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The importance of external actors for the success of company has been empha-
sized lately e.g. in the innovation activities. A sphere of open innovation which 
has attracted attention has been user innovation.  The aim of this thesis is to ex-
plore user innovation and related to that, online communities as sources of 
product innovation. The main purpose of this thesis is to explain how end users 
and online communities can be utilized for innovation purposes, how online 
communities have been utilized thus far and how are the possibilities of online 
communities as sources of innovation seen by the companies interviewed. This 
thesis focuses especially on consumer products, which have been examined 
relatively little thus far. The thesis can be described as constructive. The thesis is 
based on literature review and multiple-case study which is mainly based on 
the focused interviews. 

User innovation and online communities may act as a support for innovation 
process and product development especially in the later parts of innovation 
process. End users seem to be a suitable source of ideas for incremental innova-
tion. Depending on the case, online communities may or may not be a solution 
for the challenges of the fuzzy front end of innovation process. Users, who take 
part in online communities, possess the features of the lead users, and the 
online community may be a method for recognizing the lead users. An impor-
tant finding of this thesis is the significance of company’s brand and reputation 
for the success of online community. Especially important is the trust between 
the user and the company. Online communities are seen as a great tool and as a 
support for innovation process, but communities are recognized only as one 
possible solution for involving the end users as a part of innovation process. 
Online communities are not seen as a replacement for face-to-face interaction 
between the end user(s) and representatives of the company. 
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1 JOHDANTO 

Innovaatiot ovat yritysten pitkäaikaisen menestyksen avaintekijöitä joiden mer-

kitys on korostunut mm. kiristyneen kilpailun, kuluttajien yhä nopeammin 

muuttuvien tarpeiden ja niiden monimuotoisuuden sekä tuotekategorioiden 

mikrosegmentoinnin johdosta. Kaupallisesti onnistuneet tuoteinnovaatiot ovat 

yleensä erittäin yksinkertaisia ja Drucker (1986, 141) korostaakin, että tehok-

kaan innovaation tulee olla yksinkertainen ja kohdistettu. Haasteeksi muodos-

tuu kuitenkin, kuinka innovaatioita synnytetään ja kuinka ne saadaan vastaa-

maan kuluttajien muuttuviin sekä yhä yksilöllisempiin tarpeisiin. (Ogawa & 

Piller 2006) 

Chesbrough (2003b, xxiv) on esittänyt yrityksen ulkopuolisten tahojen merki-

tyksen kasvaneen sekä innovaatioiden lähteenä että innovaatioiden tuonnissa 

markkinoille. Ulkopuolisten tahojen ja yrityksen muodostamaa laajaa konsep-

tia, joka koostaa yhteen useita innovaatiotutkimuksen haaroja, nimitetään ter-

millä ”avoin innovaatio”. Dahlanderin ja Gannin (2008) mukaan yritykset voi-

vat omaksua uusia toimintatapoja käsitellä avoimuutta ja luoda kilpailukykyis-

tä liiketoimintaa. Tähän liittyen he huomauttavat, että tutkimusala voisi hyötyä 

siitä, että tutkimuksissa keskityttäisiin eksplisiittisesti tiettyyn ulkoisten inno-

vaatiolähteiden ympäristöön tai konseptiin. 

Avoin innovaatio Chesbroughin esittämänä ei ole täysin uusi idea (ks. esim. Al-

len 1983; Rothwell ym. 1974). Chesbrough on kuitenkin koostanut laajan kon-

septin siten, että sen alle voidaan sijoittaa laaja määrä eri tutkimussuuntia. 

Näistä yksi on tutkinut käyttäjiä innovaatioiden lähteenä ja innovaatioprosessin 

osana (Chesbrough 2006, 1; Dahlander & Gann 2008), johon kenties merkittä-

vimmän kontribuution on tuonut Eric von Hippel laajalla käyttäjäinnovaatiota 

ja kärkikäyttäjiä käsittelevällä tutkimusaineistollaan (esim. von Hippel 1988, 

2005). 
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Hienerth (2006) jakaa käyttäjäinnovaation tutkimuksen kolmeen osa-alueeseen, 

jotka ovat käyttäjäinnovaatio avoimen lähdekoodin yhteisöissä (esim. Franke & 

von Hippel 2003; Jeppesen & Molin 2003), korkean teknologian tuotteisiin liit-

tyvät käyttäjäinnovaatiot (esim. Lüthje, Herstatt & von Hippel 2005; von Hippel 

1976, 1977) ja käyttäjäinnovaatiot kuluttajahyödykkeissä (Franke & Shah 2003; 

Jeppesen & Frederiksen 2006; Lüthje 2004; Shah 2000). Vähimmälle huomiolle 

Hienerthin (2006) jaottelun mukaan esitetyistä tutkimuksen osa-alueista on jää-

nyt kuluttajahyödykkeisiin keskittynyt käyttäjäinnovaation tutkimus. Tässä 

tutkielmassa pyritäänkin keskittymään erityisesti tähän vähimmillä huomiolle 

jääneeseen, mutta merkittävään osa-alueeseen, joskin tutkielman empiirinen 

osuus sivuaa suurelta osin korkean teknologian tuotteisiin liittyviä käyttäjäin-

novaatioita. 

Yhdeksi ratkaisuksi kuluttajien näkemysten ja ideoiden valjastamiseen on esi-

tetty innovaatioverkkoyhteisöä. Internetiin syntyneiden uusien ajattelu-, toi-

minta- ja tuotantotapojen myötä verkkosovellukset ovat integroituneet yhä 

enemmän ihmisten jokapäiväiseen elämään sekä vapaa-ajalla että työssä (Bil-

gram, Brem & Voigt 2008; Salmenkivi & Nyman 2007). Internet ja verkkoyhtei-

söt mahdollistavat monimuotoisen multimedian, globaalin saavutettavuuden ja 

alhaiset kommunikointikustannukset. Informaation tehokkaan prosessoinnin 

kautta voidaankin virtuaaliset kuluttajat integroida uuden tuotteen kehitykseen 

tehokkaasti. (Füller ym. 2006) 

Verkkoyhteisöistä on muodostunut sosiaalisia entiteettejä tarkoituksenaan luo-

da yhteenkuuluvuutta, joka menetettiin siirryttäessä yhteisöistä yhteiskuntaan. 

Verkkoyhteisöjen avulla yksilöt pystyvät kytkeytymään samanhenkisiin, tuke-

maan toisiaan ja vaihtamaan informaatiota omien tarkoitustensa mukaisesti. 

(Bressler & Grantham 2000, 25–26, 30–31)  

Hagel ja Armstrong (1997, 42–43) ovat lähestyneet verkkoyhteisöjä niiden yri-

tyksille tuovien mahdollisuuksien näkökulmasta. Heidän mukaansa verkkoyh-
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teisöistä on tullut monilla aloilla merkittävä taloudellisten etujen lähde. Verk-

koyhteisöjen yleistyminen voi johtaa yrityksen ja sen tuotteisiin liittyvän vaiku-

tusvallan siirtymiseen myyjiltä asiakkaille. Heidän mukaansa toimijat, jotka 

ymmärtävät tämän vaikutusvallan siirtymisen ja hyödyntävät sitä, tulevat saa-

vuttamaan asiakkaiden lojaliteetin ja merkittäviä taloudellisia tuottoja. (Hagel & 

Armstrong 1997, 42–43) Moonin ja Sproullin (2001) mukaan kasvava määrä yri-

tyksiä pyrkii hyödyntämään ja luomaan verkkoyhteisöjä kaupallisia tarkoituk-

sia, kuten asiakassuhteiden kehittämistä, palautteen saamista, brändinsä vah-

vistamista tai asiakaspalvelukustannusten alentamista, varten. 

1.1 Tutkimustehtävä 

Tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää, kuinka avoimen innovaation yhtä 

tapausta, verkkoyhteisöjä ja niiden käyttäjiä, voidaan hyödyntää yritysten in-

novaatioprosesseissa, kuinka niitä on tähän mennessä hyödynnetty ja millaise-

na niiden innovaatiopotentiaali nähdään haastatelluissa kuluttajatuotteita val-

mistavissa yrityksissä. Tutkimustehtävää tarkennetaan seuraavilla tutkimusky-

symyksillä: 

1. Mitä tarkoitetaan avoimella innovaatiolla ja mikä on sen yhteys käyttä-

jäinnovaatioon ja innovaatioverkkoyhteisöihin? 

2. Mitä tarkoitetaan kärkikäyttäjällä, ja kuinka verkkoyhteisö voi muuttaa 

käyttäjäinnovaatiota ja kärkikäyttäjien tunnistamista? 

3. Missä määrin ja kuinka verkkoyhteisöjen tuotekehitykselle tarjoamaa po-

tentiaalia on tähän mennessä hyödynnetty haastatelluissa yrityksissä? 

- Korostuuko käyttäjien rooli tietyssä innovaatioprosessin vaiheessa? 

Voiko verkkoyhteisö olla ratkaisuna sumean alkuvaiheen haastei-

siin? 
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4. Millaisina verkkoyhteisöjen tuomat mahdollisuudet nähdään näissä yri-

tyksissä tuotekehityksen tukena? 

- Mitkä tekijät estävät verkkoyhteisöjen hyödyntämistä ja yleistymis-

tä tuotekehityksessä? 

1.2 Tutkimusote 

Perinteisesti taloustieteen tutkimusotteet on jaettu neljään osaan: käsiteanalyyt-

tiseen, nomoteettiseen, päätöksentekometodologiseen ja toiminta-analyyttiseen 

(Neilimo & Näsi 1980, 31). Kasanen, Lukka ja Siitonen (1991) lisäävät jaotteluun 

viidennen, konstruktiivisen tutkimusotteen. Tässä tutkielmassa käytetään tätä 

viimeksi mainittua. 

Konstruktiiviselle tutkimusotteelle on luonteenomaista jo sen nimessä esiintyvä 

konstruktio. Kasanen ym. (1991) määrittelevät konstruktion olioksi, joka vastaa 

johonkin eksplisiittiseen ongelmaan. Konstruktion tarkoituksena on päästä tie-

tystä alkutilanteesta tavoitteena olevaan lopputilaan. Tämä tapahtuu ongel-

manratkaisun avulla siten, että tuloksena on jotain selvästi uutta. Myös kon-

struktion toimivuus tulee Kasasen ym. (1991) mukaan todentaa. He korostavat 

konstruktiivisen tutkimuksen kohdalla lisäksi sitä, että ratkaisu tulee voida si-

toa aikaisempaan tietämykseen, ja lisäksi osoittaa sen uutuus ja toimivuus. 

Konstruktiivinen tutkimus onkin empiiris-normatiivista tutkimusta, jonka suh-

detta muihin liiketaloustieteen tutkimusotteisiin havainnollistetaan seuraavan 

sivun kuvassa (KUVA 1). (Kasanen ym. 1991) 
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KUVA 1.  Konstruktiivisen tutkimuksen suhde muihin tutkimusotteisiin (Kasa-
nen, Lukka ja Siitonen 1991, 317) 

 

Konstruktiivista tutkimusta havainnollistetaan jakamalla tutkimus seuraaviin 

vaiheisiin (Kasanen ym. 1991, 306): 

 

1. Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen 
2. Esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta 
3. Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen 
4. Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen 
5. Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun tieteellisen uu-

tuusarvon osoittaminen 
6. Ratkaisun soveltuvuusalueen laajuuden tarkastelu 

 

Tässä tutkielmassa pyritään luomaan konstruktio tehostamaan yritysten inno-

vaatioprosesseja. Käytännössä tarkastellaan avointa innovaatiota, sen erityista-

pausta käyttäjäinnovaatiota ja siitä johdettua verkkoyhteisölähtöistä innovaatio-

ta. Tämän jälkeen näiden potentiaalia ja käyttökelpoisuutta tarkastellaan ta-
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paustutkimuksen avulla, kuten konstruktiiviselle tutkimusotteelle on tyypillis-

tä. Kasasen ym. (1991) mukaan konstruktiiviselle tutkimusotteelle on leimallis-

ta, että ratkaisun toimivuus testataan muutaman tutkimuskohteen avulla. Tut-

kielman tavoitteena on siis kehittää konstruktiossa sovellettua teoriaa eteenpäin 

käyttäjien välisen yhteistyön näkökulmasta, ja sen jälkeen testata tätä tapaus-

tutkimuksella yritysten nykykäytännöistä ja niiden edustajien näkökannoista. 

Alla olevassa kuvassa (KUVA 2) havainnollistetaan vielä konstruktiivisen tut-

kimuksen rakennetta suhteutettuna konstruktiivisen tutkimuksen osiin. 

 

 

KUVA 2.  Konstruktiivisen tutkimuksen osat (Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991, 
306) 

 

Konstruktiiviselle tutkimukselle tyypillisesti tutkielmassa pyritään saavutta-

maan harvojen tutkimuskohteiden tasolla syvällisempi ja kokonaisvaltaisempi 

näkemys tutkittavasta ilmiöstä. Tämä ei olisi mahdollista laajoja aineistoja käy-

tettäessä. Kuten Kasanen ym. (1991) mainitsevat, muodostuu tällaisen tutki-

muksen ongelmaksi sen yleistettävyys. Heidän mukaansa konstruktiivisen tut-

kimuksen yleistäminen on kuitenkin erilaista verrattuna tilastolliseen päätte-

lyyn. (Kasanen ym. 1991) 
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1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielman tutkimustehtävää tarkasteltaessa luku 2 vastaa ensimmäiseen tut-

kimuskysymykseen, luvut 3 ja 4 puolestaan osittain toiseen ja empiirinen osio 

luvuin 5 ja 6 täydentää toisen tutkimuskysymyksen ja vastaa kolmanteen ja nel-

jänteen kysymykseen. 

Luvun 2 alussa esitellään lyhyesti innovaation, tuotekehityksen ja innovaatio-

prosessien käsitteet sekä innovaatioprosessien kehitystä. Nämä esitellään ylei-

sellä tasolla, koska tämä tutkielma ei varsinaisesti keskity itse innovaatioproses-

siin, joka voi nykyisin olla hyvinkin vaihteleva yrityksittäin. Tarkoituksena on 

ainoastaan luoda yleiskuva siitä, mistä innovaatioissa on pohjimmiltaan kysy-

mys ja kuinka innovaatioprosessit ovat muuttuneet. Luku 2 esittelee avoimen 

innovaation käsitteen, jonka erääseen tapaukseen, käyttäjäinnovaatioon, keski-

tytään luvussa kolme. 

Varsinaisen pro gradu -tutkielman pääpaino tulee olemaan verkkoyhteisöissä, 

niiden yksittäisissä käyttäjissä ja käyttäjien välisen yhteistyön mahdollisuuksis-

sa sekä haasteissa yritykselle. Tätä aluetta pohjustetaan luvussa 3 luvun 4 kes-

kittyessä itse verkkoyhteisöihin innovaatioiden lähteenä. Aiempi tutkimus on 

keskittynyt suurelta osin yksittäisiin käyttäjiin innovaatioprosessin osana. Tässä 

tutkielmassa pyritään siirtämään fokus osittain käyttäjiin kollektiivina, eli käyt-

täjäinnovaatiota tarkastellaan myös kollektiivisena prosessina.  

Luvussa 5 esitellään empiirisenä tutkimusotteena käytetty case- eli tapaustut-

kimus, sen toteutus sekä haastatellut yritykset. Tapaustutkimuksen tulokset se-

kä aiempien lukujen kirjallisuuskatsauksesta ja tapaustutkimuksen kautta teh-

dyt johtopäätökset esitellään luvussa 6. Lopuksi tutkielman päälöydökset koo-

taan luvun 7 yhteenvetoon, jossa lisäksi arvioidaan tutkielman toteutusta ja luo-

tettavuutta sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 SULJETUSTA INNOVAATIOMALLISTA KOHTI AVOINTA 

Luku 2 aloittaa teoreettis-käsitteellisen kirjallisuuskatsauksen, joka noudattelee 

Järvisen ja Järvisen (2004, 17) esittelemää runkoa. Luvun alussa esitellään lyhy-

esti innovaation käsitettä. Innovaatioprosessit voivat vaihdella yrityksittäin, jo-

ten tutkielman alku pyrkii ainoastaan luomaan yleiskuvan siitä, mitä innovaa-

tioprosesseilla ja tuotekehityksellä tarkoitetaan, mikä tekee niistä yrityksille niin 

tärkeän ja mitä ongelmia niissä perinteisesti esiintyy. Lisäksi luvussa esitellään 

suljettu ja avoin innovaatiomalli painopisteen ollessa avoimessa. 

2.1 Innovaatio, innovaatioprosessi ja tuotekehitys 

Innovaatio määritellään kirjallisuudessa vaihtelevasti, ja sillä ymmärretään eri-

laisia asioita. Rogers (2003, 12) määrittelee sen ideaksi, käytännöksi tai esineek-

si, joka koetaan uutena. Chesbrough (2003b, ix) puolestaan määrittelee innovaa-

tion keksinnöksi, joka on siirretty ja otettu käyttöön markkinoilla. Tidd, Bessant 

ja Pavitt (2005, 66) näkevät innovaation prosessina, jossa mahdollisuus muuttuu 

uudeksi ideaksi, joka siirtyy käytäntöön. Ståhlen ja Grönroosin (1999, 46) esit-

tämä määritelmä on hyvin samankaltainen Tiddin ym. (2005, 66) kanssa koros-

taen kuitenkin kilpailukyvyn merkitystä. He toteavat, että ”Innovaatiot voivat 

olla mitä hyvänsä uudistuksia tai uutuuksia, joilla on merkitystä yrityksen kil-

pailukyvylle.”  

