinoiden erityis-

piirteet huomioiden.  

Lanseerausvaiheen tekijöistä viitekehyksessä on ensimmäisenä kohdennus. Lanseeraustoimen-

piteiden suunnittelu ja toteuttaminen kannattaa rajata niin, että toimenpiteillä saavutetaan 

ne potentiaaliset asiakkaat, joille palvelun sisältö ja arvoehdotus on houkutteleva. Useimmilla 

yrityksillä markkinointibudjetti ja muut resurssit ovat rajallisia, jolloin nämä kannattaa koh-

distaa niin, että toimenpiteillä saavutetaan toivotut tulokset. Kohdesegmenttien, ja – markki-

noiden valitseminen mitoitetaan niin palvelun toimittamiseen olevien resurssien- kuin myös 

olemassa olevien markkinointiresurssien mukaan. Hyvin suunniteltu kohdennus auttaa myös 

suunnittelemaan ja mitoittamaan lanseeraustoimenpiteet vaikuttaviksi. Kohdistamalla resurs-

sien rajattuihin asiakasryhmiin, voidaan helpommin suunnitella ja toteuttaa tehokkaiden ja 

asiakkaan ostopolkua tukevien sisältöjen ja toimenpiteiden kokonaisuus. Näin voidaan nopeut-

taa halutuille markkinoille päästyä ja asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttamista. Sisäisesti koh-

distetut markkinointitoimenpiteet auttavat integroimaan uuteen palveluun liittyvää tietoa si-

säisesti, jolloin yrityksen resurssit voivat tehokkaammin osallistua lanseeraustoimenpiteiden 

tukemiseen.  
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Positioinnin avulla varmistetaan, että palvelu kuvataan potentiaalisille kohdeasiakasryhmille 

niin, että siitä muodostuu näille positiivinen mielikuva ja selkeä ymmärrys siitä, miten palvelu 

koskettaa juuri heitä ja miten se poikkeaa muista tarjolla olevista palveluista. On kuitenkin 

tärkeää, että palvelua kuvaavat viestit ovat realistisia ja vastaavat todellisuutta, jotta palve-

lukokemus vastaa jatkossa sitä, mitä asiakkaalle on luvattu. Positiivisen ja houkuttelevan mie-

likuvan luominen totuuden vastaisesti ei siis edistä palvelun menestymistä.   

Tavoitteiden määrittely ja seuranta kulkevat käsi kädessä. Tavoitteiden määrittelyä pohtiessa 

kannattaa punnita, mikä parhaiten edistää yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteita ja menesty-

misen edellytyksiä. Jos tavoiteasetannassa korostuvat lyhytjänteiset, usein suoritusperustei-

set tavoitteet, eivät suunnitellut toimenpiteet välttämättä edistä esimerkiksi pitkäaikaisten 

asiakassuhteiden kehittymistä, vaan toimenpiteillä optimoidaan suoritteita mittaaviin tavoit-

teisiin pääseminen. Seurannan mittaaminen on mielekästä asettaa vastaamaan tavoiteasetan-

taa. Strategisten tavoitteiden saavuttamista ei voi mitata suoritusperusteisilla mittareilla ja 

päinvastoin. Koska palvelun menestymiseen liittyy sekä palvelun markkinoitavuuteen, että 

lanseeraamiseen liittyvät seikat, on seurannassa hyvä olla erilliset keinot mitata näitä molem-

pia, jotta voidaan tarvittaessa tehdä tietoon perustuvia muutoksia näistä jompaankumpaan 

tai tarvittaessa molempiin.  

4.2 Lanseerausmalli 

Kehitystyössä suunniteltiin ja toteutettiin lanseerausmalli kohdeyritykselle. Kehitystyö etene-

minen on kuvattu kokonaisuudessaan luvussa 3. Teemahaastattelujen tuloksista tehtiin erilai-

sia analyyseja ja ne liitettiin kirjallisuuskatsauksen perusteella luotuun malliin soveltuvalta 

osin. Käytännön kehitystyön aikana löytyi asioita, joita ei kirjallisuuskatsauksen perusteella 

luotuun malliin nostettu. Tällaisia seikkoja olivat mm. strategisen näkökulman varmista-

miseksi mukaan otettavia asioita. Kehitystyössä käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja 

työhön otettiin mukaan henkilöitä organisaation eri osista.  Prototyypin testausvaiheessa muu-

tettiin muun muassa terminologia ja käsitteet kohdeyritykselle tuttuihin käsitteisiin. Lopuksi 

suunniteltiin tarvittavat työkalut tukemaan lanseerausmallin käyttöä. 