Innovaatiota voidaankin pitää uudisteena, joka koostuu uudesta luovasta ideas-

ta ja sen toteutuksesta, sekä vaikuttaa liiketoimintaan luoden arvoa yritykselle 

yleensä kilpailuedun muodossa. Innovaatio voidaan edeltäneiden määritelmien 

perusteella jakaa kolmeen osaan, joka koostuu uudesta ideasta, idean toteutuk-

sesta ja yritykselle arvoa tuovasta kaupallistamisesta (Amabile ym. 1996; Ståhle, 

Sotarauha & Pöyhönen 2004, 11). 
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Tilastokeskus jakaa innovaatiot tuote-, prosessi-, markkinointimenetelmä- ja 

menetelmäinnovaatioiksi, jotka ovat uusia yritykselle. Yrityksen markkinoille 

tuomaa tuotetta, prosessia tai markkinointimenetelmää voidaan pitää innovaa-

tiona, jos se on uusi tai olennaisesti paranneltu. Menetelmäinnovaatio on ”yri-

tyksen käyttöön ottama uusi organisatorinen menetelmä liiketoimintakäytän-

nöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa”. (Tilastokeskus 2009a) 

Tidd ym. (2005, 10) puolestaan jakavat innovaatiot neljään eri luokkaan, joita 

ovat tuoteinnovaatio, prosessi-innovaatio, asemointi-innovaatio ja paradig-

mainnovaatio. Tuoteinnovaatiolla tarkoitetaan muutoksia yrityksen tarjoamissa 

tuotteissa, prosessi-innovaatiolla muutoksia tavoissa luoda ja toimittaa inno-

vaatiot, asemointi-innovaatiolla tuotteen käytössä tapahtuvia kontekstin muu-

toksia ja paradigmainnovaatiolla ihmisten kokemia muutoksia yrityksen toi-

minnassa. (Tidd ym. 2005, 10–11)  

Täysin uusia tuotteita, radikaaleja tuoteinnovaatioita, kehitetään huomattavasti 

harvemmin kuin edelleen kehitettäviä tuotteita, jotka perustuvat inkrementaali-

siin innovaatioihin. Inkrementaalisissa innovaatioissa on kyse siitä, että tuot-

teesta pyritään tekemään uusi versio, joka on teknisesti aiempaa parempi ja 

valmistuskustannuksiltaan halvempi. (Jokinen 2001, 9–10; Welin 1982, 13) 

Seuraavan sivun kuvassa (KUVA 3) nähdään Koenin ym. (2001) tekemä inno-

vaatioprosessin jako sen alkupäähän, uuden tuotteen ja prosessin kehittämiseen 

ja kaupallistamiseen. Tämän määritelmän mukaan innovaatioprosessi koostuu 

laajemmasta kokonaisuudesta kuin pelkästä tuotekehityksestä. 
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KUVA 3.  Innovaatioprosessi (Koen ym. 2001) 

 

Tuotekehityksen alkuvaihetta, jota nimitetään usein termillä sumea alkupää 

(fuzzy front-end), voidaan pitää erityisen haastavana. Se pitää sisällään tuote-

kehitysohjelman yleistasoisen tavoitteiden määrittämisen, jossa määritellään 

tuotekonsepti ja päätetään lähteekö yritys sijoittamaan resurssejaan konseptiin. 

Koen ym. (2001) luonnehtivat sitä kiertäväksi prosessiksi, johon kuuluu mah-

dollisuuksien tunnistaminen, mahdollisuuden analyysi, ideoiden synty, ideoi-

den valinta, sekä konseptin ja teknologian kehittäminen. Kimin ja Wilemonin 

(2002) mukaan sumea alkupää on periodeista koostuva vaihe, jonka välillä 

mahdollisuus tuotteelle havaitaan ja idea todetaan valmiiksi kehitettäväksi. 

Tämän ongelmallisen alkuvaiheen hallinta kasvattaa kilpailuetua, mutta mer-

kittäviä kokonaisvaltaisia läpimurtoja sen ratkaisemiseksi ei ole juurikaan esi-

tetty.  

Yleinen ongelma tuotekehityksessä on ollut se, että kehittäessään tuotetta yritys 

sitoutuu liiaksi tuotekonseptiin, ja olettaa kehittävänsä siitä kaupallisesti onnis-

tuvan tuotteen ainoastaan sillä edellytyksellä, että se täyttää valmistuksen laa-

tunormit. Kuitenkin näin tuotekehitystä lähestyttäessä, tuotekehitys onnistuu 

vain harvoin erityisesti siitä syystä, että laatunormit vastaavat vain harvoin asi-

akkaiden tuotteelle asettamia tarpeita ja toiveita. Tämän ongelman ratkaisemi-
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nen vaatisi tuotekehityksen alkuvaiheen ongelmien ratkaisua. (Cagan & Vogel 

2003, 33–38) 

Tuotekehitysprosessi itsessään voidaan nähdä niin laajana kokonaisuutena, että 

sen katsotaan koostuvan kaikista yrityksen toimista, joilla tähdätään tuotevali-

koiman uudistamiseen siten, että siihen kuuluu suunnittelua, toteutusta ja pro-

sessin kontrollointia. Koen ym. (2001) pitävät tuotekehitysprosessia kuitenkin 

joukkona jatkuvia askelia, joissa tuotteen kehitys konkreettisesti etenee. Tuote-

kehitys voidaan myös nähdä toimintana, jolla pyritään kehittämään uusi tai pa-

ranneltu tuote, kun taas innovaatioprosessiin sisältyy tämän lisäksi myös tätä 

edeltävä alkuvaihe ja tuotteen kaupallistamistoiminta. (Jokinen 2001, 9–10; Ko-

en ym. 2001; Welin 1982, 13) 

2.2 Innovaatioiden merkitys liiketoiminnalle 

Innovaatioiden merkitys liiketoiminnan varallisuuden avaintekijänä on tunnis-

tettu yrityksissä ja taloustieteellisessä tutkimuksessa jo pitkään. Yritykset näke-

vät innovaatiot tärkeänä ja usein merkittävimpänä tekijänä pitkäaikaiselle me-

nestykselle ja kasvulle. Solow (1957) havaitsi innovaation ja teknisen kehityksen 

olevan yrityksen taloudellisen kasvun pääajuri. Innovaatioiden merkitys on 

viimeisinä vuosikymmeninä edelleen korostunut liiketoiminnassa. Esimerkiksi 

Rigbyn ja Zookin (2002) tekemän tutkimuksen mukaan 80 prosenttia yritysjoh-

tajista piti innovatiivisuuden kehittämistä yrityksensä kolmen tärkeimmän 

prioriteetin joukkoon kuuluvana. 

Innovaatioprosessi itsessään on joutunut monilla aloilla muutoksiin viimeisten 

vuosikymmenten aikana johtuen moninaisemmista ja laajemmista markkinois-

ta, tuotteiden elinkaarien lyhentymisestä ja teknologisesta kehityksestä. Lisäksi 

kuluttajat pystytään nykyisin enää harvoin segmentoimaan suuriin ryhmiin, 

joiden käyttäytymistä voitaisiin tarkoin ennustaa. Nykyisin kysymykseksi nos-
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tetaankin usein se, kuinka innovoida, jotta näihin ongelmiin voidaan vastata. 

(Cagan & Vogel 2003, 83; Drucker 1998) 

Merkittävä osa yritysten innovaatioprosessista keskittyy kaupallista potentiaa-

lia omaavien ideoiden etsimiseen. Yritykset kuluttavat tähän toimintaan usein 

merkittäviä määriä mm. ajallisia ja rahallisia resurssejaan. Tuotekehityksen ja 

innovaatioiden yhteydessä yksi esiin nostettava asia onkin riski. Tutkimus- ja 

tuotekehitystoiminta (T&K) vaatii yritykseltä yleensä suuria aineettomia ja re-

aali-investointeja sekä omien varojen käyttöä pitkävaikutteisiin tuotannonteki-

jöihin, joiden mukana seuraa myös riski. Koska innovaatiot vaativat investoin-

teja, tällöin epäonnistumisten tapahtuessa koko yrityksen liiketoiminnan jatku-

vuus voi olla vaarassa tai etumatka kilpailijoihin voidaan menettää nopeasti 

(Christensen 2007, 16–19). Yrityksen menestyksen kannalta sen sisäinen inno-

vaatiostrategia vaikuttaa merkittävästi sen innovaatioiden menestykseen. (Kati-

la 2002; Katila & Ahuja 2002; Laursen & Salter 2006) 

Onnistuneen kaupallisen innovaation ja tuotekehityksen taustalla nähdään 

kolme toisiinsa liittyvää tekijää: sosiaaliset muutokset, taloudelliset trendit ja 

tekniset muutokset (Cagan & Vogel 2003, 33). Näiden oikea-aikainen havaitse-

minen ja tulkinta ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistuneessa tuotekehityksessä. 

Cagan ja Vogel (2003, 40) tunnistavat kolme onnistuneeseen tuotekehitykseen 

johtavaa tekijää, jotka ovat ”kyky havaita tuotemahdollisuuksia tuotteille, jotka 

sekä ratkaisevat olemassa olevia ongelmia että antavat mahdollisuuksia uusille 

elämyksille.”, ”asiakastarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja niiden jalostami-

nen konkreettisiksi ideoiksi” ja ”suunnittelun, teollisen muotoilun ja markki-

noinnin aito yhdistäminen”. Heidän mukaansa jonkin edellä mainitun tekijän 

huomiotta jättäminen tai siinä epäonnistuminen vaarantaa koko tuotteen me-

nestyksen. 

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii markkinoinnin, teknologian ja muotoilun 

toimintatapojen sulauttamista toisiinsa. Tämän saavuttamiseksi Cagan ja Vogel 

(2003, 41) esittävät, että yritysten tulisi olla asiakaslähtöisiä – niiden tulisi ym-
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märtää syvällisesti asiakkaiden parissa vallitsevat trendit, asiakkaiden tarpei-

den muutokset ja havaita tuotemahdollisuudet jo ennen tuotekonseptien poh-

timista. Tästä muodostuu varsin merkittävä ja yksi suurimmista tuotekehityk-

sen ongelmista, johon uusilla asiakaslähtöisillä lähestymistavoilla pyritään vas-

taamaan. (Cagan & Vogel 2003, 41) 

2.3 Innovaatioprosessien kehitys ja sukupolvet 

Innovaatioprosessit ovat muuttuneet aikojen saatossa. Lukuisat tutkijat käyttä-

vät innovaatiojohtamisen ja innovaatioprosessien kehityksen kuvaamiseen nii-

den jaottelua sukupolviin (Miller 2006; Miller & Morris 1999; Park & Kim 2005; 

Rothwell 1994). Jaottelu sukupolviin vaihtelee jonkin verran tutkijoittain, mutta 

seuraavassa on kuitenkin pyritty etsimään yhteiset piirteet eri jaotteluista, jotta 

voidaan muodostaa kokonaiskuva innovaatioprosessin muutoksesta. 

Ensimmäisen innovaatioprosessien sukupolven katsotaan sijoittuvan 1900-

luvun alkupuolelle ennen toista maailmansotaa. Tällöin syntyivät perustoimin-

not kuten tutkimus- ja tuotekehitysosastot. Osastot toimivat eriytyneenä muista 

yrityksen toiminnoista ja niiden johto- ja työntekijät koostuivat lähinnä tutki-

joista. Ensimmäisen sukupolven aikana tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja pi-

dettiin yleiskustannuksina ja resurssit T&K-kustannuskohteisiin ohjattiin ilman 

strategista suunnittelua ja päämääriä. Innovaatioprosessi oli lineaarinen ja tut-

kijapainotteinen, eikä markkinoita otettu juurikaan huomioon. (Miller 2006; 

Park & Kim 2005) 

Toisen, vuosien 1950–1970 välille sijoittuvan, sukupolven myötä innovaatiopro-

sessit muuttuivat monimutkaisemmiksi, niihin alettiin kiinnittää enemmän 

huomiota yrityksen sisällä ja niitä koordinoitiin paremmin. T&K-

organisaatioiden koko kasvoi ja yrityksen muut osastot alkoivat tukea niitä. 

(Miller 2006; Park & Kim 2005) Tässä vaiheessa oletettiin yhä, että mitä enem-

män resursseja T&K-toimintaan sijoitettiin, sitä enemmän syntyi onnistuneita 
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innovaatioita (Rothwell 1994). Innovaatioprosessi pysyi lineaarisena ja vaiheit-

tain etenevänä. Park ja Kim (2005) kuvaavat tätä prosessia johtajapainotteiseksi. 

(Miller 2006; Park & Kim 2005) 

1970-luvun puolivälissä alkaneen kolmannen sukupolven aikana innovaatio-

prosessin läheinen suhde liiketoiminta- ja teknologiastrategiaan tunnistettiin. 

Kolmannen sukupolven myötä myös yrityksen ulkopuolisia resursseja alettiin 

hyödyntää ja koko yritys alkoi seurata innovaatiostrategiaa. Prosessi muuttui 

myös markkinavetoisempaan suuntaan eli markkinoiden ilmaisemiin tarpeisiin 

alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Parkin ja Kimin (2005) mukaan 

prosessi oli kolmannen sukupolven aikana yrityspainotteinen. (Miller 2006; Mil-

ler & Morris 1999, 11–17; Park & Kim 2005) Osa kolmannen sukupolven aikana 

syntyneistä käytännöistä, kuten skenaario-, elinkaari- ja kustannus-

hyötyanalyysi, ovat edelleen laajassa käytössä, ja niiden onkin nähty soveltuvan 

erityisesti inkrementaalisten innovaatioiden kehittämiseen. (Miller 2006; Miller 

& Morris 1999, 11–17; Park & Kim 2005) 

Neljännen sukupolven innovaatioprosessien kehityksen katsotaan alkaneen 

1980-luvun loppupuolella. Kehitys kohti neljännen sukupolven innovaatiopro-

sesseja alkoi tavoitteesta kehittää paremmin radikaalien innovaatioiden tekemi-

seen soveltuvia innovaatioprosesseja. Tämän myötä tapahtui radikaali näkö-

kulman muutos. Kun aiemmissa sukupolvissa tuotekehityksen lähteenä toimi 

yritys, tälle sukupolvelle on tyypillistä, että asiakkaat otettiin mukaan T&K-

toimintaan, ja toiminta muuttui monilta osin asiakaslähtöiseksi (Park & Kim 

2005). Millerin (2006) mukaan yritykset alkoivat muodostaa kahteen osaan jaet-

tuja osastoja, joista toisten tavoitteena oli uusien innovaatioiden hyödyntämi-

nen ja kehittäminen, ja toisten uusien innovaatioiden testaaminen asiakkaiden 

kanssa. (Miller 2006; Miller & Morris 1999, 11–17; Park & Kim 2005) 

Merkittävintä tämän tutkielman kannalta on se, että innovaatioprosessit ovat 

muuttuneet pääsääntöisesti yhä asiakaslähtöisemmiksi ja monimutkaisemmik-
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si. Ne tunnistetaan koko yrityksen laajuisesti, ja niiden taustalla ovat innovaa-

tiostrategiat. 

2.4 Suljetun innovaatiomallin ongelmat 

Suljettu innovaatiomalli kuvaa innovaatioprosesseista ensimmäistä, toista ja 

kolmatta sukupolvea, koska näissä innovaatioprosessi tapahtuu täysin yrityk-

sen sisällä. Alla esitetty suljettu innovaatiomalli (KUVA 4) on Chesbroughin 

(2003a, 2003b, xx–xxii; 2006) mukaan jo monilta osin vanhentunut. Suljetussa 

innovaatiomallissa tutkimusprojektit ovat lähtöisin tieteellisistä tai ja teknologi-

sista lähtökohdista. Mallissa innovaatioprojektit kulkevat vain tiettyyn suun-

taan. Ne poistuvat prosessista vain saapumalla markkinoille. Innovaatioita ei 

siis myöskään pyritä kaupallistamaan yrityksen ulkopuolisia kanavia pitkin, 

vaan hyväkin idea jää julkistamatta, jos se ei sovellu yrityksen markkinakana-

viin. (Chesbrough 2003a, 2006) 

 

KUVA 4.  Suljettu innovaatiomalli (Chesbrough 2003a; 2003b, xxii) 
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Solowin (1957) havainto, että innovaatiot ja tekninen kehitys ovat yritysten ta-

loudellisen kasvun pääajuri, johti Gassmannin (2006) mukaan käsitykseen, että 

innovatiivisuus on peräisin sisäisestä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta. In-

novaatiot olivat lähtöisin yrityksen omilta tutkijoilta, joten yrityksissä nähtiin 

ideoiden kehittymisen kaupallisiksi tuotteiksi ja innovaation diffuusion olevan 

lähtöisin innovoivasta yrityksestä itsestään. Yritykset noudattivat tällöin suljet-

tua innovaatiomallia. (Gassmann 2006) 

Malli soveltui hyvin 1900-luvun lopulle saakka vallinneeseen liiketoimintaym-

päristöön, jossa vertikaalisesti integroituneet yritykset saivat houkuteltua par-

haimmat osaajat. Nykyisin mallia pidetään kuitenkin monilla aloilla vanhentu-

neena, vaikka joillekin aloille, kuten ydinteollisuuteen ja armeijan hankkeisiin, 

se yhä soveltuu hyvin. (Gassmann 2006) 

Tällaisen innovaatiomallin keskeisiksi ongelmiksi ovat muodostuneet asiakkai-

den heterogeeniset ja nopeasti muuttuvat tarpeet. Niitä on hankala täyttää pe-

rinteisen innovaatioprosessin avulla, koska tuotteiden elinkaaret ovat lyhenty-

neet, T&K-kustannukset ovat kasvaneet, innovaatioprosessin alkuvaiheessa on 

ongelmia ja kilpailu on kiristynyt. (Chesbrough 2003a; Gassmann 2006, von 

Hippel 2005, 33–34) 

Esimerkkinä suljetun innovaatiomallin ongelmista on se, että vain pieni osa yri-

tyksen ideoista saavuttaa lopulta menestyksekkäästi markkinat. Stevensin ja 

Burleyn (1997) tekemän tutkimuksen mukaan vain noin 0,33 promillea synty-

neistä ideoista oli kaupallisia menestyksiä ja Millerin ja Morrisin (1999, x) mu-

kaan Yhdysvalloissa 90 prosenttia uusista tuotteista epäonnistuu neljän vuoden 

aikana. Boulding, Morgan ja Staelin (1997) ovat puolestaan havainneet 35–45 

prosentin tuoteideoista epäonnistuvan. 
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2.5 Avoin innovaatiomalli  

Ratkaisuna suljetun innovaatiomallin ongelmille on esitetty avointa innovaa-

tiomallia (open innovation), jota voi pitää innovaatioprosessien neljännen su-

kupolven kehittyneenä muotona. Mallin taustalla on oletus, että yrityksen ul-

kopuolella työskentelee aina huomattavasti enemmän osaajia kuin yrityksen 

sisällä, ja näitä osaajia tulisi pyrkiä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan 

(Chesbrough 2003a).  

Avoimella innovaatiomallilla kuvataan kaikkia niitä innovaatiomalleja, joissa 

yritys avaa rajojaan siirtyen hierarkkisesta organisaatiomallista kohti horison-

taalista siten, että yrityksen T&K-toiminta ei tapahdu ainoastaan yrityksen rajo-

jen sisäpuolella. Avoin innovaatiomalli olettaa, että tarpeellinen tieto on jakau-

tunut laajalle. Sen mukaan kaikkein kyvykkäimpienkin T&K-organisaatioiden 

tulee tunnistaa, muodostaa yhteys ja hyödyntää ulkoisia tiedonlähteitä (Ches-

brough 2006). Yritys siis hyödyntää toiminnassaan kaikkia mahdollisia resurs-

seja tuomalla sisäiset ja ulkoiset ideat osaksi innovaatioprosessiaan sekä hyö-

dyntämällä sisäisiä ja ulkoisia väyliä tuoda tuotteet markkinoille. Avoimen mal-

lin mukaan sisäiset ideat voidaan tuoda markkinoille myös ulkoisia väyliä pit-

kin yrityksen ydinliiketoiminnan ulkopuolella oleville alueille. Malli asettaa ul-

koiset ideat ja väylät samalle tasolle aiemmin esitellyn suljetun mallin kanssa. 

On huomionarvoista, että avointa innovaatiomallia voi pitää paremminkin 

komplementtina kuin substituuttina yrityksen sisäiselle tuotekehitykselle. 

(Chesbrough 2003a, 2006; Chesbrough & Crowther 2006) 

Avoimen innovaation mallin onnistumiseksi yritys tarvitsee kokonaisvaltaisen 

vision, joka lähtee ylimmästä johdosta edeten keskijohtoon, alempaan johtoon ja 

sieltä tuotekehitystiimien yksittäisiin jäseniin. Sen tulee siis olla koko yrityksen 

laajuinen, liiketoimintamalliin perustuva prosessi, jota koko yrityksen toiminta 

heijastaa. (Chesbrough 2003a) 
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Chesbrough (2003a) esittää oleelliseksi suljetun ja avoimen innovaatiomallin 

väliseksi eroksi sen, kuinka hyvät ja huonot ideat erotetaan toisistaan. Sekä 

avoin että suljettu innovaatiomalli soveltuvat ns. valepositiivisten (false positi-

ve) ideoiden karsimiseen, mutta Chesbroughin (2003a) mukaan avoin innovaa-

tiomalli soveltuu tämän lisäksi myös valenegatiivisten (false negative) ideoiden 

pelastamiseen. Valepositiivinen kuvaa huonoksi osoittautuvaa ideaa, joka alun 

perin näyttää lupaavalta. Valenegatiivinen puolestaan kuvaa alun perin heikol-

ta ja lupaamattomalta näyttävää ideaa, joka paljastuu yllättävän arvokkaaksi. 

(Chesbrough 2003a)  

Yrityksille jää kuitenkin parhaassakin tapauksessa vaikea ja työläs prosessi, jos-

sa lupaavista tutkimustuloksista kehitetään asiakkaiden tarpeet täyttäviä tuot-

teita. Tutkimuksen ja tuotekehityksen tulee laajeta yritysten ulkopuolelle. Inno-

vaattoreiden tulee integroida ideoitaan, osaamistaan ja taitojaan muiden orga-

nisaation ulkopuolisten tahojen kanssa tulosten saavuttamiseksi markkinoilla. 

Yritykset, jotka pystyvät valjastamaan ulkopuoliset ideat edistämään omaa lii-

ketoimintaansa samalla kun ne hyötyvät sisäisistä ideoistaan nykyisten toimin-

tojensa ulkopuolella, tulevat Chesbroughin (2003a) mukaan luultavimmin me-

nestymään avoimen innovaation aikakaudella. Seuraavalla sivulla olevassa tau-

lukossa (TAULUKKO 1) esitetään tiivistetysti Chesbrougin (2003b, xxvi) näke-

mys suljetun ja avoimen innovaatiomallin merkittävimmistä eroista. Todelli-

suudessa yritysten innovaatiomallit sijoittuvat näiden välille (Chesbrough 

2003a; Dahlander & Gann 2008). 
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TAULUKKO 1.  Avoimen ja suljetun innovaatiomallin lähtökohtaiset erot (Ches-

brough 2003b, xxvi) 

Suljetun innovaation periaatteet Avoimen innovaation periaatteet 

Alan osaajat työskentelevät yrityksen sisällä. Kaikki osaajat eivät työskentele yrityksen si-
sällä. Yritys tarvitsee osaajia sekä sisä- että 
ulkopuoleltaan.  

Hyötyäkseen T&K:sta yrityksen tulee ideoida, 
kehittää ja toimittaa innovaatio itse.   

Ulkoinen T&K voi luoda merkittävää arvoa. 
Sisäistä T&K:ta tarvitaan jossain määrin. 

Jos yritys tekee innovaation itse, se myös kau-
pallistaa sen ensimmäisenä.  

Tutkimuksen ei tarvitse olla lähtöisin yrityk-
sestä, jotta siitä voidaan hyötyä. 

Yrityksen menestys rakentuu sille, että se tuo 
innovaation ensimmäisenä markkinoille.  

Hyvän liiketoimintamallin rakentaminen on 
tärkeämpää kuin tuotteen saaminen markki-
noille ensimmäisenä. 

Yrityksen menestys perustuu suurimpaan 
määrään ja parhaimpiin ideoihin alalla. 

Yrityksen menestys perustuu mahdollisim-
man tehokkaaseen sisäisten ja ulkoisten ideoi-
den hyödyntämiseen. 

Yrityksen tulisi kontrolloida aineetonta omai-
suuttaan, jotta sen kilpailijat eivät voi hyödyn-
tää sen ideoita. 

Yrityksen tulisi hyötyä siitä, että muut käyttä-
vät sen aineetonta omaisuutta, ja yrityksen 
tulisi ostaa toisten yritysten aineetonta omai-
suutta, kun se sopii yrityksen liiketoiminta-
malliin. 

 

2.5.1 Määritelmät 

Avointa innovaatiota pidetään hankalasti määriteltävänä ja määritelmät vaihte-

levat. Samankaltaisia paradigmoja tutkitaan myös toisilla nimillä. Tässä tut-

kielmassa tukeudutaan Chesbroughin (2003a) esittämään määritelmään, johon 

suurin osa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudestakin viittaa. Seuraavan sivun ku-

vassa (KUVA 5) esitetään Chesbroughin (2003a) mukainen näkemys avoimesta 

innovaatiomallista. Tätä määritelmää on kuitenkin syytä vertailla myös muiden 

tutkijoiden esittämiin, jotta voidaan saada kuva alueen monimuotoisuudesta, 

sekä tutkijoiden näkemyksien eroavaisuuksista. 
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KUVA 5.  Avoin innovaatiomalli (Chesbrough 2003a) 

 

Chesbrougin (2003a, 2006) näkemyksen mukaan avoimen innovaation taustalla 

on yrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos. Chesbrough (2003a, 2003b, xxii–

xxvi) pitää avointa innovaatiota laajana, koko yrityksen ja sen liiketoimintamal-

lin muuttavana prosessina, jonka yksi osa voi olla asiakkaiden integroiminen 

innovaatioprosessiin. 

West ja Gallaher (2006) toteavat, että soveltaessaan avointa innovaatiota yrityk-

sen sisäisten ja ulkoisten innovaatiomahdollisuuksien systemaattisessa edistä-

misessä ja tutkimisessa yritys integroi tietoisesti toimintatavan strategioihinsa ja 

resursseihinsa sekä hyödyntää näitä mahdollisuuksia useiden kanavien kautta. 

Hautamäki (2004) täydentää aiempia määritelmiä painottamalla tiedon luonnet-

ta koko yhteiskuntaa hyödyttävänä julkisena hyödykkeenä. Hänen mukaansa 
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tulevaisuuden innovaatiotoiminta tulee luultavasti tapahtumaan verkostoissa, 

joissa yritys on vain yksi osapuoli. 

Tapscott ja Williams (2008, 288–315) kuvaavat yritystä, joka toimii hyvin sa-

mankaltaisesti kuin avoin innovaatiomalli esittää, termillä yritys 2.0 (Enterprise 

2.0). He kuvaavat yritysmallin, jossa yritys nähdään liiketoiminnallisena koko-

naisuutena, joka avaa rajansa muille yrityksen ulkopuolisille toimijoille, erityi-

sesti asiakkailleen, innovaatiotoiminnan merkeissä. Tällainen yritys myös jakaa 

resurssejaan, jotka ennen pidettiin tarkoin yrityksen sisällä ja hyödyntää masso-

jen yhteistyötä, jolla tarkoitetaan yksittäisten henkilöiden välistä yhteistyötä. Se 

vaikuttaa tavaroiden ja palveluiden innovointiin, kehitykseen, tuotantoon, 

markkinointiin ja jakeluun maailmanlaajuisesti. Yritys 2.0 toimiikin maailman-

laajuisesti kaikilla sektoreillaan. (Tapscott & Williams 2008, 288–315) 

Myös muut tutkijat ovat käsitelleet avoimen innovaation kaltaisia malleja muil-

la nimillä. Esimerkiksi Rigby ja Zook (2002) käyttävät termiä ”open-market in-

novation”. He ehdottavat, että avaamalla systemaattisesti rajojaan toimittajille, 

asiakkaille ja jopa kilpailijoille, yritykset voivat tehostaa innovaatiotoimintaansa 

lisäten innovaatioiden nopeutta, pienentäen kustannuksiaan ja kehittäen tuot-

teiden laatua. Sakkab (2002) ja Huston ja Sakkab (2006) ovat puhuneet ”Connect 

and develop” -mallista. He ovat tunnistaneet samanlaisia ongelmia yritysten 

innovaatiotoiminnassa kuin Chesbrough (2003a, 2006), jonka mallin kaltaista 

ratkaisua he esittävät yritysten innovaatiotoimintaa tehostaakseen. 

2.5.2 Avoin innovaatiomalli ja avoin lähdekoodi 

Avoimella innovaatiomallilla on yhtäläisyyksiä avoimen lähdekoodin metodien 

kanssa, joista oleellisimpana voi nähdä ulkoisten lähteiden hyödyntäminen li-

säarvon saavuttamiseksi. Näillä termeillä on kuitenkin selvä ja oleellinen ero. 

Avoin innovaatiomalli liittää liiketoimintamallin arvon luonnin ja hankinnan 

lähteeksi. Arvon hankinnan avulla organisaatio pystyy ylläpitämään paikkansa 
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alansa arvoketjussa. Avoimen lähdekoodin mallit keskittyvät arvon luontiin ar-

voketjussa, mutta niissä ei arvon hankintaa nähdä osana liiketoimintamallia. 

(Chesbrough 2006; West & Gallagher 2006) 

Avoin innovaatiomalli siis perustuu liiketoimintamalliin, ja on koko yrityksen 

sisäistämä ja noudattama. Se ei ole ainoastaan jonkin yrityksen osan käytössä, 

vaan koko yrityksen tulee olla siihen sitoutunut ylintä johtoa myöten (Sakkab 

2002; Huston & Sakkab 2006). West ja Gallagher (2006) tunnistivat tämän mer-

kittävän eron avoimen lähdekoodin ja avoimen innovaation projekteissa. Tutki-

essaan avoimen lähdekoodin projekteja, he havaitsivat, että monet niistä eivät 

käytä avointa innovaatiomallia. Niiltä puuttui liiketoimintamalli, johon projekti 

olisi perustunut ja jota projektissa olisi seurattu. (Chesbrough 2006; West & Gal-

lagher 2006) 

Lisäksi avoimen lähdekoodin mallilla ja avoimella innovaatiomallilla on hyvin 

oleellinen lähtökohtainen ero: avoin innovaatio tarkoittaa Chesbroughin (2003a) 

esittelemänä muutoksia liiketoimintamalleissa ja innovaatioprosesseissa, kun 

taas avoimen lähdekoodin menetelmät ovat perustuneet vapaaehtoisten itseor-

ganisoituneiden yhteisöjen tuotoksiin (West & Gallagher 2006). Avoimen inno-

vaation ja avoimen lähdekoodin lähtökohdat ovat siis varsin kaukana toisis-

taan.  

Vaikka avoimen lähdekoodin ja avoimen innovaation malleista löytyykin eroa-

vaisuuksia, soveltuvat jo paljon tutkitusta avoimen lähdekoodin mallista saadut 

tulokset monilta osin yleistettäviksi tai ainakin suuntaa-antaviksi tuloksiksi joi-

hinkin avoimen innovaation tapauksiin. Esimerkiksi käyttäjäinnovaation tapa-

uksessa käyttäjien motiivit ja yhteisöistä aiheutuvat riskit, haasteet ja mahdolli-

suudet ovat oletettavasti hyvin samankaltaisia. 
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2.5.3 Avointa innovaatiomallia hyödyntävien yritysten piirteitä 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä paremmin yrityksen toiminnan omi-

naispiirteet vastaavat seuraavassa esitettyjä kehityssuuntia ja trendejä, sitä pa-

remmin yritys voi hyödyntää avointa innovaatiomallia (Gassmann 2006). Esitel-

tävät kehityssuunnat ja trendit pohjautuvat Gassmannin (2006) esittelemiin vii-

teen avoimeen innovaatioon johtaneeseen asiaan. 

Yksi merkittävä avoimeen innovaatiomalliin siirtymistä edesauttanut seikka on 

globalisaatio. Tähän ovat johtaneet pääoman korkeampi liikkuvuus, alemmat 

logistiikkakustannukset, tehokkaammat informaatio- ja kommunikaatiotekno-

logiat ja kasvanut markkinoiden homogeenisuus. Globalisaatio ei ole ainoas-

taan alentanut kansainvälisten toimijoiden toimialueelle tulon esteitä laskemal-

la kustannuspaineita, vaan on myös tuonut monille alueille yrityksiä, jotka pys-

tyvät innovoimaan tehokkaammin ja mukautumaan paremmin mahdollisuuk-

siin, joilla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Globaalit teollisuudenalat suosivat 

avoimia innovointimalleja, koska ne saavuttavat mittakaavaetuja nopeammin 

kuin perinteisellä suljetulla mallilla, edistävät tehokkaampia standardeja ja hal-

litsevia suunnittelumalleja. (Gassmann 2006) 

Toisena merkittävänä seikkana voidaan pitää yritysten kasvanutta teknolo-

giaintensiivisyyttä. Valtaosalla teollisuudenaloista teknologian merkitys on kas-

vanut sellaisella vauhdilla, että edes suurimmat yhtiöt eivät pärjää tai heillä ei 

ole varaa kehittää teknologioita yksin. Syinä tähän ovat kyvyttömyys selviytyä 

kaikkien tulevien teknologioiden kanssa ja rahoittaa niiden hyödyntäminen it-

senäisesti. (Gassmann 2006) 

Kolmas avoimen innovaatiomallin käyttöönottoon vaikuttava asia on teknolo-

gioiden fuusio, jolla tarkoitetaan teknologioiden siirtymistä uusille alueille ja 

aloille nopeutuvalla tahdilla. Tämän seurauksena teollisuudenalojen rajat ovat 

muuttumassa tai paikoin jopa katoamassa. Monitieteistä teollisuudenalojen ra-

jat ylittävää tutkimusta tarvitaan enenevissä määrin, ja yksittäisten yritysten 
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kyvyt riittävät yhä harvemmin takaamaan onnistuneita innovaatioita. (Gass-

mann 2006) 

Neljäs tekijä ovat uudet liiketoimintamallit. Teollisuudenalojen ja teknologioi-

den rajojen hämärtyessä uudet liiketoiminnan mahdollisuudet korostuvat. Eri 

tavoin tapahtuvan yhteistyön päämotiivina on riskien jakaminen, komplemen-

taaristen osaamisalueiden kokoaminen yhteen ja synergioiden mahdollistami-

nen. (Chesbrough 2003a; Gassmann 2006) 

Lisäksi tiedon merkitys on korostunut monilla aloilla ja tiedosta onkin tullut 

tärkein yritysten resurssi. ICT, ja erityisesti Internet, on kiihdyttänyt tiedon kul-

kua ja kasvattanut tietotyöntekijöiden liikkuvuutta. Useat erikoistuneet tieto-

työläiset elävät portfoliotyöntekijöinä, jotka tarjoavat palveluitaan useille eri 

organisaatioille samanaikaisesti. Sen sijaan, että yritykset palkkaisivat parhaat 

työntekijät sisäisesti, yritykset toimivat välittäjinä. (Gassmann 2006) 

Lyhyesti kiteytettynä avointa innovaatiomallia hyödyntäviä yrityksiä voi kuva-

ta globaalisti toimiviksi, teknologiaintensiivisiksi, teollisuudenalat ylittäviksi, 

uusia liiketoimintamalleja hyödyntäviksi ja tietotyöläisiä tarvitseviksi yrityksik-

si. Näiden piirteiden perusteella lähes jokaista PK- ja suuryritystä voi kuvailla 

avointa innovaatiomallia tarvitsevaksi. 
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3 KÄYTTÄJÄINNOVAATIO 

Käyttäjäinnovaation tutkimuksessa käyttäjien merkitys on innovaatioproses-

seissa ja tuotekehityksessä tunnistettu jo kauan. Tarkastelu luvussa keskittyy 

lähinnä käyttäjien yrityksille tarjoamaan innovaatiopotentiaaliin ja käyttäjäin-

novaation kannalta merkittävimpään käyttäjäryhmään, kärkikäyttäjiin ja tämän 

ryhmän ominaisuuksiin. 