Aineiston keruu- ja analysointivaiheiden perusteella lanseerausmallille muodostui suunnittelu-

ajurit eräänlaiseksi konseptiksi, joka kiteytti vaatimukset siitä, millainen mallin tulisi olla. 

Nämä vaatimukset olivat: 1) mallin tulee tukea strategian jalkauttamista, sekä 2) ymmärret-

tävien viestien rakentamisessa asiakkaille, 3) sen tulee tukea myös asiakkaiden kanssa luota-

van arvon harkittujen viestien muodostamista, 4) mallin tulee ohjata ja helpottaa jokapäi-

väistä työtä ja varmistaa, että organisaatio tuntee asian ennen ulkoista lanseerausta ja 5) 

mallin tulee joustaa erilaisiin ja erikokoisiin tarpeisiin. 
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Kuvio 5: Lanseerausmallin konsepti 

Lanseerausmalliin tunnistettiin kuusi eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan 

tiimi ja määritetään vastuut. Toinen vaihe keskittyy palvelun perustaan, eli sisällöllisiin asioi-

hin, joihin kuuluu mm. markkinoiden ja potentiaalisten asiakkaiden kuvaaminen, palvelun si-

sällön; uniikin osaamisen, resurssien, arvon muodostumisen sekä yritysvastuunäkökulmien ku-

vaaminen. Lanseerauksen menestystekijöiden viitekehyksessä tätä osuutta kuvattiin markki-

noitavuuteen liittyvillä tekijöillä.  Kolmannessa vaiheessa luodaan lanseerauksen strategia; 

tehdään yhteenveto liiketoimintasuunnitelmasta, myynti- ja markkinointitavoitteista, lansee-

rauksen markkina- ja asiakassegmenteistä sekä ostajapersoonakohdistuksista sekä näille rää-

tälöidyistä viestihierarkioista. Neljännessä vaiheessa suunnitellaan ja tuotetaan myynti ja 

markkinointiaktiviteetit, kampanjat, kanavat ja tarvittavat sisältötyypit ja -materiaalit sekä 

sisäistä, että ulkoista lanseerausta varten. Viidennessä vaiheessa toteutetaan lanseeraussuun-

nitelma ja toimenpiteet sekä aloitetaan seuranta ja aktiivinen kampanjoiden testaaminen ja 

optimoiminen. Viimeisessä vaiheessa tehdään yhteenveto ja analyysi tuloksista sekä ehdotuk-

set jatkotoimenpiteitä varten. Nämä vaiheiden 3-6 seikat on kuvattu viitekehyksessä lansee-

raukseen liittyvinä tekijöinä. 

 

Kuvio 6: Lanseerausmallin vaiheet 

Lopullinen malli kattaa kuusi vaihetta sekä niiden työvaiheet. Jokaiselle työvaiheelle luotiin 

pohja konkreettiseksi työkaluksi, jonka avulla vaiheeseen liittyvä tieto joko luodaan tai 
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kootaan. Liitteessä 6 on esimerkkejä malliin luoduista työvaiheiden pohjista. Vaikeimmiksi 

työvaiheiksi osoittautuneiden pohjien tueksi kehitettiin tukityökalut. Pohjien avulla varmiste-

taan myös lanseerausmallin konseptin toteutuminen. Strategian jalkauttamista tukee eri työ-

vaiheissa kysymykset, mitä strategian raamin osaa innovaatio koskee, miten arvo luodaan yh-

dessä asiakkaan kanssa (osa kohdeyrityksen strategiaa), sekä miten innovaatiota koskeva vies-

tihierarkia sidotaan strategiaan. Ymmärrettävien viestien rakentamisessa asiakkaille tukee 

työvaiheet, joissa varmistetaan riittävän asiakasymmärryksen olemassaolo ja kirjoitetaan 

tästä kuvaukset, sekä riittävällä kohdistuksen tekemisellä ja segmenttikohtaisella viestihierar-

kialla.  Asiakkaiden kanssa luotavan arvon harkittujen viestien muodostamista tukee asiakas-

ymmärrykseen liittyvä työvaihe sekä palvelun kuvaukseen liittyvä työvaihe, jossa kuvaillaan 

myös asiakkaan resurssit ja panos sekä yhteistyömallit palvelun arvon syntymiseksi.  