3.1 Käyttäjäinnovaation tutkimus 

Asiakaslähtöisen innovaation tutkimus ulottuu 1960-luvulle saakka (Jeppesen ja 

Molin 2003), ja käyttäjäinnovaation käsite on sekin lähtöisin jo 1970-luvulta 

(von Hippel 1976, 1986). Käyttäjäinnovaatio on akateemisessa tutkimuksessa 

varsin paljon käsitelty aihe, ja siihen liittyvää empiiristä tutkimusta on tehty 

monilla aloilla. Ajan kuluessa tuotteiden käyttäjien roolin on nähty korostuneen 

tutkimuksissa yhä enemmän. Nykyisin erityisesti teollisilla markkinoilla käyttä-

jillä on havaittu olevan merkittävä rooli innovaatioiden lähteenä (Hiernerth 

2006; von Hippel 1988, 2002). Taustalla käyttäjäinnovaatiolle ovat jo aiemmin 

mainitut kuluttajien tarpeiden erilaistuminen, teknologian kiihtyvä kehitys 

(Hyvönen ym. 2007) sekä se, että tuotteiden käyttäjien on havaittu muokkaavan 

ja kehittävän tuotteita sekä synnyttävän täysin uusia innovaatioita tarpeidensa 

pohjalta (Franke & Shah 2003; Franke, von Hippel & Schreier 2006; Lüthje 2004). 

Käyttäjäinnovaation tutkimuksen juuret juontavat markkinatutkimukseen. 

Käyttäjäinnovaation käsite ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan asiakkaiden nä-

kemysten valjastamista innovaatioprosessin tueksi perinteisen markkinatutki-

muksen tapaan, vaan käsite menee askeleen pidemmälle. Käyttäjäinnovaation 

tapauksessa käyttäjät integroidaan innovaatioprosessin eri vaiheisiin ongel-

manratkaisijoiksi. (Bilgram ym. 2008) 
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Uraauurtavaa käyttäjäinnovaation tutkimusta tehnyt Eric von Hippel (esim. 

von Hippel 1976, 1977) on käsitellyt käyttäjäinnovaatiota useasta näkökulmasta. 

Lukusia hänen tutkimuksiaan yhdistänyt ja kenties merkittävin seikka on ollut 

niin sanottu kärkikäyttäjän (lead user) käsite, johon palataan aliluvussa 3.3. 

Käyttäjien integroinnin innovaatioprosessiin on esitetty olevan eräs ratkaisu 

useisiin innovaatioprosessin haasteisiin. Yritykset ovat pyrkineet jo jossain 

määrin synnyttämään avointa dialogia asiakkaidensa kanssa tuomalla nämä 

osaksi informaation tuottamisprosessia. Tälle ovat olleet motiivina mm. seuraa-

vassa esiteltävät asiat. Suurin osa tiedoista ja taidoista sijaitsee yrityksen rajojen 

ulkopuolella riippumatta yrityksen koosta tai siitä, kuinka paljon sillä on asian-

tuntijoita (Tapscott & Williams 2008, 1–4). Yrityksen ulkopuolelta löytyy yleen-

sä aina lahjakkaampia ja taidokkaampia yksilöitä, joiden näkemykset ovat sa-

malla monimuotoisempia ja vaihtelevampia kuin näkemykset yksittäisen yri-

tyksen sisällä. Samoin ryhmän muodostama kollektiiviäly päihittää lähes aina 

yksittäisen henkilön älyn. (Surowiecki 2005, 4–7; Tapscott & Williams 2008, 1–4; 

Wagner & Majchrzak 2006) Jeppesen & Molin (2003) toteavat, että käyttäjien 

avulla tapahtuva jatkuva tuotekehitys ja sisällön luonti kasvattaa tuotteen arvoa 

kaikille sen käyttäjille ja voi johtaa tuotteen pidempään elinkaareen ja suurem-

piin myyntimääriin ainakin peliteollisuuden tapauksessa. 

Käyttäjien tekemillä innovaatioilla on havaittu merkittävää ja usein yrityksen 

sisäisesti tehtyjä innovaatioita suurempaa kaupallista potentiaalia (Morrison, 

Roberts & Midgley 2004; Olson & Bakke 2001; Thomke & von Hippel 2002). In-

novaatioprosessien asiakaslähtöisyys näyttää myös edistävän tuotteiden laatua, 

luotettavuutta ja ainutlaatuisuutta. Kuluttajatuotteiden osalta tutkimusta on 

kuitenkin varsin vähän, eikä ole selvää, ovatko käyttäjät merkittäviä innovaati-

oiden lähteitä kuluttajatuotteiden tapauksessa (Lüthje 2004). 2000-luvulla tut-

kimusta on kuitenkin tehty kasvavissa määrin, ja käyttäjien merkitys on havait-

tu suureksi extreme-urheilulajien, kuten maastopyöräilyn, lumilautailun, purje-
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lautailun, freestyle-melonnan ja rullalautailun yhteydessä (Franke & Shah 2003; 

Hienerth 2006; Lüthje 2004; Lüthje, Herstatt & von Hippel 2005; Shah 2000). 

3.2 Käyttäjät innovaatioprosessin osana 

Tuotteiden käyttäjät ja valmistajat tuottavat yleensä erilaista informaatiota. 

Tyypillisesti käyttäjien luomat tuotteet poikkeavatkin selvästi yritysten sisäises-

ti luomista. Käyttäjien on havaittu olleen mukana erityisesti käytettävyydeltään 

hyvien tuotteiden kehityksessä. (Shah 2005) Syynä tälle voi olla se, että käyttäjät 

toimivat yleensä sellaisissa tuotteiden käyttöympäristöissä, joita tulevaisuuden 

innovaatioiden on tarkoitus palvella. Käyttäjän omassa ympäristössään tuotta-

man idean on havaittu sisältävän todennäköisemmin sellaisia ainutlaatuisia 

ominaisuuksia, joita yritys etsii, mutta joita on vaikea löytää. Käyttöympäristön 

tarpeet ja vaatimukset ovat usein jo käyttäjien alitajuisesti ideoiden sisään ra-

kentamia. (Thomke & von Hippel 2002) 

Von Hippelin (1988, 25–26) mukaan käyttäjillä on tietoa omista tarpeistaan ja 

käyttöympäristöistään, valmistajien puolestaan omatessa tietoa tuotteiden val-

mistuksesta ja erityisesti sen teknisestä puolesta. Hyvösen, Heiskasen, Revon ja 

Saastamoisen (2007) mukaan molempien tahojen tieto on implisiittistä ja vaike-

asti välitettävää, mutta kehittämällä käyttäjätuntemusta ja tiivistämällä vuoro-

vaikutusta käyttäjien ja valmistajan välillä voidaan tietämyksen alueet saada 

lähemmäs toisiaan. 

Suurimmassa osassa yrityksiä käyttäjät osallistuvat kuitenkin tuotekehityspro-

sessiin parhaimmillaankin testikäyttäjinä ja palautteenantajina vain lyhyen ajan 

(Kotro 2006). Nambisan (2002) toteaa, että asiakkaiden rooli on tuotekehitykses-

sä ollut hyvin rajoitettu ja passiivinen. Pääsyyksi tähän hän esittää asiakkaan ja 

valmistajan välisen heikon yhteyden. Samantapaiseen johtopäätökseen on tullut 

myös Lüthje (2004), joka on havainnut kuluttajatuotteiden alueella tapahtuvan 

paljon innovointia käyttäjien keskuudessa, mutta ongelmaksi on muodostunut 
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se, että kuluttajat pääsevät vain harvoin esittämään ideoitaan. Lüthje (2004) 

väittää, että yleisen markkinatutkimuksen oletus loppukäyttäjien motivoitu-

mattomuudesta ja kyvyttömyydestä omien tuoteinnovaatioiden kehittämiseen 

ei näytä pitävän paikkaansa ainakaan ulkoiluun liittyvien tuotteiden osalta. 

Hän esittää, että kuluttajatuotteita valmistavat yritykset voivat tunnistaa ja tätä 

myöten hyödyntää innovoivia käyttäjiä resurssina uusien tuotteiden kehityk-

sessä. 

Käyttäjien merkitys näyttää korostuvan erityisesti innovaatioprosessin niin sa-

notussa sumeassa alkuvaiheessa, joka, kuten aiemmin mainittua, on muodostu-

nut innovaatioprosessissa erityisen ongelmalliseksi vaiheeksi (Kristensson, 

Gustafsson & Archer 2004). Käyttäjien osallistuminen alkuvaiheeseen on kui-

tenkin varsin vakiintumatonta, ja Hyvösen ym. (2007) mukaan käyttäjillä tulisi 

olla entistä merkittävämpi rooli innovaatioprosessin alkuvaiheissa johtuen siitä, 

että tällöin tuotteisiin voidaan vaikuttaa vielä enemmän, koska rajaavia ratkai-

suja on tehty vähemmän. Toisaalta käyttäjien voi kuitenkin olla vaikeampaa an-

taa konkreettisia parannusehdotuksia tilanteessa, jossa heillä ei ole kokemusta 

tuotteista ja niiden käytöstä (Hyvönen ym. 2007). 

Käyttäjien osallistumista kohtaan on esitetty myös kriittisiä näkökulmia. Bower 

ja Christensen (1995) sekä Ulwick (2002) esittävät, että valmistajien ei tulisi 

kuunnella asiakkaitaan, koska näillä on taipumusta vain toistaa vanhoja menet-

telytapoja radikaalin innovaation etsimisen sijaan. Piller ja Walcher (2006) to-

teavat, että tämä pitää paikkaansa suurta massaa seuraavien käyttäjien tapauk-

sessa, mutta yritysten tulisi pyrkiä etsimään pientä käyttäjäsegmenttiä, kärki-

käyttäjäryhmiä, jotka erottuvat merkittävästi muista käyttäjäryhmistä, ja pyrkiä 

valjastamaan heidän ideansa. Christensen (2007, 254) väittää, että ns. häiritsevi-

en teknologioiden – tuotteiden, jotka eivät näytä hyödyllisiltä kuluttajille tällä 

hetkelle, mutta ovat sitä tulevaisuudessa – tapauksessa yritysten ei tule olla 

asiakaslähtöisiä, koska kuluttajien ei voida olettaa johtavan yritystä sellaista in-

novaatiota kohden, jota nämä eivät koe tarvitsevansa. Christensen (2007, 254) 
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toteaa seuraavasti: ”Vaikka asiakasläheisyys onkin tärkeä liikkeenjohdollinen 

paradigma ylläpitävien innovaatioiden käsittelyyn, se voi siis antaa harhaanjoh-

tavia tietoja häiritsevien innovaatioiden kohdalla.” Boudreau ja Lakhani (2009) 

ovat käsitelleet yrityksen ulkopuolisia innovaation lähteitä, ja heidän mieles-

tään saattaa olla parempi toimia sisäisesti, jos yrityksellä on selvä näkemys siitä, 

mitä se haluaa, ja kyky toimia tämän edellyttämällä tavalla. Ulkoisia innovaat-

toreita ei pidä pyrkiä hyödyntämään ainoastaan siksi, että toimittaisiin poik-

keavalla ja uudella tavalla. 

Shahin (2005) mukaan käyttäjät tuovat uusia mahdollisuuksia innovaatiopro-

sesseihin tarjoten erilaista informaatiota verrattuna valmistajiin ja keskimääräis-

tä paremmin kaupallisesti onnistuvia ideoita. Käyttäjien integrointi innovaatio-

prosesseihin on ollut yrityksissä tähän mennessä varsin harvinaista. Yhtenä 

syynä tähän voitaneen pitää sitä, että käyttäjäinnovaation edut ovat yhä varsin 

epäselviä. Tähän mennessä todisteet perustuvat suurelta osin loogiselle päätte-

lylle yksikäsitteisten empiiristen tutkimustulosten sijaan. (Kristensson ym. 2004; 

Thomke & von Hippel 2002) . Scheinman (2006) kuitenkin havaitsi, että innova-

tiivisista ideoista 46 prosenttia tulee asiakkailta, toimittajilta tai markkinoihin 

liittyvästä informaatiosta ja ainoastaan yhdeksän prosenttia ideoista syntyy tut-

kimus- ja kehitysosastojen sisällä. 

Yrityksissä käyttäjäinnovaatio on tähän mennessä yleensä nähty komplement-

tina yrityksen sisäisille innovaatioprosesseille substituutin sijaan. Haasteeksi on 

myös muodostunut se, kuinka käyttäjät saadaan innovoimaan siten, että yritys 

pääsee hyötymään näistä innovaatioista. (Jeppesen & Frederiksen 2006; Morri-

son, Roberts & von Hippel 2000; Piller & Walcher 2006) 

3.3 Kärkikäyttäjät ja kärkikäyttäjien tunnistaminen 

Kärkikäyttäjien poikkeava merkitys innovaatioprosessille on havaittu ja tun-

nustettu laajalti. Jotta yritys voi hyödyntää käyttäjäinnovaatiota mahdollisim-
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man täysipainoisesti, sen tuleekin pystyä tunnistamaan käyttäjien joukosta niin 

sanotut kärkikäyttäjät. (Bilgram ym. 2008; von Hippel 1986, 1988) Kärkikäyttäjä 

-termi on saanut alkunsa Eric von Hippelin (1986, 1988) tutkimuksista, joissa 

hän on havainnut tietyn käyttäjäryhmän ideoivan ja tekevän sekä muokkauksia 

nykyisiin tuotteisiin että täysin uusia, radikaaleja innovaatioita ollen huomatta-

vasti yleisiä markkinatrendejä edellä. Von Hippel esitteli kärkikäyttäjäkäsitteen 

1986 määritellen heidät kahden piirteen perusteella: nämä ovat yksittäisiä ku-

luttajia tai yrityksiä, jotka (1) kohtaavat markkinoilla yleisiksi muuttuvat tar-

peet kuukausia tai vuosia ennen suurta yleisöä, ja ovat asemassa, jossa he (2) 

hyötyvät tarpeisiinsa vastaavasta ratkaisusta merkittävästi. 

Kuluttajatuotteiden alueella kärkikäyttäjiä kuvataan edelläkävijöiksi ja poikke-

uksellisen innovatiivisiksi (Lüthje 2004). Heille on ominaista, että he omaksuvat 

tuotteet huomattavasti tavallista käyttäjää aiemmin ja esittävät kokemuksiaan 

myös muille sosiaalisessa verkostossaan. He ovat usein tyytymättömiä siihen, 

kuinka nykyiset tuotteet täyttävät heidän tarpeensa ja omaavat sellaista tuottei-

siin liittyvää tietoa, jolla he pystyvät ideoimaan parannuksia nykyisiin tuottei-

siin tai luomaan täysin uusia tuotteita. (Piller & Walcher 2006) Tätä puoltavat 

Morrisonin ym. (2000) tulokset, joiden mukaan kuluttajan odottama hyödyn 

suuruus määrää uudenlaisen ratkaisun kehittämiseen kohdistettavat resurssit. 

Toisin sanoen käyttäjän on saatava hyötyä ideasta kehittääkseen tuotetta. Tämä 

voi tarkoittaa esimerkiksi suurempien rahallisten resurssien käyttämistä ratkai-

sun saamiseen, mutta voi johtaa myös siihen, että kuluttaja alkaa kehittää rat-

kaisuaan itse. Kärkikäyttäjät kuuluvat siihen osaan käyttäjistä, jotka osallistuvat 

yritysten T&K-toimintaan, ja heidän ideansa omaavat suurempaa kaupallista 

potentiaalia verrattuna perinteisesti kehitettyihin (Herstatt & von Hippel 1992) 

ja johtavatkin muita useammin onnistuneisiin kaupallisiin (Morrison ym. 2000) 

ja laadukkaisiin (Jeppesen & Frederiksen 2006) tuotteisiin. Kärkikäyttäjien mer-

kitystä innovaatioprosesseille korostavat Shahin (2002) havainnot, joiden mu-

kaan extreme-urheilulajien joukossa loppukäyttäjät olivat kaikissa tapauksissa 
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ensimmäisten versioiden kehittäjiä lajiin liittyvissä perusvälineissä, ja 58 pro-

senttia parannuksista oli lähtöisin käyttäjiltä, jotka omaavat kärkikäyttäjien 

ominaisuuksia. Von Hippel (1986) ja Morrison ym. (2000) ovat lisäksi esittäneet, 

että kärkikäyttäjät voivat olla ratkaisuna innovaatioprosessin alkuvaiheen on-

gelmiin ja radikaalien innovaatioiden lähteitä, joiden väitetään olevan yleisem-

piä korkean teknologian tuotteissa. 