Jokapäiväisen työn helpottaminen on pyritty varmistamaan selkeällä jaolla erityyppisiin uuti-

siin ja lanseerauksiin ja näille kullekin räätälöidyllä mallilla, jotka vaihtelevat kevyestä versi-

osta melko raskaaseen ja joidenka sisällä on mahdollisuus valita kuhunkin tapaukseen tarkoi-

tuksenmukaiset työvaiheet. Malliin on myös otettu mukaan sisäinen lanseeraus sen varmista-

miseksi, että organisaatio tuntee asian ennen ulkoista lanseerausta. Tietoperustan mukaiset 

innovaatioprosessin lanseerausvaiheen liittyvät menestystekijät toteutuivat mallissa sekä 

markkinoitavuuden, eli sisällöllisten tekijöiden, että lanseeraukseen liittyvien tekijöiden huo-

mioimisella soveltuvin osin.    

 

 

Kuvio 7: Lanseerausmallin vaiheet ja niihin liittyvät työvaiheet 

Lanseerausmallin kunkin työvaiheen sisältö kuvataan tässä yhteydessä lyhyesti. Ensimmäisessä 

vaiheessa kasataan tiimi, jonka tehtävänä on miettiä lanseeraus alusta loppuun, jonka vuoksi 

siihen tarvitaan henkilöitä organisaation eri osista. Vastuuhenkilöt nimetään niin, että tiimistä 

löytyy vähintään liiketoimintaan liittyvä vastuuhenkilö, lanseerauksen kokonaisuudesta 
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vastaava, tuote-/palveluvastaava sekä myynti- ja markkinointivastaava. Tarpeen mukaan tii-

miin voidaan nimetä muita vastuuhenkilöitä ja muita lanseeraukseen suunnitteluun tai toteut-

tamiseen osallistuvia henkilöitä.  

Perustaan, eli palvelun markkinoitavuuteen liittyvistä työvaiheista ensimmäisessä määritel-

lään se, miten lanseerattava tuote tai palvelu, sen viestit ja ratkaisut linkittyvät yrityksen 

strategian niin sanottuun haasteraamiin. Trendit ja markkinat -osiossa kuvataan palveluun 

liittyviä trendejä, markkinan kypsyyttä, kokoa ja ennusteita, kilpailutilannetta sekä aiheeseen 

liittyviä ajatusjohtajia. Asiakasymmärrystä kasataan tässä vaiheessa kuvaamalla mahdollisia 

tai tunnettuja asiakashaasteita, pyrkimyksiä, tavoitteita ja muita sellaisia seikkoja, joita pal-

velulla voisi ratkaista. Tässä vaiheessa pyritään myös kuvaamaan, kuinka hyvin mahdolliset 

asiakkaat tuntevat palveluun liittyvän aihepiirin. Seuraavassa vaiheessa kuvataan itse palvelu, 

yrityksen osaaminen ja resurssit sekä se, mitä ja kenen muun (esimerkiksi asiakkaan) resurs-

seja palvelun toimittamiseen tarvitaan. Tässä vaiheessa myös kuvataan, millä tavoin yrityksen 

palvelu on ainutlaatuista ja mikä siinä on ylivoimasta kilpaileviin palveluihin nähden. Seu-

raava vaihe liittyy palvelun arvon kuvaamiseen; minkälaista arvoa palvelun odotetaan tuotta-

van asiakkaille, miten arvo luodaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti kolmansien osapuolien 

kanssa, sekä mitä ja kenen resursseja palvelun aikana yhdistetään. Perustaan liittyvässä vii-

meisessä työvaiheessa kuvataan yritysvastuun seikkoja: minkälaisiin asiakkaan tai näiden asi-

akkaiden yritysvastuutavoitteisiin palvelulla voidaan vaikuttaa ja toisaalta, miten palvelun 

tuottamiseen liittyvät yritysvastuunäkökulmat otetaan omassa yrityksessä huomioon.  

Seuraava osio liittyy lanseerausstrategiaan. Sen työvaiheissa tehdään yhteenveto liiketoimin-

tasuunnitelmasta, sekä määritellään konkreettisia muita tavoitteita esimerkiksi myynnille ja 

markkinoinnille. Tässä vaiheessa määritellään myös tarkat kohdemarkkinat, asiakassegmentit, 

ostaja- ja vaikuttajaprofiilit sekä listataan jo tunnettuja kohdeyrityksiä, mikäli sellaisia on 

tiedossa. Tämän osion viimeisessä työvaiheessa työstetään viestihierarkia, jonka alimpaan osi-

oon luonnostellaan segmenttikohtaiset pääviestit ja arvoehdotukset. 