Kärkikäyttäjiä voidaan kuvata Rogersin (2003, 281) innovaation omaksujaluok-

kien avulla. Heitä voidaan pitää käyttäjäryhmänä, jotka ovat innovaattoreitakin 

edellä. Kärkikäyttäjien roolia innovaatioiden omaksujina selventää alla oleva 

kuva (KUVA 6), jossa on yhdistetty Rogersin (2003, 281) ja von Hippelin (2005, 

134) innovaatioiden omaksujien jaottelu. von Hippelin (2005, 134) mukaan tie-

tyn alan ulkopuolelta voidaan löytää kärkikäyttäjiä, joita voidaan hyödyntää 

innovaatioprosessissa johtuen siitä, että he ovat tarkasteltavan alan kärkikäyttä-

jiä edellä. 

 

 

KUVA 6.  Kärkikäyttäjät suhteessa innovaation omaksujaluokkiin (mukaillen Ro-
gers 2003, 281; von Hippel 2005, 134) 
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Vaikka kärkikäyttäjät on käsitteenä tunnettu jo pitkään, ongelmana on ollut se, 

että tällaiset käyttäjät on usein varsin hankala tunnistaa suuresta käyttäjäjou-

kosta. Tästä johtuen kärkikäyttäjiä ei ole voitu hyödyntää niin paljon kuin nii-

den tarjoama potentiaali antaisi olettaa. Kärkikäyttäjien tunnistamiseen ja löy-

tämiseen tähtäävää menetelmää nimitetään kärkikäyttäjämetodiksi (Bilgram 

ym. 2008), joita on kehitetty useita kärkikäyttäjien tunnistamiseksi.  Nämä me-

todit voidaan jaotella tiettyjen ominaisuuksien mukaan suoritettaviin seulon-

tametodeihin, innovatiivisten käyttäjien suositusten avulla tapahtuvaan tunnis-

tamiseen perustuviin metodeihin ja itsevalintaan, jossa käyttäjiä pyydetään 

tunnistamaan itsensä tietyn mittarin avulla ja ilmoittamaan valmistajalle, jos he 

osoittautuvat kärkikäyttäjiksi. (Piller & Walcher 2006; von Hippel 2005, 133–

138) 

Seuraavan sivun kuvassa (KUVA 7) havainnollistetaan kärkikäyttäjämetodien 

sijoittumista käyttäjälähtöisen innovaation alueelle. Kärkikäyttäjämetodille 

olennaista on käyttäjien epäedustavuus. Se pyrkii tutkimaan käyttäjien kärki-

joukkoa ja heidän tarjoamiaan ratkaisuja, kun perinteiset asiakassuuntautuneet 

lähestymistavat ovat keskittyneet tutkimaan edustavan asiakasjoukon tarpeita, 

jotta tuotteet voidaan räätälöidä heille. Kuvasta ilmenee, että kärkikäyttäjäme-

todi integroi asiakkaat aktiivisesti innovaatioprosessin osaksi, ja käyttäjien rooli 

korostuu sumeassa alkuvaiheessa. Tällaisenaan kärkikäyttäjämetodi ei näytä 

kuitenkaan tarjoavan ratkaisuja koko innovaatioprosessin haasteisiin. (Bilgram 

ym. 2008) 
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KUVA 7.  Kärkikäyttäjämetodi sijoitettuna käyttäjälähtöisen innovaation kenttään 
(Bilgram, Brem ja Voigt 2008) 
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4 VERKKOYHTEISÖT JA NIIDEN KÄYTTÄJÄT INNOVAATI-
OIDEN LÄHTEENÄ 

Luvussa tarkastellaan avoimen innovaation käyttäjiä koskevaa tutkimusta 

verkkoyhteisöjen näkökulmasta. Verkkoyhteisöt voivat kasvattaa käyttäjäinno-

vaatioiden potentiaalia esim. johtuen niiden mahdollisuudesta luoda suuren 

käyttäjäjoukon saavuttama innovaatioalusta, joka voi mahdollistaa mm. käyttä-

jien välisen yhteistyön, sekä verkkoyhteisöjen kautta tapahtuvan kärkikäyttäji-

en tunnistamisen ja hyödyntämisen. 

Ennen innovaatioverkkoyhteisöihin siirtymistä luvun alussa tehdään lyhyt kat-

saus Internetin viimevuosien kehitykseen, joka on osaltaan mahdollistanut laa-

jemman käyttäjien ja verkkoyhteisöjen hyödyntämisen innovaatioprosesseissa. 

Tämän jälkeen tarkastellaan verkkoyhteisöjä ja niiden innovaatiopotentiaalia 

käyttäjäinnovaation ja kärkikäyttäjien osalta. Lopuksi tarkastelu käännetään 

verkkoyhteisöjen innovaatiopotentiaaliin käyttäjien välisen yhteistyön näkö-

kulmasta. 

4.1 Internetin kehitys ja verkkoyhteisöt 

Vaikka verkkoyhteisöjen historia ulottuukin 1970-luvulle saakka, jolloin tutkijat 

hyödynsivät internetiä ja sen edeltäjiä tutkimusyhteistyössä muodostaen verk-

koyhteisöjä (Hagel & Armstrong 1997, 5), on niiden merkitys korostunut ylei-

semmin vasta viimeisen 15 vuoden aikana. Internetin käytöstä on tullut joka-

päiväinen ilmiö lähes ikäryhmästä riippumatta. Tilastokeskuksen (2009b) mu-

kaan Internetin käyttö on 16–74-vuotiaiden suomalaisten joukossa säännöllistä, 

ja 80 prosenttia suomalaisista käyttää Internetiä säännöllisesti päivittäin tai lä-

hes päivittäin. Nykyisin keskustelupalstoja seuraa lähes puolet Internetin käyt-

täjistä, niihin kirjoittaa lähes kolmasosa ja yli kolmasosa käyttäjistä lukee bloge-

ja. Kuluttajat myös viestivät runsaasti keskenään ja luovat sisältöä Internetiin 

erityisesti sosiaalisten sovellusten kautta. (Tilastokeskus 2008, 2009b) 



 40 

Verkkoyhteisöjen määrä ja käyttö on kasvanut Internetissä merkittävästi 2000-

luvulla (Tilastokeskus 2009b), ja erityisesti Web 2.0-ilmiön myötä ne ovat pääs-

seet täysin uudenlaisen huomion kohteeksi. Web 2.0:sta on muodostunut eräs 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolen muotisanoja. Termi 

Web 2.0 on Tim O’Reillyn (2005) luoma nimitys Internetiin syntyneille uusille 

ajattelu- toiminta- ja tuotantotavoille. Sillä viitataan erityisesti Internetissä ta-

pahtuvaan sisällön tuottamiseen ja jakamiseen, käyttäjien väliseen yhteistyöhön 

ja interaktiiviseen toimintaan, jotka tapahtuvat erilaisten sosiaalisten sovellus-

ten päällä. Esimerkkejä tällaisista suosiota saaneista Internetissä toimivista so-

velluksista ovat Facebook, MySpace, Wikipedia, Last.fm, YouTube, Flickr, 

Del.icio.us ja Twitter. Tämäntyylisten sovellusten myötä tuottajan (producer) ja 

kuluttajan (customer) välinen raja on hämärtynyt, ja kuluttajasta, joka osallistuu 

suunnitteluun, luontiin ja tuotantoon, on alettu käyttää nimitystä ”prosumer” 

(Tapscott & Williams 2008, 125–126). Erääksi Internetin tärkeimmistä piirteitä 

onkin muodostunut ihmisten aktiivinen osallistuminen, jolloin osallistujista 

muodostuu yhteisöjä, joilla voi olla arvaamattoman suurta vaikutusvaltaa 

(Salmenkivi & Nyman 2007, 17). 

Uusien teknologioiden myötä yritykset pystyvät tarjoamaan tuotteidensa käyt-

täjille ja muille kiinnostuneille tehokkaampia välineitä yhteistyötä varten, kuten 

alustoja erilaisille yhteisöille, joilla käyttäjiä voidaan todella hyödyntää esimer-

kiksi innovaatioprosesseissa. Hyödyntämällä sosiaalisten sovellusten potentiaa-

lia voidaan kasvattaa asiakkaiden sitoutumista yrityksen toimintaan. (Hinch-

cliffe 2007; Kangas, Toivonen & Bäck 2007, 15; Wagner & Majchrzak 2006) 

4.1.1 Verkkoyhteisön määrittelyä 

Verkkoyhteisölle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää ja eri tutkijat ovat-

kin usein antaneet sille oman määritelmänsä. Preece (2000, 9) mainitseekin, että 

terminä verkkoyhteisöä ei ole vaikea ymmärtää, mutta se on ongelmallista mää-
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ritellä. Preecen (2000, 10) varsin laaja verkkoyhteisön määritelmä koostuu nel-

jästä osasta: ihmisistä, yhteisestä tarkoituksesta, käytännöistä ja tietoteknisistä 

järjestelmistä. Yhteisöön kuuluvat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa täyttääk-

seen roolinsa tai tarpeensa, jäsenillä on yhteinen syy tai tarkoitus yhteisöön 

kuulumiseen. Tietyt käytänteet, kuten olettamukset, säännöt ja lait, ohjaavat jä-

senten toimintaa ja tietotekniset järjestelmät mahdollistavat kanssakäymisen. 

Laajuudestaan johtuen Preecen kokonaisvaltainen määritelmä ottaa huomioon 

verkkoyhteisön rakenneosat huomioiden sekä verkkoyhteisöjen sosiaalisen että 

teknisen puolen soveltuen kaikkiin verkkoyhteisöihin, jotka voivat poiketa toi-

sistaan huomattavasti (de Souza & Preece 2004). Preece (2000, 17) mainitsee, et-

tä verkkoyhteisöjen määritelmät, jotka rakentuvat ainoastaan ihmisten väliseen 

kommunikointiin, ovat saaneet kritiikkiä. Hän korostaakin, että verkkoyhteisö 

on enemmän kuin pelkkää viestivirtaa. 

Rheingold (1993, 5) määrittelee verkkoyhteisön verkosta lähtöisin olevaksi sosi-

aaliseksi aggregaatiksi, joka muodostuu tarpeeksi suuren ihmisjoukon ylläpitä-

essä julkista keskustelua tarpeeksi pitkään riittävällä inhimillisellä tunteella luo-

dakseen henkilökohtaisia suhteita verkossa. Määritelmässä ei kuitenkaan oteta 

huomioon tarkoitusta tai muita motivaation lähteitä osallistumiseen. 

Chaffey (2004, 402, 571) puolestaan näkee verkkoyhteisön konkreettisena säh-

köpostiryhmien, web-pohjaisten keskustelufoorumien tai chat-sivustojen kautta 

tapahtuvana asiakkaiden välisenä vuorovaikutuksena. Hänen (2004, 402) mu-

kaansa verkkoyhteisöjen välttämätön ja olennainen osa on ihmisten välinen 

kommunikaatio, joka erottaa uuden interaktiivisen perinteisestä passiivisesti 

vastaanotettavasta mediasta. 

4.1.2 Innovaatioverkkoyhteisöjen luokittelua 

Verkkoyhteisöjä voidaan luokitella usealla tavalla. Tässä tutkielmassa niitä tar-

kastellaan yrityksen ja innovaation näkökulmasta, joten niiden jaottelussakin 
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keskitytään tähän. Tutkielmassa innovaatiotoimintaa harjoittavat verkkoyhtei-

söt jaetaan yrityksen ylläpitämiin, välittäjä- ja autonomisiin harrastajayhteisöi-

hin. Näiden innovaatioverkkoyhteisöjen suhdetta yritykseen havainnollistetaan 

alla olevassa kuvassa (KUVA 8). 

 

 

KUVA 8.  Innovaatioverkkoyhteisöjen luokittelu 

 

Yrityksen ylläpitämällä yhteisöllä tarkoitetaan tässä tutkielmassa verkkoyhtei-

söä, joka toimii yrityksen suorassa alaisuudessa esimerkiksi yrityksen verkko-

palvelussa. Tällainen verkkoyhteisö on usein yrityksen edustajien moderoima ja 

liittyy oleellisena osana yrityksen brändiin. Esimerkkinä tällaisesta verkkoyh-

teisöstä voidaan mainita Dell:n IdeaStorm (http://www.ideastorm.com/). Täl-

löin verkkoyhteisöstä voi muodostua rajapinta yrityksen ja käyttäjien välillä. 
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Välittäjäyhteisöt eivät ole yhtä vahvasti sidoksissa yritykseen. Yhteisöt voivat 

olla esimerkiksi usean yrityksen sponsoroimia. Välittäjäyhteisöt ovat yleensä 

kolmannen osapuolen ylläpitämiä, ja niiden kautta tuotteiden käyttäjät (toiset 

yritykset/yksittäiset käyttäjät) pääsevät esittämään ja kehittämään ideoitaan. 

Kolmannen osapuolen yhteisöjä voidaan kuvata termillä ”avoimen innovaation 

alusta” (open innovation platform). Esimerkkeinä tällaisista välittäjäyhteisöistä 

ovat Innocentive (www.innocentive.com), Atizo (www.atizo.com), FellowForce 

(www.fellowforce.com) ja TekScout (www.tekscout.com). Huomionarvoista vä-

littäjäyhteisöjen tapauksessa on, että tarve uudelle idealle näyttää olevan lähtöi-

sin yrityksestä. Sen sijaan käyttäjäinnovaation tutkimuksessa lähtökohtana on 

usein ollut, että yksi käyttäjien suurimmista hyödyistä on heidän kauttaan il-

menevät asiakastarpeet, joita ei muuten havaittaisi. 

Autonominen yhteisö koostuu puolestaan jostain asiasta kiinnostuneista yksi-

löistä eikä yritys näyttele yhteisössä näkyvää roolia. Nämä ovat siis usein täysin 

harrastelijavoimin syntyneitä yhteisöjä, joihin voi luonnollisesti kuulua jonkin 

tietyn yrityksen tai yritysten edustajia, joilla ei kuitenkaan ole yhteisöissä aina-

kaan virallisesti erityistä asemaa. Näiden yhteisöjen hyödyntäminen liiketoi-

minnassa siis rajoittuu lähinnä keskustelujen ja ideoiden seuraamiseen sekä 

mahdolliseen kommentointiin. 

4.2 Verkkoyhteisöt ja käyttäjäinnovaatio 

Käyttäjien on havaittu pystyvän innovoimaan itsenäisesti, mutta mieluummin 

ryhmissä kuin yksittäin (Franke & Shah 2003; Füller ym. 2006; Lüthje ym. 2005). 

Ryhmässä tapahtuvan innovoinnin eräänä mahdollistajana voidaan pitää verk-

koyhteisöjä. Yritykset voivatkin luoda puitteet käyttäjäinnovaatioille verkkoyh-

teisöjen ja sosiaalisen median alustojen avulla. Kuluttajien on havaittu itseor-

ganisoituvan keskenään ja jopa perustavan omia verkkoyhteisöjään, jakaakseen 

esimerkiksi tuotetietoa, tehdäkseen yhteistyöllä räätälöityjä tuotteita tai vaih-
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taakseen tietojaan tuotteista. Kuluttajien merkitystä innovaatioiden lähteenä ko-

rostavat Füllerin ym. (2006) havainnot, joiden mukaan verkossa toimivat kulut-

tajaryhmät ovat laaja tietotaidon, osaamisen ja hiljaisen, implisiittisen tiedon 

lähde. (Franke ja Shah 2003; Lüthje ym. 2005; Füller ym. 2006) 

Verkkoyhteisöt voivat toimia tiedon jäsentäjinä sekä innovaatiotoiminnan ja 

käyttäjien välisen yhteistyön konkreettisena tapahtumapaikkana. Niiden hyöty 

perustuu aihespesifiyteen, sekä siihen että niihin osallistuu aktiivisia ja mielipi-

teensä ilmaisevia kuluttajia. Yhteisöjä on pidetty yritysten taholta haasteellisina 

ja joskus jopa uhkaavina, koska niiden avulla valta on siirtynyt enenevissä mää-

rin yrityksiltä kuluttajille. (Kozinets 1999) 

Verkkoyhteisöissä on havaittu kahdenlaisia tuotekehitysprosesseja. Yhteisö jo-

ko tuottaa uutta sisältöä olemassa olevaan tuotteeseen tai kehittää uusia tuote-

versioita ja kokonaan uusia tuotteita (Jeppesen & Molin 2003). Tuotekehitys-

mahdollisuudet verkkoyhteisöissä ovat korkeat, koska niihin osallistujat ovat 

yleisesti ottaen erittäin kiinnostuneita yhteisöä koskevista tuotteista ja heillä on 

tavallista enemmän tietoa kyseessä olevista tuotteista (Füller ym. 2006). 