Materiaali- ja aktiviteettiosiossa suunnitellaan ja määritellään tarkasti kaikki tarvittavat akti-

viteetit, mukaan lukien sisällöt, sisältötyypit, kanavat sekä näihin liittyvät valmistelut, tes-

taukset, tuotannot ja budjetit. Aktiviteetit suunnitellaan erikseen sisäiselle ja ulkoisille koh-

deyleisöille. Ulkoisista kohdeyleisöistä määritellään tarvittavat sidosryhmät, esimerkiksi asi-

akkaat, media, rahoittajat sekä poliittiset päättäjät. Viimeisenä työvaiheena tässä osiossa on 

vielä myyntiin liittyvien seikkojen suunnittelu, markkinoinnin tuottamien asiakasprospektien 

seuranta ja yhteydenottojen järjestäminen sekä muiden tarvittavien aktiviteettien suunnit-

telu.   
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Seurantaosiossa asetetaan mittarit, joilla asetettuja tavoitteita seurataan niin, että saadaan 

käyttökelpoista dataa tarvittavien muutosten tekemiselle. Lopuksi sovitaan, milloin lansee-

rausvaiheen lopulliset tulokset vedetään yhteen ja katselmoidaan. 

Lanseerausmallin viimeisessä osiossa on koottu yhteen tukityökaluja niihin vaiheisiin, jotka 

organisaatio koki haasteelliseksi lanseerausmallin testaamisen aikana. Tukityökaluja on neljä. 

Niistä ensimmäinen liittyy kohdeyrityksen strategiassa olevaan haasteraamiin, johon lansee-

rausta valmisteleva tiimi joutuu uutta palvelua linkittämään mallin eri yhteyksissä. Toisen 

työkalun avulla voidaan hahmottaa uutta palveluinnovaatiota ja sen positiointia markkinoille 

ottaen huomioon markkinat, asiakkaat, kilpailijat ja muut merkittävät toimijat, itse innovaa-

tion lisäksi.  Kolmannen työkalun avulla voidaan työstää ja peilata palveluun liittyviä mahdol-

lisuuksia asiakashaasteisiin nähden, markkinapotentiaalia markkinahaasteisiin, sekä arvoehdo-

tuksia asiakkaiden odotuksiin nähden. Viimeinen työkalu on tulevaisuuden ennakointiin liit-

tyvä yhteenveto, jossa markkinoiden kehittyminen ja -potentiaali kuvataan nykyhetken, lähi-

tulevaisuuden ja viiden vuoden päästä.  

5 Yhteenveto, johtopäätökset, pohdinta ja arviointi 

Tämän kehitystyön tutkimuskysymykset liittyivät innovaatio- ja lanseerausprosesseista tunnis-

tettaviin innovaation menestystä edistäviin tekijöihin lanseerausvaiheen osalta sekä siihen, 

minkälainen lanseerausmalli voisi tukea yrityksen innovaatioiden menestystä. Kirjallisuuskat-

sauksen perusteella löytyi innovaatioprosessien menestystekijöitä tarkastelevia tutkimuksia, 

joista löytyi erilaisia tekijöitä riippuen tutkimuksen näkökulmasta. Usean tutkimuksen mukaan 

jonkinlaisen ennalta strukturoidun innovaatioprosessin käyttäminen vaikutti myönteisesti in-

novaation menestysmahdollisuuksiin ja niissä todettiin, että lanseerausvaihe kuuluu kiinteäksi 

osaksi innovaatioprosessia. Toisaalta oli tutkimuksia, joissa osoitettiin myös emergentisti 

strukturoituvien, tai avoimien innovaatioekosysteemien tuottavan menestyviä innovaatioita, 

jolloin menestystekijät olivat erilaisia, kuten erilaisten näkökulmien yhteen liittämisen tuo-

mia ylivoimaisia etuja uusille innovaatioille. Lanseerausvaiheen menestystekijöistä ei löytynyt 

kattavasti koottua tietoa. Tyypillisesti tutkimuksessa oli tarkasteltu yhden tai kahden tekijän 

vaikutuksia, eikä kokonaiskuvaa saanut yhdestäkään tutkimuksesta. Tämä opinnäytetyö ko-

koaa näistä tärkeimmät löydökset yhteen. 

Melton ym. (2013, 68) tarjosi loogisesti selkeän jaon menestystekijöille, jotka hän jakoi kar-

keasti kahteen kategoriaan; innovaation markkinoitavuuteen, eli sisällöllisiin tekijöihin sekä 

lanseerausvaiheen tekijöihin. Tiukasti tarkasteltuna sisällölliset tekijät eivät siis sisälly lan-

seerausvaiheeseen, mutta koska lanseerausta ei voi tehdä ilman sisältöä, tämä näkökulma 

tarjoaa loogisen viitekehyksen lanseerausvaiheen menestystekijöille. Tässä työssä näistä muo-

dostettiin viitekehys, jossa tekijöitä kerättiin eri tutkimuksista ja jaoteltiin näiden kahden 
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kategorian alle. Tämän lisäksi aiemmista tutkimuksista etsittiin tekijöiden menestystä selittä-

viä seikkoja, jotka liitettiin kehykseen.  