Von Hippelin (2005, 19–20) mukaan 10–40 % käyttäjistä kehittää tai muokkaa 

omistamaansa tuotetta. Prosentteja ei voi kuitenkaan yleistää koko käyttäjäkun-

taan, koska von Hippelin mukaan tutkimustuloksissa esiintyy vinoumaa, sillä 

kysymykset on toimitettu lomakkeella, jossa käyttäjien vastaukset kääntyvät 

helpommin myönteisiksi innovointia kohtaan. Prosenteista kuitenkin ilmenee, 

että huomattavalta osalta käyttäjistä löytyy parannusideoita ja taitoa toteuttaa 

tuotteiden kehittämistä. Tarkasteltaessa verkkoyhteisöjä, luvut pitävät oletetta-

vasti melko hyvin paikkansa. Esimerkiksi Franken ja Shahin (2003) mukaan va-

jaa kolmasosa urheiluvälineitä koskevien verkkoyhteisöjen jäsenistä oli paran-

nellut tai jopa suunnitellut oman tuotteen. Huomionarvoista kuitenkin on, että 

esim. edellä mainitussa lähteessä tutkittu tapaus koski urheiluvälineitä, ja mer-

kittävä osa tutkimuksista on koskenut joko avoimen lähdekoodin ohjelmistoja 
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tai suhteellisen pienen käyttäjäryhmän kuluttajatuotteita. Tulokset saattavat ol-

la merkittävästi poikkeavia muiden kuluttajatuotteiden tapauksissa. Lisäksi, 

vaikka innovatiivisia käyttäjiä verkkoyhteisöissä esiintyykin, eivät näistä kaikki 

välttämättä osallistu ja jaa ideoitaan. Oletettavasti innovaatioverkkoyhteisöt 

kärsivät muiden verkkoyhteisöjen tavoin epätasa-arvoisesta osallistumisesta 

(participation inequality, 1% rule), jossa yksi prosentti luo, yhdeksän editoi ja 

loput 90 prosenttia toimii yleisönä (Nielsen 2006). 

Verkkoyhteisöistä on tullut yhä monimuotoisempia myös yritysten liiketoimin-

taa tukevina entiteetteinä. Niistä on mm. jo joiltain osin kehittynyt alustoja, joi-

den avulla käyttäjät voivat paljastaa ideansa ja innovaationsa, esimerkiksi päi-

vittämällä piirroksiaan, esittämällä virtuaalisia protyyppejään tai CAD-

tiedostojaan. Alustat voivat koostua myös ainoastaan käyttäjien välisestä kes-

kustelusta, jonka kautta uudet ideat syntyvät. (Bilgram ym. 2008) Kuluttajatuot-

teiden osalta Internetin avulla käyttäjien innovaatiopotentiaalia ovat hyödyntä-

neet esimerkiksi Dell (IdeaStorm), Lego (Mindstorms, Design by Me), Starbucks 

(My Starbucks Idea) ja Threadless. Kuluttajatuotteiden osalta innovaatioverk-

koyhteisöt eivät kuitenkaan ole yleistyneet yksittäistapauksia laajemmalle ja 

suomalaiset esimerkit ovat varsin harvalukuisia. Suomessa verkkoyhteisöjä 

ovat hyödyntäneet innovaatiotoiminnassa mm. VTT (Idealiike elohopea), Nokia 

Oyj (Beta Labs) ja Sonera (Aivo). 

4.2.1 Innovaatioverkkoyhteisön ominaisuuksia 

Käyttäjäinnovaation mahdollistavien verkkoyhteisöjen tulee Jeppesenin ja Mo-

linin (2003) mukaan sisältää kolme ominaisuutta. Niiden tulee tehdä tuotteen 

kehittämisestä hauskaa. Kehitystilan täytyy vedota luontaiseen motivaatioon ja 

mielenkiintoon. Lisäksi käyttäjien tulee pystyä vaihtamaan ideoitaan ja koke-

muksiaan yhteisön välityksellä. 



 46 

Yhteisöjen ei pidä rakentua kilpailujen ja kilpailullisuuden varaan. Yhteisöt, 

jotka ovat vähemmän kilpailullisia ympäristöjä, koostuvat yleensä käyttäjistä, 

jotka todennäköisemmin avustavat muita jäseniä ja paljastavat vapaasti infor-

maatiotaan (Franke & Shah 2003; von Hippel 2002). Verkkoyhteisöjen ylivertai-

suuden taustalla yksittäisiin käyttäjiin ja offline-yhteisöihin verrattuna on käyt-

täjien välinen keskinäinen avustaminen ja vapaa informaation paljastaminen. 

Jotta tätä tapahtuisi verkkoyhteisöissä, tulisi niissä esiintyä vain rajattua kilpai-

lua tai ystävällismielistä kilpailuhenkeä. (Füller ym. 2006; Hienerth 2006; Jeppe-

sen & Frederiksen 2006; Jeppesen & Molin 2003) 

Jeppesen ja Molin (2003) toteavat, että toimiakseen innovaatioyhteisön tulee (1) 

motivoida kuluttajaa, (2) koostua tietyntyyppisistä käyttäjistä (mm. kärkikäyttä-

jät) ja (3) pitää sisällään välineen, jonka avulla tuotteiden suunnittelu voi tapah-

tua (vrt. Thomke & von Hippel 2002). Tällaisena välineenä voidaan pitää esi-

merkiksi sovellusta, jonka avulla voidaan visualisoida ideoita, päivittää omia 

ideoita esim. CAD-tiedostoina tai luoda virtuaalisia prototyyppejä. Kuitenkin 

toisten käyttäjien kanssa joustavan keskustelun mahdollistava väline voi olla 

riittävän tehokas innovaatioalusta (Bilgram ym. 2008). Jeppesenin ja Molinin 

(2003) mukaan työkalut tarjoavatkin parhaimmat ratkaisut tilanteissa, joissa ne 

on sijoitettu käyttäjäyhteisöihin, missä käyttäjät voivat vaihtaa ideoitaan ja ko-

kemuksiaan. 

4.2.2 Innovaatioverkkoyhteisöjen käyttäjät 

Verkkoyhteisön hyödyntäminen yrityksen innovaatioprosesseissa vaatii, että 

yhteisössä on osallistujia ja tietynlaisia käyttäjiä. Jeppesen ja Molin (2003) väit-

tävät, että verkkoyhteisöissä, joissa pyritään innovointiin ja muilta jäseniltä op-

pimiseen, täytyy olla kolmenlaisia käyttäjäryhmiä, joita voidaan kuvata termeil-

lä innovatiivinen kehittäjä, aktiivinen osallistuja ja passiivinen käyttäjä. Näiden 
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käyttäjien roolia verkkoyhteisöissä selvennetään alla olevassa kuvassa (KUVA 

9). 

Innovatiiviset kehittäjät ovat käyttäjiä, jotka käyttävät tuotetta ja kehittävät ide-

oita tuotekategoriaan, omaavat syvällistä tietoa tuotteen ominaisuuksista ja pi-

tävät tietonsa ajan tasalla mm. olemalla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien 

kanssa. Tällaisia ominaisuuksia omaavia käyttäjiä voidaan kuvata kärkikäyttä-

jiksi. Aktiiviset osallistujat ovat puolestaan käyttäjiä, jotka osallistuvat yhtei-

söön ja ovat vuorovaikutuksessa muiden jäsenten kanssa, mutta eivät innovoi 

eivätkä tuo ideoitaan esille. Kolmas käyttäjäryhmä on passiiviset käyttäjät, jotka 

pysyvät passiivisina käyttäen tuotetta yksin, eivätkä kommunikoi muiden 

kanssa tuotteeseen liittyen. Käyttäjäryhmien luokittelu kuvaa myös mainitun 

epätasa-arvoisen osallistumisen taustalla olevia käyttäjiä. 

 

 

KUVA 9.  Asiakkaiden roolit verkkoyhteisössä (mukaillen Jeppesen ja Molin 2003) 

 

Nambisan (2002) on havainnut samankaltaisia käyttäjien rooleja arvonluonnissa 

yritykselle. Hän tunnistaa käyttäjien roolit resurssina, kanssaluojana, käyttäjä-

nä, ostajana tai tuotteena, joista kolme ensimmäistä ovat merkittävimpiä rooleja 

arvonluonnin kannalta. 



 48 

Innovaatioprosessissa merkittävään rooliin nousee kanssaluoja/innovatiivinen 

kehittäjä (Hincliffe 2007). Nambisan (2002) toteaa, että kanssaluoja voi olla mu-

kana monessa innovaatioprosessin vaiheessa aina tuotteen ideoinnista kaupal-

listamiseen saakka. Hincliffen (2007) ja von Hippelin (2005, 93) mielestä kanssa-

luojien yhteistyön ansiosta voidaan hyötyä nopeammasta ja tehokkaammasta 

tuotteiden kehityksestä, testauksesta ja yleistymisestä. 

Resurssi, jota voi Jeppesenin ja Molinin (2003) jaottelulla tarkasteltuna kuvata 

aktiiviseksi osallistujaksi, toimii innovaatioprosessissa uusien ideoiden lähteenä 

erityisesti kommenteillaan ja palautteellaan. Käyttäjä ei kuitenkaan kehitä tuot-

teita aktiivisesti, vaan yritys saa lähinnä tämän toiminnan ja mielipiteiden kaut-

ta ideoita. 

Käyttäjien on havaittu paljastavan vapaaehtoisesti ja julkisesti tekemiään inno-

vaatioita ja tuotekehitystään mm. urheiluvälineiden ja lukuisien ohjelmistoso-

vellusten alueella. Tapauksissa muut ovat päässeet tutkimaan, imitoimaan ja 

muokkaamaan tuoteideoita ilman rahallista korvausta ideoijalle. Yritysten kan-

nalta tämä tieto tuo positiivisia näkymiä käyttäjäinnovaation onnistumisesta 

samalla kun käyttäjät saavat tarpeidensa mukaisia tuotteita ja ovat tyytyväisiä, 

koska tuntevat mielipiteitänsä kuultavan. Jeppesen ja Frederiksen (2006) havait-

sivat, että merkittävänä motivaattorina innovatiivisten käyttäjien osallistumisel-

le on ainoastaan tulla yhteisöä ylläpitävän yrityksen tunnistamaksi. Käyttäjiä 

motivoi myös yritykseltä ja yhteisöltä saatava tunnustus sekä innovaatioista it-

selleen ja muille saatavat hyödyt (Bilgram ym. 2008; Franke & Shah 2003; Jeppe-

sen & Frederiksen 2006). Sen sijaan esimerkiksi taloudellisen hyödyn tavoittelu 

tai palkinnot eivät näytä motivoivan käyttäjiä jakamaan omia ideoitaan ja osal-

listumaan innovaatiotoimintaan. Rahallisen korvauksen tapauksessa tosin osas-

sa tutkimuksista on saatu myös toisenlaisia tuloksia (Bilgram ym. 2008). (Jeppe-

sen & Frederiksen 2006; Lüthje 2004; von Hippel 2005, 77) 
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Bilgram ym. (2008) toteavat käyttäjien olevan usein varsin pidättyviä reaalimaa-

ilmassa ja paljastavankin mielipiteitään ja ideoitaan mieluummin verkkoympä-

ristössä. Web 2.0:n ja verkkoympäristön potentiaali korostuu käyttäjien tyyty-

mättömyyden osoittamisessa. Käyttäjien on havaittu ilmaisevan tyytymättö-

myytensä herkimmin henkilöille, jotka kuuluvat heidän vertaisryhmäänsä, ku-

ten toiselle saman verkkoyhteisön jäsenelle. Tällaisessa vertaisryhmässä tapah-

tuvan kommunikoinnin on havaittu olevan luotettavampaa, puhtaampaa ja 

suodattamattomampaa (Kozinets 2002). Tämän voi arvioida johtavan suorem-

paan ja rehellisempään mielipiteiden ilmaisuun. Toisaalta riskinä, joka tulee ot-

taa huomioon, on myös mielipiteiden vääristyminen tietyn ihmistyypin halli-

tessa verkkoyhteisöä. 

4.2.3 Verkkoyhteisöt ja kärkikäyttäjät 

Kärkikäyttäjien arvon uskotaan korostuvan Internetin ja verkkoyhteisöjen joh-

dosta.  Heidät nähdäänkin merkittävimpinä ja hyödyllisimpinä verkkoyhteisö-

jen jäseninä. Oletettavasti kärkikäyttäjät ovatkin ensimmäisiä yrityksen verkko-

yhteisön käyttäjä. (Füller ym. 2006) 

Kuten luvussa 3.3 mainittiin, yhdeksi ongelmaksi käyttäjäinnovaation hyödyn-

tämisessä on muodostunut kärkikäyttäjien tunnistaminen. Tämän ongelman voi 

arvioida pienenevän verkkoyhteisöissä. Niihin osallistuvat henkilöt ovat mitä 

luultavimmin verkkoyhteisön aihepiiristä kiinnostuneita, ja suurta osaa heistä 

voidaan kuvata kärkikäyttäjiksi. Bilgram ym. (2008) esittävät, että aktiivinen 

verkkoyhteisöihin osallistuminen korreloi positiivisesti kärkikäyttäjyyden as-

teeseen. Esimerkiksi käyttäjät, jotka ovat aktiivisia Web 2.0-sovellusten kanssa, 

täyttävät usein kärkikäyttäjyyden kriteerit (ks. 3.3) laajemmin. He esittävät, että 

aiempien kärkikäyttäjyyden kriteerien lisäksi voitaisiin yhtenä kriteerinä pitää 

verkkoyhteisöihin tai blogeihin osallistumista. Tämän ajatuksen taustalla on 

oletus kärkikäyttäjän korkeasta motiivista tuotteen kehittämistä kohtaan, jonka 
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tulisi ilmetä myös verkkomaailmassa. Tyytymättömän kärkikäyttäjän on osoi-

tettu käyttävän merkittävästi resurssejaan saadakseen ratkaisuja tarpeisiinsa 

(Franke ym. 2006). (Bilgram ym. 2008) Jos käyttäjä rajoittaa ratkaisun etsimisen-

sä ainoastaan offline-ympäristöön eikä pyri hyödyntämään Internetin valtavia 

resursseja, on varsin epäjohdonmukaista kuvata tällaista käyttäjää kärkikäyttä-

jäksi. 

Bilgram ym. (2008) esittävätkin, että verkkoyhteisöt ovat tehokas tapa kärki-

käyttäjien tunnistamiseen. Ottaessaan osaa verkkoyhteisön toimintaan käyttäji-

en osallistumisen ajankohta on usein nähtävillä ja tapahtuva keskustelu on kro-

nologista. Näin voidaan havaita tahot, joista ideat ovat alun perin lähtöisin ja 

tunnistaa kärkikäyttäjät. Tunnistamisen lähtökohtana on, että kärkikäyttäjät 

myös jakavat omat ideansa muille verkkoyhteisössä. 

Tarkasteltaessa verkkoyhteisön käyttäjätyyppejä voidaan havaita, että kärki-

käyttäjäkriteereihin näistä sopii ainoastaan innovatiivinen kehittä-

jä/kanssaluoja (Franke & Shah 2003; Jeppesen & Frederiksen 2006). Verkkoyh-

teisössä tällaisten käyttäjien tunnistaminen on oletettavasti varsin helppoa joh-

tuen heidän suuresta panoksestaan yhteisössä ja heidän tekemiensä ideoiden 

määrästä. Kun tällaiset käyttäjät on onnistuttu tunnistamaan, heitä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi ottamalla heihin yhteyttä, keräämällä heiltä palautetta 

tai kohdistamalla heille oma innovaatioprosessi tai sen osa, joka tiedetään eri-

tyisen haastavaksi (Bilgram ym. 2008; Piller & Walcher 2006). 

Vaikka erityisesti kärkikäyttäjät ovat tutkimusten mukaan merkittäviä innovaa-

tioiden lähteitä, usein myös tavallisilta käyttäjiltä saadaan arvokasta ja riittävää 

tietoa (von Hippel 1986). Tarpeeksi suureksi laajentuva verkkoyhteisö laajentu-

nee myös kärkikäyttäjäryhmien ulkopuolelle, jolloin voidaan saavuttaa myös 

osa muista käyttäjistä, joilta voidaan saada poikkeavia ja uusia näkemyksiä. Li-

säksi voidaan saavuttaa kollektiiviälyksi nimitetty ilmiö. 
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4.3 Käyttäjien välinen yhteistyö innovaatioiden lähteenä 

Tähän mennessä käyttäjiä on tarkasteltu innovaatioiden lähteinä. Kuitenkin 

puhuttaessa verkkoyhteisöistä innovaatioiden lähteinä, tulisi tarkastella kollek-

tiivista prosessia, jossa verkkoyhteisö synnyttää kollektiivina innovaatioita yk-

sittäisten jäsenien yksittäisten innovaatioiden sijaan. 

Innovaatioihin keskittyvien verkkoyhteisöjen merkittävänä potentiaalina voi-

daankin nähdä niiden kautta mahdollistuva käyttäjien välinen yhteistyö. Tätä 

voi kuvata laajamittaiseksi aivoriiheksi, joka tapahtuu Internetin kautta verk-

koyhteisöissä. Luvun aiemmissa vaiheissa on verkkoyhteisöjen innovaatiopo-

tentiaalia tarkasteltaessa keskitytty lähinnä niiden yksittäisiin jäseniin ja erityi-

sesti kärkikäyttäjiin, vaikka on havaittu, että käyttäjät innovoivat mieluiten 

ryhmässä. Älyllisesti merkittävät saavutukset tapahtuvatkin yleensä yhteistyös-

sä muiden kanssa (Hakkarainen 2006). 