Aiemmat tutkimukset tarjoavat ristiriitaisia näkemyksiä siitä, kumpi menestymistä selittävistä 

kategorioista on merkittävämpi. Lanseerausvaiheen näkökulmasta sekä sisällölliset, että lan-

seeraukseen liittyvät tekijät ovat yhtä tärkeitä. Lanseerausvaiheessa sisällön täytyy kattaa 

vaadittavat näkökulmat sekä olla sellaisessa muodossa, että innovaatiolla on menestymisen 

mahdollisuudet. Toisaalta lanseeraustoimenpiteiden tulee vastata lanseerauksen sisällöllisiin 

näkökulmiin oikealla tavalla, jotta innovaatio saadaan vietyä riittävällä ja oikeasuhtaisella ta-

valla markkinoiden saavutettavaksi.  

Opinnäytetyön kehitysvaiheessa kehitettiin kohdeyritykselle lanseerausmalli palvelumuotoilun 

metodeja soveltaen. Tiedonkeruu- ja analysointivaiheessa saatiin selvät vaatimukset mallin 

konseptille, mutta keskustelujen tulokset siitä, miten vaatimukset toteutetaan, jäivät aluksi 

ohueksi. Tämän vuoksi vaatimusten tueksi otettiin kirjallisuuskatsauksessa löytyneitä menes-

tystekijöitä kehitystyöhön osallistuneiden työryhmäläisten arvioitavaksi. Keskusteluista il-

meni, että monet tekijät olivat hyväksyttäviä ja tukivat hyvin mallin muodostumista, jonka 

vuoksi niitä otettiin mukaan lopulliseen lanseerausmalliin.  

5.1 Johtopäätökset  

Tämä kehitystyö sai alkunsa työelämän tarpeesta; kohdeyrityksellä on menestyvä innovaa-

tiotraditio, mutta liiketoimintaympäristön muuttuessa seuraavina lähivuosina, sen on tehos-

tettava innovaatioiden kaupallista menestystä tukevia toimintojaan. Yrityksellä ei ole käy-

tössä yhtä määriteltyä innovaatioprosessia, mutta se johtaa innovaatiotoimintaansa sekä tie-

teellisen tutkimuksen asettamissa toimintaraameissa, sekä perustamiensa innovaatioekosys-

teemiensä sekä yhteisrahoitteisten tutkimusprojektien kautta. Monimuotoisen innovaatiokult-

tuurin sitominen viimeistään lanseerausvaiheessa jonkinlaiseen malliin, joka tukee innovaati-

oiden menestystä, on perusteltua.  

Tämän opinnäytetyön aikana syntyi ymmärrys innovaatioiden menestymisen kannalta relevan-

teista seikoista lanseerauksen näkökulmasta. Näistä seikoista luotiin viitekehys, jossa on koo-

tusti menestykseen vaikuttavat tekijät ja selitykset, miten ne menestykseen vaikuttavat. Ke-

hitystyön aikana valta osa näistä seikoista otettiin mukaan kohdeyrityksen tarpeisiin suunni-

teltuun lanseerausmalliin. Tämän taustalla olivat organisaation omat toiveet ja vaatimukset, 

joiden täsmentämisessä ja mallin suunnittelussa tietoperustan perusteella luodusta viiteke-

hyksestä oli merkittävä apu. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle 

lanseerausmalli, joka toteutui. Malli kattaa kuusi vaihetta työvaiheineen, työpohjineen ja tu-

kimateriaaleineen. Voidaan todeta, että opinnäytetyöhän luotu viitekehys on käyttökelpoinen 

tiivistys menestystekijöistä ja kehitystyönä luotu lanseerausmalli toimiva esimerkki viiteke-

hyksessä olevien seikkojen toiminnallistamiseksi yrityksen tarpeisiin. 
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5.2 Pohdinta 

Tässä opinnäytetyössä kehitetty lanseerausmalli on sellainen, joka tarjoaa erilaisilla taustoilla 

oleville työntekijöille yhteisen pohjan työstää innovaatioiden markkinoille vientiä. Käytännön 

työssä voi havaita, että ihmisten osaaminen voi olla hyvin syvää, mutta kapea-alaista tai laa-

jempaa, mutta pinnallisempaa. Usein törmää siihen, että innovaatioiden markkinoille vien-

nissä yritetään oikaista: on olemassa hieno innovaatio, joka halutaan maailmalle, mutta riit-

tävää pohdintaa esimerkiksi siitä, minkälaisille asiakkaille innovaatio voi tarjota arvoa tai mi-