Internetissä tapahtuvaan käyttäjien väliseen yhteistyöhön on viitattu mm. eng-

lanninkielisillä termeillä ”crowdsourcing”, ”mass collaboration” ja ”wi-

kinomics” (Salmenkivi & Nyman 2007, 242; Tapscott & Williams 2008). Termejä 

ei ole juurikaan käytetty saatikka käsitelty tieteellisessä kirjallisuudessa. Itse 

termejä oleellisemmaksi nouseekin niiden kautta syntyvä ilmiö, jota seuraavas-

sa tarkastellaan. 

Mm. Surowiecki (2005) ja Hintikka (2008) ovat tarkastelleet niin sanottua kol-

lektiiviälyksi, kollektiiviseksi älykkyydeksi tai joukkoälyksi (collective intelli-

gence) nimitettyä ilmiötä. Tieteellistä tutkimusta aiheen parista löytyy kuiten-

kin varsin vähän tarkasteltaessa kollektiiviälyä innovaatioprosessin tukena tai 

innovaatioiden lähteenä. 

Tässä tutkielmassa käytettäessä termiä ”älykkyys”, ei viitata älykkyyteen jouk-

kona yksilöllisiä mentaalisia ominaisuuksia, vaan Hakkaraisen (2006, 3) viit-

taamaan älykkyyteen, jota hän kuvaa seuraavasti: ”älykkyys luonnehtii koko-
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naisen toimijoiden ja työvälineiden verkoston toimintaa”. Hänen mukaansa 

älyllinen toiminta tapahtuu erilaisten työvälineiden avulla verkostoissa ja sosi-

aalisissa yhteisöissä, joissa muut toimijat tukevat toisiaan ja kompensoivat tois-

tensa heikkouksia. Kollektiiviäly perustuu tälle lähtökohdalle. 

Yksinkertainen ajatus kollektiiviälyn taustalla on, että joukko tekee enemmän ja 

paremmin kuin sen yksittäiset edustajat. Heylighten (1999) määrittelee kollek-

tiiviälyn ryhmän kyvyksi ratkaista enemmän ongelmia kuin ryhmän yksittäiset 

jäsenet. Ryhmällä on siis kollektiiviälyä, jos se pystyy yhdessä toimien useam-

piin tai parempiin ratkaisuihin kuin ryhmän yksittäiset jäsenet pystyisivät yk-

sittäisinä henkilöinä yhteensä. Hakkarainen (2006, 3) toteaa kollektiivisen älyk-

kyyden viittaavan ”niihin yksilölliseen ja kollektiivisiin tietorakenteisiin, tieto-

käytäntöihin ja päättelyprosesseihin, jotka sallivat toimijan (yksilön tai yhtei-

sön) toimia älykkäästi jossain kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössä”.  

Malone, Laubacher ja Dellarocas (2009) ovat puolestaan tarkastelleet kollektii-

viälyä www-ympäristössä kuitenkin tiedostaen kyseessä olevan jo huomatta-

vasti ennen Internetiä esiintynyt ilmiö. He näkevät kollektiiviälyn synonyymina 

Internetissä tapahtuvalle sisällön luonnille ja käyttäjien väliselle yhteistyölle. He 

määrittelevät sen kollektiivisesti asioita tekevien yksilöiden ryhmiksi, joiden 

toiminta vaikuttaa älykkäältä. Salmenkiven ja Nymanin (2008, 94) kollektii-

viälyn kuvaus muistuttaa Malonen ym. (2009) näkemystä. Heidän mukaansa 

kollektiiviäly ”on yhteisöllistä toimintaa, jolla tuotetaan tietoa, joka on niin mo-

nimutkaista ja kattavaa, ettei sen tuottaminen yksin tai pienen ryhmän toimesta 

olisi mahdollista”. 

Surowiecki (2005) tarkastelee kollektiiviälyn prosessia tarkemmin mm. määri-

tellessään kollektiiviälyn vaatimat edellytykset. Surowiecki (2005, 11) esittää, 

että soveliaiden olosuhteiden vallitessa ryhmä on merkittävän älykäs päihittäen 

sen yksittäiset edustajat tehden parempia, tehokkaampia ja nopeampia ratkai-

suja. Tällainen ryhmä ei edellytä poikkeuksellisen älykkäiden tai osaavien taho-
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jen dominanssia, vaan tilanne on usein päinvastoin. Vaikka ryhmään ei kuulu-

kaan erityisosaajia, voi se silti kollektiivisesti päätyä viisaaseen ja usein erittäin-

kin hyvään ratkaisuun. (Surowiecki 2005, 11) 

4.3.1 Kollektiiviälyn edellytykset 

Surowieckin (2005, 3–22) mukaan kollektiiviälyn saavuttaminen vaatii ryhmältä 

neljää edelletystä: riippumattomuutta, monimuotoisuutta, hajautusta ja aggregointia.  

Parhaat ryhmät koostuvat yksilöistä, joilla on erilaiset näkökulmat asioihin ja 

kyky olla riippumattomia toisistaan. Riippumattomuus estää ihmisten virheiden 

korreloinnin, jolloin yksittäisen ihmisen virhe ei häiritse koko joukon älyä. Jotta 

kollektiiviäly toimii, eivät virheet saa olla systemaattisesti samankaltaisia. Li-

säksi yksilöiden riippumattomuus kasvattaa täysin uuden tiedon mahdollisuut-

ta. Riippumattomuuden täydellinen toteutuminen on kuitenkin varsin epäto-

dennäköistä, koska ihmiset ovat sosiaalisia, joten vaikutteilla ja muilta oppimi-

sella on merkitystä päätöksiin. Surowieckin (2005, 12) mukaan ihmisillä onkin 

perustavanlaatuinen tarve seurata asiantuntijoita, jotka vaikuttavat tällöin voi-

makkaasti mielipiteisiin ja päätöksiin. Tästä seuraakin eräänlainen paradoksi; 

osaava ja taidokas yksilö saattaa ”tyhmentää” ryhmää, jossa hän toimii. (Suro-

wiecki 2005, 41–43, 65) 

Jotta kollektiiviäly voi toteutua, täytyy osallistujien tiedon olla monimuotoista. 

Tähän päästään sillä, että osallistujat soveltavat omaa tai paikallista tietoaan. 

Monimuotoisuuteen liittyy läheisesti hajautus. Tällä viitataan siihen, että osallis-

tujien näkemyksissä oikeasta informaatiosta tulee olla hajontaa. Hajautuksen 

taustalla on tulokset siitä, että hajautetusti toimivien osallistujien kollektiivinen 

toiminta tuottaa paremman tuloksen kuin fyysisesti samassa tilassa toimivien. 

(Surowiecki 2005, 66–83) 
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Näkemykset ja ideat tulee myös koota yhteen, joko yksittäisten ihmisten tai or-

ganisaatioiden toimesta. Tällainen tiedon aggregointi onkin neljäs kollektiiviälyn 

edellytys. (Hintikka 2008; Surowiecki 2005, 66–83) 

4.3.2 Verkkoyhteisöjen kollektiiviäly 

Verkkoyhteisöt on nähty tähän mennessä lähinnä samasta aihealueesta kiinnos-

tuneiden käyttäjien ryhmänä ja kokoontumispaikkana, mutta niiden muodos-

taman kollektiivin tarjoamat mahdollisuudet on jätetty varsin vähälle huomiol-

le tieteellisessä tarkastelussa. Parhaassa tapauksessa voidaan verkkoyhteisöjen 

kautta päästä hyötymään käyttäjien keskuudessa muodostuvasta kollektii-

viälystä, jonka synnyssä verkkoyhteisöt toimivat ideoita kokoavana aggregaat-

tina. 

Kollektiivin tuottamat ratkaisut vaikuttavat intuitiivisesti lupaavalta idealta ke-

hittää myös yritysten innovaatioprosesseja. Tähän mennessä kollektiiviälyn val-

jastamiseen on esitetty joitain ehdotuksia. Esimerkiksi Kangas ym. (2007, 55) 

esittävät, että yritykset voivat pyrkiä hyödyntämään kollektiiviälyä seuraamalla 

Internetissä käytävää keskustelua ja kirjoituksia. Todellisen joukkojen älykkyy-

den, kollektiiviälyn, käyttö yrityksen innovaatioprosessien hyödyksi vaatii kui-

tenkin yritykseltä usein sponsoroitua ja organisoitua yhteisöä, koska vain täl-

löin yritys voi pyrkiä jonkinlaiseen valvontaan ja yhteisön kontrollointiin. 

(Kangas ym. 2007, 55) 

Tapscott ja Williams (2008, 188) pitävät kärkikäyttäjiä merkittävimpänä käyttä-

jäinnovaatiota eteenpäin ajavana tekijänä verkkoyhteisöjen lisäksi. Toisaalta 

kärkikäyttäjät on huomioitu aina ensimmäisinä jo aikaisemmin, jos asiakkaiden 

kanssa on tehty yhteistyötä (Wagner & Majchrzak 2006). Verkkoyhteisöjen 

mahdollisena etuna voidaankin nähdä, että niiden avulla saattaa olla mahdol-

lista saada yhteistyöhön myös muita käyttäjiä.  



 55 

Kollektiiviälyn valossa kärkikäyttäjien merkitys pienenee, kun massat tulevat 

heidän rinnalleen. Kärkikäyttäjät voivat vaikuttaa negatiivisesti kollektii-

viälyyn, koska he innovoivat usein ja ovat myös halukkaita paljastamaan inno-

vaatioitaan. Tällöin he vaikuttavat muihin ja muut käyttäjät alkavat helposti 

imitoida kärkikäyttäjien toimintaa. Toisaalta Jeppesen ja Frederiksen (2006) ko-

rostavat kärkikäyttäjien merkitystä juuri mielipidevaikuttavuutensa takia, jol-

loin kehitetyt innovaatiot omaksutaan yhteisöissä, yrityksissä ja suuren yleisön 

joukossa nopeammin. (Füller ym. 2006; Surowiecki 2005, 41–43) 

Kuten kollektiiviälyn määritelmistä ja sen edellytyksistä voidaan havaita, ei ky-

seessä ole yksikäsitteinen ilmiö. Se, mikä toisen tutkijan mielestä on kollektii-

viälyä, ei välttämättä täytä toisen tutkijan kriteereitä. Esimerkiksi Malone ym. 

(2009) näkevät kollektiiviälyn huomattavan erilaisena ilmiönä verrattuna Su-

rowieckin esittämään kollektiiviälyyn ja sen ehtoihin, kuten aliluvun 4.3 määri-

telmien tarkastelusta voidaan huomata.  

Surowieckin mukaisen kollektiiviälyn saavuttaminen on oletettavasti erittäin 

hankalaa verkkoyhteisöissä johtuen osallistuvan käyttäjäryhmän homogeeni-

suudesta. Ajatuksen taustalta voidaan kuitenkin kiinnittää huomio tavallisiin 

peruskäyttäjiin ja siihen, että heitä ei tulisi unohtaa innovaatioprosesseissa. 

Verkkoyhteisöjen tapauksessa heidän hyödyntämisensä on kuitenkin ongelmal-

lista. Voidaankin argumentoida, että peruskäyttäjä, joka osallistuu verkkoyhtei-

söön, ei tällöin enää ole peruskäyttäjä vaan omaa kärkikäyttäjien piirteitä. Ku-

ten voidaan havaita kollektiiviälyn ja verkkoyhteisöjen välinen suhde on on-

gelmallinen ja jossain määrin ristiriitainen. Kärkikäyttäjät nähdään yleisesti 

merkittävimpänä käyttäjäryhmänä innovaatioprosessin kannalta ja Bilgram ym. 

(2008) esittävät, että verkkoyhteisöjen käyttäjät ovat kärkikäyttäjiä. Kärkikäyttä-

jät haittaavat kuitenkin Surowieckin mukaista kollektiiviälyä. Tällöin herää ky-

symys, voidaanko verkkoyhteisöissä tapahtuvasta yhteistyöstä edes käyttää 

termiä ”kollektiiviäly” ainakaan sellaisena kuin Surowiecki sen esittää. 
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Kollektiiviälyn sijaan keskusteleminen käyttäjien välisestä yhteistyöstä ja sen 

potentiaalista voisikin olla hedelmällisempi johtuen kollektiiviälyn määritel-

mään liittyvistä ristiriidoista. Tämän tutkielman osalta tyydytään kuitenkin to-

teamaan, että tultiin kollektiiviälystä ja sen toteutumisesta mihin tahansa tulok-

seen, käyttäjien välisen yhteistyön rohkaiseminen vaikuttaa intuitiivisesti erit-

täin potentiaaliselta ja puollettavalta mahdollisuudelta innovaatioprosessien 

tehostamiseen. 
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5 TAPAUSTUTKIMUS 

Luku 5 aloittaa tutkielman empiirisen osuuden esittelemällä yleisesti tapaus-

tutkimusta, pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytettävää teemahaastattelua 

sekä tapaustutkimuksen toteutusta ja analyysia. 

5.1 Yleisesti case- eli tapaustutkimuksesta 

Yin (2003, 13–14) määrittelee tapaustutkimuksen kokonaisvaltaiseksi empiiri-

seksi tutkimusotteeksi, joka tutkii nykyilmiötä sen todellisessa kontekstissa eri-

tyisesti tilanteessa, jossa ilmiön ja kontekstin raja ei ole selkeä, ja jossa käytetään 

monia evidenssin lähteitä (Järvinen & Järvinen 2004, 79). Tapaustutkimuksessa 

tutkitaan empiirisesti nykyistä tapahtumaa tai tietyssä ympäristössä toimivaa 

ihmistä monipuolisin ja monin tavoin hankituin tiedoin (Yin 2003, 13–14). Toi-

saalta Metsämuuronen (2005, 205) mainitsee, että ”tapaustutkimus on määritel-

ty myös yksinkertaisesti toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi” (Syrjä-

lä 1994, 11). 

Metsämuurosen (2005, 207) mukaan lähes kaikki kvalitatiivisen tutkimuksen 

strategiat käyttävät lähestymistapanaan tapaustutkimusta, joten lähes kaikkea 

kvalitatiivista tutkimusta voidaan kuvata tapaustutkimukseksi. Silverman 

(2005, 126) puolestaan toteaa tapaustutkimuksen olevan jonkin ilmiön tutkimis-

ta yksityiskohtaisesti sopivaksi katsotulla menetelmällä. 

Tapaustutkimukselle on ominaista ilmiön selittäminen, kuvaaminen ja ymmär-

täminen ja sen luonteeseen kuuluu, että tapauksesta pyritään keräämään tietoa 

monipuolisesti usealla tavalla (Metsämuuronen 2005, 205–206). Järvisen ja Jär-

visen (2004, 75) mukaan tiedonhankintatapoja ovat kyselyt, haastattelut, ha-

vainnointi ja arkistomateriaalit. Tässä tapaustutkimuksessa päätiedonhankinta-

tapana toimii haastattelu, jonka lisäksi tietoa kerätään arkistomateriaaleista 

mahdollisuuksien mukaan. Yinin (2003, 1) mukaan tapaustutkimusta suositaan 
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vastattaessa kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”. Tapaustutkimus siis pyrkii selit-

tämään syy-seuraussuhteita tai pidemmän ajan tapahtumaketjuja. Lisäksi ta-

paustutkimus soveltuu Järvisen ja Järvisen (2004, 78) mukaan eksploratiiviseen 

”mitä” -kysymykseen. 

Tapaustutkimus voi käsitellä joko yhtä (single-case) tai useampaa (multiple-

case) tapausta (Järvinen ja Järvinen 2004, 75; Yin 2003, 14). Tässä tutkielmassa 

käsitellään useampaa tapausta, koska tavoitteena on saada alustavaa tietoa yri-

tysten näkemyksistä koskien verkkoyhteisöjen innovaatiopotentiaalia. Hirsjär-

ven ja Hurmeen (2001, 58) mukaan tapaustutkimusta käytetään ”kun halutaan 

tietoa erityistapauksista, esimerkiksi pedagogisesti harvinaisista tapauksista tai 

silloin kun tutkimusongelmat ovat luonteeltaan kokonaisvaltaisia, uraauurtavia 

tai syvälle luotaavia”. 