ten arvon muodostuminen tapahtuu, ei olla tehty. Markkinointipanosten käyttäminen innovaa-

tioille, joiden sisällöllinen pohdinta on jäänyt kesken, on usein resurssien tuhlausta eikä tuota 

toivottua tulosta. Toisaalta joskus hieno innovaatio ei saa ansaitsemaansa markkinointipanos-

tusta, koska yhteinen ymmärrys puuttuu sen markkinapotentiaalista ja panostusten järkevästä 

määrästä. Molemmissa tapauksissa yhteisen ymmärryksen puuttuessa seikoista, jotka innovaa-

tion menestystä edistävät, estää laadukkaan dialogin myös, jos joudutaan pohtimaan, miksi 

innovaatio ei herätä markkinoilla odotettua kiinnostusta.   

Työelämässä toimivien henkilöiden erilaisten taustojen vuoksi mallin kommunikointiin tarvi-

taan tukimateriaalia, jolla avataan erilaisten tekijöiden merkitystä lanseerausprosessissa, 

jotta malli koetaan mielekkäänä, työtä tukevana, eikä ylimääräisenä rasitteena muiden kiirei-

den joukossa. Lanseerausmallin prototyypin testausvaiheessa eri taustoista tulevat ihmiset 

ymmärsivät intuitiivisesti sen eri osia, kun taas toiset osat vaativat enemmän selittämistä. 

Testausvaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että kun yhteys ymmärrettiin, haluttiin myös vaikeina 

ensin koetut asiat pitää mukana mallissa.  

Kappaleessa 2.4 tarkasteltiin kaupallistamisen ja lanseerauksen suhdetta toisiinsa. Todettiin, 

että kaupallistaminen on osa innovaatioprosessia lanseerauksen tavoin. Niissä on paljon sa-

moja elementtejä. Kaupallistamisessa voidaan ottaa huomioon myös esimerkiksi jakelukana-

vat ja yrityksen läsnäolo kohdemarkkinoilla sivutoimistoja perustamalla. Yhtä hyvin nämä voi-

sivat kuulua lanseerauspohdintaan, mikäli lanseerattava innovaatio muodostaa merkittävän 

osan yrityksen liiketoiminnasta.  

Olennaista lanseeraus- ja kaupallistamispohdinnassa on, että tärkeissä työvaiheissa ei oi-

kaista. Mitä selkeämmin eri asiat tehdään näkyväksi ja alistetaan yrityksen moniosaajatiimien 

työstettäväksi ja arvioitavaksi, sen paremmat mahdollisuudet on onnistua innovaatioiden 

markkinoille viennissä. Käytännön työelämässä tällaista oikaisua helposti kuitenkin tapahtuu 

ja syitä tälle voi olla monia. Siinä, missä innovaation kehittämiselle luodaan hyvät puitteet ja 

tarjotaan hyvät resurssit, innovaatioprosessin loppupää jää helposti alueeksi, jossa vastuut 

vaihtuvat organisaation sisällä. Tällöin on vaarana, että lanseerausvaiheeseen ei olla varau-

duttu, resurssit siihen ovat puutteellisia tai yrityksen toiminnan suunnassa tapahtuvien muu-

tosten vuoksi uusi innovaatio ei saa sille kuuluvaa huomiota.  
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Innovaatioprosessin eri vaiheissa tarvitaan hyvin erilaista osaamista. Organisaatiokulttuurista 

ja toimintamalleista riippuen eri osaaminen pystytään valjastamaan innovaation ja näin koko 

yrityksen menestystä edistävällä tavalla. Organisatoriset siilot ovat tehokas este tiedon sisäi-

selle leviämiselle, ja kiire voi estää tarvittavan yhteisen näkemyksen muodostamisen eri nä-

kökulmia yhdistämällä. Kuten Grönroos (2004, 351) toteaa, yrityksen markkinoinnista vastaa 

suurimmaksi osaksi muu, kuin markkinointiorganisaatioon kuuluva henkilöstö. Näin ollen on 

kannattavaa huolehtia siitä, että koko yrityksen henkilöstöllä on tarvittavat tiedot ja osaami-

nen innovaatiosta keskusteluun tavalla, joka vastaa palvelun markkinoitavuuden määritelmiä.   

Tämän opinnäytetyön johdannossa todettiin, että yritysten kyky identifioida ja hyödyntää uu-

sia teknologioihin liittyviä mahdollisuuksia on yksi perustavaa laatua oleva erottava tekijä yri-

tysten menestykselle, mutta se ei yksin takaa yrityksen menestystä. Niiden tulee myös kyetä 

viemään innovaatiot tehokkaasti markkinoiden saatavalle. Tässä voidaan yhtä lailla todeta, 

että lanseerausmalli on yrityksille hyvä työväline, mutta ei yksin ratkaise yrityksen innovaati-

oiden menestystä. Jotta mallista on hyötyä, tarvitaan myös yrityskulttuuri ja toimintamallit, 

jotka mahdollistavat perusteellisen ja huolellisen markkinoille viemisen suunnittelun ja to-

teuttamisen. 

5.3 Arviointi 

Tässä opinnäytetyössä kehitetty lanseerausmalli esitettiin kohdeyrityksen kaupallisten toimin-

tojen johtoryhmälle, kun prototyyppi oli sen testauskierroksen jälkeen viimeistelty. Johto-

ryhmä hyväksyi mallin jalkautettavaksi kommunikointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Kom-

mentit mallista olivat erittäin positiivisia ja sen todettiin tarjoavan myös kaupallistamisen 

elementtejä yrityksen erilaisiin tarpeisiin. Mallista todettiin myös, että sitä noudattamalla or-

ganisaatiossa tullaan tekemään laadukasta pohjatyötä, joka mahdollistaa entistä laadukkaam-

mat myyntikeskustelut. Käytyjen keskusteluiden jälkeen voidaan todeta, että kehitetty malli 

on hyväksyttävä ja käyttökelpoinen kohdeyrityksessä. Tätä pohjusti, että mallia suunniteltiin 

yhteistyössä organisaation eri osista kootun työryhmän kanssa yhteiskehittämisen työpajoissa, 

pienryhmäkeskusteluissa, sekä lukuisissa kahdenkeskeisissä keskusteluissa. Näin ollen mallin 

käyttökelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä alistettiin arvioinnille varsin laajasti kohdeyrityksessä 

jo kehitysvaiheessa.  

Kehitettyä lanseerausmallia voi hyödyntää yrityselämässä laajemminkin. Siitä on hyötyä eri-

tyisesti B2B sektorin yrityksille, joissa ei ole tarkasti määriteltyä innovaatioprosessia, joka si-

sältää lanseerausvaiheen. Malliin on koottu sekä innovaation markkinoitavuuden, että lansee-

rauksen kannalta olennaisia elementtejä, joita innovaatioiden markkinoille viemisen vai-

heessa tulee pohtia. Vastaavaa mallia en löytänyt tutkimuskirjallisuudesta, mutta on todennä-

köistä, että yritysmaailmassa on kehitetty vastaavia malleja oman yrityksen tarpeisiin. Malli 

tarjoaa hyvän kehyksen, jota voi soveltaa eri yritysten omiin tarpeisiin sopivaksi. Jotkut 
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mallissa olevista elementeistä ovat sellaisia, että ne vaativat perehtyneisyyttä metodeihin, 

joilla niissä kysytty tieto saadaan laadukkaasti tuotettua. Tällaista osaamista on kuitenkin 

markkinoilta melko hyvin saatavissa. Malli auttaa hahmottamaan omasta yrityksestä mahdolli-

sesti puuttuvia kompetensseja. Mikäli yritys päättää hankkia ulkopuolista tukea täydentämään 

omia kompetenssejaan, auttaa malli laadukkaaseen ja täsmälliseen dialogiin valmistautumi-

sessa. On kuitenkin todettava, että ollakseen käyttökelpoinen, yritys tarvitsee käyttöönsä 

kuuden vaiheen raamin sekä mallissa kuvattujen työvaiheiden lisäksi näitä kutakin varten luo-

dut pohjat konkreettiseksi työkaluksi, jonka avulla vaiheeseen liittyvä tieto voidaan tuottaa. 

Lisäksi saatetaan tarvita tukityökaluja sekä kattava kommunikointipaketti yrityksessä olevien 

kompetenssien mukaan. 

Kehitettyä lanseerausmallia ei voida pitää täydellisenä, kaiken kattavana ja huomioon otta-

vana. Kirjallisuuskatsauksessa oli viitteitä tekijöihin, jotka jätettiin sekä menestystekijöitä 

kasaavasta viitekehyksestä, että kohdeyritykselle suunnitellusta mallista pois. Näitä tekijöitä 

olivat muun muassa laatu ja riittävä brändiviestintä. Laatu jätettiin tässä työssä arvioimatta, 

koska se on niin moniulotteinen asia ja sen merkitys lanseerausvaiheessa voi joissain tilan-

teissa olla erittäin merkittävä, kun taas joissakin tapauksissa laatu tulee esiin vasta myöhem-

min. Brändiviestintä taas liittyy yrityksen tunnettuuteen ja yritysmielikuviin. Vaikka sillä voi 

yksittäisen lanseerauksen kohdalla olla suurikin merkitys, se liittyy olennaisesti myös kohden-

nuksen pohtimiseen. Jos brändiviestintä liittyy suoraan uuteen innovointiin, sen voidaan taas 

katsoa kuuluvan osaksi muita lanseeraustoimenpiteitä.  

Lanseerausmallin ja sitä tukeva lanseerausvaiheen menestystekijöitä kokoavan viitekehyksen 

voidaan katsoa tuovan uutta tietämystä aiheen käsittelyyn, koska vastaavaa ei kirjallisuuskat-

sauksessa löytynyt. On kuitenkin huomattava, että kirjallisuuskatsausta ei tehty kovin struktu-

roidusti. Aineistoa haettiin sekä innovaatioprosesseja, lanseerausprosesseja, että kaupallista-

mista tarkasteltavista tutkimuksista, mutta niiden analysointi rajoittui erilaisten näkökulmien 

keräämiseen lanseerausprosessin näkökulmasta. Aineistoa ei systemaattisesti luokiteltu esi-

merkiksi havaintojen lukumäärän arvioimiseksi tai systemaattisesti karsittu esimerkiksi validi-

teetti- tai yleistettävyysarvioinnin perusteella.  Tämän vuoksi lanseerausten menestymistä se-

littäviin tekijöihin on saattanut valikoitua sellaisia tekijöitä, joiden merkitystä on tutkittu hy-

vinkin rajallisesti tai siitä voi puuttua tekijöitä, jotka tämän opinnäytetyön kirjoittaja on in-

tuitiivisesti katsonut merkityksettömäksi. 

Kehitysyön osuus tässä opinnäytetyössä vietiin läpi organisaatiossa mahdollisimman avoimesti 

ja hyviä eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen. Kaikilta haastatteluihin ja työpajoihin pyy-

detyiltä kysyttiin lupa käyttää heidän antamiaan tietoja osana tutkimusta ja kerätyn aineiston 

käsittelyssä on huomioitu tietosuoja. Kehitysprojekti myös liitettiin yrityksen kehitysohjelmia 

kasaavan ”value stream:in” osaksi, josta koko yrityksen henkilöstö pystyi seuraamaan 
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projektin edistymistä. Avoimuus on omiaan lisäämään kehitystyön luotettavuutta. Lopullinen 

malli liitetään osaksi kohdeyrityksen käsikirjaa, joka on osa sen laatujärjestelmää. 

Kehittämisprosessi oli monivaiheinen ja kesti useamman kuukauden. Prosessin alkuvaiheessa 

ollut hypoteesi kumoutui vasta teemahaastettelujen aikana, jonka vuoksi teemahaastattelun 

kysymyksenasettelu ei ollut lopullista kehittämistyötä ajatellen optimaalinen. Teemahaastat-

telusta kuitenkin nousi esiin varsinainen ongelma, eli organisaation innovaatiotoiminnan moni-

tahoisuus ja tietynlainen strukturoimattomuus sekä siihen toimintaympäristöön sopivat vaati-

mukset ja ideat lanseerausprosessille. Opinnäytetyön kirjoittajalle prosessi opetti paljon or-

ganisaation toiminnasta, strukturoimattoman innovaatiotoiminnan potentiaalista ja siitä, mi-

ten resurssien, tietämyksen ja osaamisen yhteen nitominen yhteisten toimintamallien avulla 

voidaan tehdä sujuvammaksi. Prosessin aikana myös kirkastui palvelumuotoilun ja yhteiskehit-

tämisen tuoma suuri lisäarvo nimenomaan tiedon jakamisen ja yhteensovittamisen näkökul-

masta. Vastaavaa dialogia olisi haastavaa käydä ilman palvelumuotoilumetodien tuomaa 

struktuuria.  

Lanseerausmalli on hyvä lähtökohta lisätutkimuksille. Erityisesti lanseerausvaiheen seurantaa 

ja mittaamista on tutkittu vähän ja näistä löytyi hyvin vähän käytännön työhön käyttökel-

poista aineistoa. Seurannan ja mittariston rakentaminen olisi hyödyllinen jatkokehitysidea. 

Koska elämme digitaalista alustataloutta, tiedon nopea saaminen markkinoille voi olla joskus 

ratkaiseva menestystekijä innovaation menestymiselle. Jatkotutkimuksella voisi selvittää, 

kuinka paljon menestyvät yritykset suorittavat strukturoituja lanseerauksia tänä päivänä ja 

kuinka paljon niitä käytännössä esitellään ketterästi markkinoille testattavaksi heti, kun niistä 

alkaa olla ensimmäisiä ideoita pöydälle ja kumpi on tänä päivänä menestyneempi konsepti.  
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