Stake (2005, 445, 447) jakaa tapaustutkimukset kolmeen luokkaan, jotka eivät 

kuitenkaan ole toisiaan täysin poissulkevia (Silverman 2005, 127–128). (1) In-

trinsiittisellä tapaustutkimus tavoittelee parempaa ymmärrystä tietystä kiinnos-

tavasta tapauksesta, eikä sen tarkoituksena ole edustaa muita tapauksia tai luo-

da yleistävää kuvaa. (2) Instrumentaalisella tapaustutkimuksella viitataan puo-

lestaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on luoda käsitys tutkitusta asiasta tai 

arvioida yleistettävyyttä. Valittua tapausta tutkitaan syvällisesti, mutta varsi-

nainen päähuomio keskittyy muualle. (3) Kollektiivisessa tapaustutkimuksessa 

tarkastellaan tapausjoukkoa jonkin yleisen ilmiön tutkimiseksi. Staken mukaan 

kollektiivinen tapaustutkimus muistuttaa instrumentaalista, mutta on laajennet-

tu suurempaan tapausjoukkoon, jota tutkimalla on tarkoitus saavuttaa parempi 

ymmärrys kyseessä olevasta ilmiöstä. Joukkoon valittavat tapaukset voivat 

omata jonkin yhteisen tai muista tapauksista poikkeavan ominaisuuden. Tässä 

tutkielmassa käytettävää tapaustutkimusta voidaan kuvata Staken jaottelulla 

instrumentaaliseksi ja kollektiiviseksi. (Stake 2005, 445–447) 
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5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämän tapaustutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään pääasiassa teema-

haastattelua, joka on puolistrukturoitu haastattelumuoto. Teemahaastattelu ra-

jataan tiettyihin kaikille haastateltaville samoihin keskusteluteemoihin. Yksi-

tyiskohtaisten tarkkaan muotoiltujen ja järjestettyjen kysymysten sijaan keskus-

telu etenee tiettyjen rajattujen teemojen mukaan. Tavoitteena on, että haastatte-

lussa huomio kiinnittyy haastateltavaan ja erityisesti tämän tulkintoihin ja käsi-

tyksiin asioista sekä vuorovaikutuksessa syntyneisiin merkityksiin. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 47–48) 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 75) mukaan on makukysymys, esitetäänkö kaikille 

haastateltaville yhdenmukaiset kysymykset samassa järjestyksessä, pidetäänkö 

sanamuodot identtisinä vai tehdäänkö näiden välille eroja. He toteavat yhden-

mukaisuuden asteen vaihtelevan tutkimuksittain lähes avoimesta strukturoi-

tuun. Tässä tutkimuksessa kysymyksiä ja niiden sanamuotoja ei esitetty täysin 

samassa järjestyksessä, koska haastattelut olivat pääasiassa keskustelunomaisia. 

Teemahaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska haastattelut suoritet-

tiin erityyppisissä yrityksissä eri asemissa olevien henkilöiden kanssa. Täysin 

strukturoitu haastattelu olisi voinut johtaa siihen, että haastateltavalla ei olisi 

ollut tietoja kysyttävästä aiheesta. Lisäksi haastattelutilanteessa kysymyksiä 

pystyttiin tarvittaessa selventämään. Poikkeuksen edellä mainittuun tuo yksi 

haastattelu, joka toteutettiin sähköpostin välityksellä. Tähän palataan aliluvussa 

5.3.1. 

5.3 Tapaustutkimuksen toteutus 

Tapaustutkimukseen valitut yritykset valittiin seuraavassa esitetyin kriteerein. 

1.) Yritys valmistaa kuluttajatuotteita, jolloin kuluttajien näkemysten voi odot-

taa tuovan lisäarvoa innovaatioprosessille.   2.) Yrityksellä on käytössään kulut-
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tajille suunnattu verkkoyhteisö (esim. foorumi, blogi, Facebook- tai Twitter-tili) 

tai ennen haastattelupyynnön lähettämistä on selvinnyt, että käyttäjät ovat ai-

emmin olleet yrityksen innovaatioprosessin osana. Tällöin käyttäjäinnovaatiolla 

on jo ennestään rooli, jonka laajentaminen verkkoyhteisökontekstiin voisi olla 

seuraava kehitysaskel. Haastatellut yritykset voidaankin nähdä mahdollisina 

innovaattoreina tai aikaisina omaksujina käyttäjäinnovaation ja innovaa-

tioverkkoyhteisöjen alueella (ks. Rogers 2003, 281). 

Tapaustutkimus alkoi tarkastelemalla suomalaisia kuluttajatuotteita valmista-

via yrityksiä pyrkimyksenä löytää niistä edellä mainittuja kriteereitä täyttäviä 

haastateltavaehdokkaita. Tällaisen yrityksen löytyessä lähetettiin tämän edusta-

jalle haastattelupyyntö sähköpostitse, jonka mukana toimitettiin www-linkki 

alustavaan haastattelurunkoon. Näin yrityksen edustaja tiesi käsiteltävien ky-

symysten aiheet etukäteen ja saattoi tarvittaessa etsiä parhaan mahdollisen 

haastateltavan. Jos haastattelupyyntöön vastattiin myöntävästi, haastattelu so-

vittiin toteutettavaksi joko tapaamisella tai puhelimen välityksellä. Johtuen 

haastateltavien vähästä määrästä, tutkimusta laajennettiin samanrakenteisella 

sähköpostihaastattelulla ulkomaisessa yrityksessä. Haastatteluaineiston tukena 

käytettiin yritysten www-sivuilta saatavia tietoja sekä osalta haastatelluista saa-

tua lisämateriaalia. 

Haastatteluissa käytetty teemahaastattelurunko löytyy liitteestä 1 (LIITE 1) ja 

englanniksi toteutetun haastattelun kysymykset liitteestä 2 (LIITE 2). Runko 

(LIITE 1) on jätetty varsin karkeaksi johtuen erityisesti haastateltujen yritysten 

erilaisuudesta. Teemahaastattelurungon aihealueet perustuvat kirjallisuuskat-

sauksessa muodostettuun viitekehykseen. Vaikka aihealueet pysyivät haastatte-

luissa samoina, kysymykset muokkautuivat haastateltavan yrityksen ja haasta-

tellun mukaan, koska täysin samojen kysymysten esittäminen ei tuntunut pe-

rustellulta ilmiön ymmärtämisen kannalta.  Lisäksi oli jo etukäteen tiedossa, et-

tä yritykset hyödynsivät käyttäjiä innovaatioiden lähteinä erilaisin tavoin. Jos 

haastatellulla yrityksellä tiedettiin olevan käytössään verkkoyhteisö, tähän py-
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rittiin tutustumaan ennen haastattelua alustavasti ja valmistelemaan siihen liit-

tyen erityiskysymyksiä. 

Yksilöhaastatteluina suoritetut teemahaastattelut nauhoitettiin haastateltavien 

luvalla. Seuraavina päivinä haastattelut litteroitiin, jotta tilanne oli muistissa ja 

mahdolliset täydennykset oli kivuttominta tehdä. Litteroidut haastattelut toimi-

tettiin hyväksyttäväksi. Haastateltu saattoi halutessaan korjata vastauksiaan, 

täsmentää, poistaa mahdollisesti tietoja, joita ei haluttu julkisiksi sekä korjata 

haastattelussa mahdollisesti tapahtuneita väärinymmärryksiä. Näin ehkäistiin 

myös mahdollisia analyysivaiheen virhetulkintoja. Nauhoitetut haastattelut tu-

hottiin litteroinnin jälkeen. Haastattelut sijoittuivat ajalle 19.11.2009–19.3.2010.  

Sähköpostitse toteutetun haastattelun vastaukset saatiin 31.3.2010. Teemahaas-

tattelujen keskipituus oli noin puoli tuntia. 

5.3.1 Haastateltavat yritykset ja tutkimusaineiston kerääminen 

Haastattelupyyntö lähetettiin sähköpostitse yhdeksään yritykseen, joista neljä 

vastasi myöntävästi. Yksi yritys kieltäytyi, ja kolmelta yritykseltä, joita myös 

lähestyttiin uudestaan sähköpostitse, ei saatu vastausta. Yksi yritys olisi halun-

nut itselleen käytännönläheisen raportin ja vaati salassapitodokumentin allekir-

joittamista. Koska kyseessä oli useassa yrityksessä toteutettu teemahaastattelu, 

eikä toimeksianto, jouduttiin tästä mahdollisesta haastattelusta luopumaan. 

Myöskään muille yrityksille ei toteutettu erillistä raporttia tuloksista, joten tämä 

olisi ollut epäoikeudenmukaista ja arveluttavaa muita haastateltuja kohtaan. 

Haastateltaviksi oli tarkoitus saada erilaisia yrityksiä niin toimialansa kuin 

verkkoyhteisöjen hyödyntämisen osalta. Tutkimukseen osallistuneista yrityk-

sistä ensimmäisenä haastateltiin Suunto Oy:ta (jatkossa Suunto), vuonna 1936 

perustettua Amer Sports Oyj:n tytäryhtiötä, joka toimii urheiluinstrumenttien 

valmistajana useassa urheilulajissa. Yrityksen www-sivujen mukaan se ”keskit-

tyy urheilulajeihin, joissa edistynyt mittausteknologia sekä tietojenkäsittely 
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tuovat huomattavia etuja aktiivisten ihmisten harjoitteluun” (Suunto 2009). 

Suunnon haastattelun myötä voitiin hahmottaa erityisesti innovaatioverkkoyh-

teisöihin kohdistuvia odotuksia ja käyttäjäinnovaation potentiaalia sekä men-

neiden kokemusten että tulevaisuuden näkemysten kautta. Yritys on myös 

hyödyntänyt käyttäjiä tuotekehityksessään aiemmin. Sillä on ollut käytössään 

mm. Online Tutkimus -niminen metodi (Suunto 2009), jolla he ilmoittavat ke-

räävänsä säännöllisesti tuotteisiinsa, markkinointiinsa ja verkkopalveluihin liit-

tyvää palautetta, ehdotuksia ja ideoita. Yritys myös ilmoittaa, että ”Osallistu-

malla online tutkimuksiimme sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tuotekehityk-

seemme.” (Suunto 2009). Edellä mainitut seikat puolsivat Suunnon valitsemista 

haastateltavaksi. Yrityksessä on tunnistettu käyttäjien innovaatiopotentiaali ja 

verkon hyödyt käyttäjien valjastamisessa tuotekehityksen avuksi. 

Teemahaastattelu toteutettiin Suunnon tuotepäällikön kanssa marraskuussa 

2009 puhelinhaastatteluna. Puhelinhaastatteluun päädyttiin Suunnon puolelta 

tulleesta ehdotuksesta, kun haastattelupyynnössä oli tarjottu mahdollisuutta 

haastatteluun paikan päällä tai puhelimitse. 

Toinen haastateltava yritys oli Nokia Oyj, ”maailman johtava langattoman vies-

tinnän yritys, joka vie eteenpäin yhdistyvän Internet- ja viestintäteollisuuden 

kasvua ja muutosta” (Nokia 2009a). Yritys on tunnettu nykyisin erityisesti mat-

kapuhelinvalmistajana, mutta lisäksi se tarjoaa musiikki-, kartta-, media ja vies-

tintäpalveluita sekä peleihin keskittyviä Internet-palveluita (Nokia 2009b). No-

kia on hyödyntänyt Nokia Beta Labs -konseptia, joka pitää sisällään verkkoyh-

teisön, jossa käyttäjät voivat testata, kommentoida ja antaa kehitysehdotuksia 

mobiilisovelluksiin, vuodesta 2007. Nokian edustajan haastattelun myötä voi-

tiin saada näkemyksiä siitä, kuinka verkkoyhteisö on tähän mennessä toiminut 

innovaatiotarkoituksissa, ja millaisena sen ja muiden samankaltaisten projekti-

en tulevaisuus nähdään. 



 63 

Teemahaastattelu Nokia Beta Labsin johtajan kanssa suoritettiin marraskuussa 

2009 Helsingin Ruoholahdessa Nokia Research Centerissä. Kuten Suunnonkin 

tapauksessa haastateltavalle tarjottiin mahdollisuus haastatteluun joko paikan-

päällä tai puhelimitse. Haastateltavalle kävivät molemmat vaihtoehdot, jolloin 

haastattelu sovittiin tehtäväksi paikanpäällä. 

Kolmas haastateltu oli Elisa Oyj:n omistama urheilutietokoneiden valmistaja 

FRWD Technologies (jatkossa FRWD), joka ”suunnittelee, kehittää ja markkinoi 

helppokäyttöisiä ja korkeatasoisia tuotteita ulkoilma- ja seikkailu-urheilusta in-

nostuneille, huippu-urheilijoille ja ammattilaisille” (FRWD 2010). FRWD on yh-

teistyössä Elisa Oyj:n kanssa luonut Traxmeet -verkkoyhteisön, jonka tarkoituk-

sena on auttaa käyttäjiä kuntoilussa mm. suoritusten seuraamisessa ja lenkki-

kavereiden etsimisessä. Lisäksi FRWD kehittää tuotteitaan yhteistyössä huippu-

urheilijoiden kanssa ja hyödyntää tuotekehityksessä FRWD Recorders Teamin 

jäseniä. (FRWD 2010) Näin sitäkin voidaan pitää innovaatioverkkoyhteisön 

mahdollisena aikaisena omaksujana. Haastatellulle Elisa Oyj:n Sporting Good-

sin myyntipäällikölle, joka edusti FRWD:tä ja Traxmeetia, kävivät haastattelu 

joko paikanpäällä tai puhelimitse, joista päädyttiin puhelinhaastatteluun. Haas-

tattelu toteutettiin maaliskuussa 2010. 

Neljäs haastateltu oli vuonna 1932 perustettu perheyritys The LEGO Group 

(jatkossa Lego), joka on eräs maailman tunnetuimmista leikkikalujen valmista-

jista (Lego 2010). Yritys on tullut tunnetuksi edelläkävijänä käyttäjäinnovaati-

oissa erityisesti Lego Mindstorms-tuotteiden osalta. Legon idea ottaa aktiiviset 

käyttäjät osaksi tuotesuunnittelua ja ohjelmistokehitystä on ollut merkittävänä 

tekijänä Legon kasvun takana 2000-luvulla (Hintikka 2007). Ilmaiseksi jaettavat 

sovellukset ja kannustaminen niiden kehittämiseen avoimesti on Hintikan 

(2007) mukaan lisännyt myös perinteisten Lego -tuotteiden myyntiä.  

Mindstorms-tuotteet koostuvat sensoreista, aktuaattoreista ja ohjelmoitavasta 

logiikkaohjauksesta. Käyttäjät voivat Mindstormsin avulla suunnitella, rakentaa 
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ja ohjelmoida robotteja sekä niiden toiminnallisuuksia. (Design Council) Legolla 

on käytössään myös Design by Me -konsepti, joka mahdollistaa itse toteutettu-

jen Lego-palikoista suunniteltujen tuotteiden tilaamisen ja suunnitelmien jaka-

misen muille www-ympäristössä (Lego 2010). 

Legon valintaa haastateltavaksi puolsi mahdollisuus saada tietoa kokemuksista 

käyttäjistä ja verkkoyhteisöistä innovaatioiden lähteinä. Vaikka ensimmäisiä 

haastateltavia yrityksiä valitessa tarkoituksena olikin keskittyä suomalaisiin yri-

tyksiin, oli Legolta saatava tieto hyödyllistä ilmiön ymmärtämisen kannalta. 

Legolle toimitettuun haastattelupyyntöön johti osittain myös se, että suomalai-

silta yrityksiltä ei saanut riittävästi haastatteluja. Legon kautta tutkimukseen 

saatiin myös kansainvälistä näkökulmaa. Legon tapaus mahdollisti samojen 

asioiden tarkastelun kuin Nokia, mutta varsin erilaisia tuotteita valmistavan 

yrityksen näkökulmasta. Poikkeuksena muista haastattelu toteutettiin kustan-

nus- ja aikataulutussyistä johtuen sähköpostitse. Mahdollisuutta puhelinhaas-

tatteluun ehdotettiin, mutta sähköpostihaastattelu todettiin helpommaksi järjes-

tää. Haastattelu toteutettiin maaliskuussa 2010 Legon Consumer Insight and 

Experience Innovation -osaston johtajan kanssa. Haastattelun rakenne ja kysy-

mykset noudattivat samaa kaavaa muiden kanssa (ks. LIITE 2), mutta haastatel-

tavan reaktioihin ei voitu reagoida, joten haastattelu oli luonteeltaan erilainen. 

Sähköpostihaastattelun tapauksessa osittain sekä positiivisena että negatiivise-

na puolena voidaan nähdä se, että haastateltava pystyi pohtimaan vastauksiaan 

enemmän. Ongelmana oli se, että mahdollisia tarkentavia lisäkysymyksiä ei 

voitu esittää. Saadut vastaukset olivat kuitenkin riittäviä, eikä tästä muodostu-

nut merkittävää ongelmaa. 

Haastatteluissa ja niiden toteutuksessa ei ilmennyt ongelmia. Parhaaseen lop-

putulokseen olisi voitu päästä kasvokkain tapahtuvilla haastatteluilla, jolloin 

reaktioihin ja latentteihin viesteihin olisi voitu reagoida paremmin. Tapaamisen 

lisäksi puhelinhaastattelu soveltui kuitenkin hyvin, enkä näe laadun kärsineen 

puhelimen välityksellä tapahtuneen haastattelun johdosta. 
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5.3.2 Haastatteluaineiston analyysi 

Toteutettujen teemahaastattelujen analyysiin käytettiin sisällönanalyysia, jota 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 91) kuvaavat perusanalyysimenetelmäksi, ”jota voi-

daan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä”. Suoritetut teema-

haastattelut analysoitiin kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009, 91–92) esittävät laadul-

lisen analyysin etenevän. He kuvaavat analyysia seuraavanlaiseksi prosessiksi: 

 

1. Päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 
2a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 
2b. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta! 
2c.  Kerää merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta. 
3. Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto (tms.) 
4. Kirjoita yhteenveto. 

 

 

Sisällönanalyysista voidaan erottaa kaksi tapaa, sisällön analyysi ja sisällön erit-

tely (Kyngäs & Vanhanen 1999), joista käytettiin sisällön analyysia. Analyysi oli 

teoriaohjaavaa, jolloin luokittelu perustui viitekehykseen, joka muodostettiin 

lukujen 2–4 kirjallisuuskatsauksessa. Tutkielmassa käytetty analyysirunko oli 

väljä sen rakentuessa haastattelurungon ja tutkimuskysymysten välille. 

Teemahaastattelujen analyysissa keskityttiin ilmisisältöön, eikä latentteja vieste-

jä analysoitu. Litteroidut haastattelut analysoitiin siis ainoastaan kirjoitetun ai-

neiston perusteella, eikä äänenpainoja, taukoja puheessa tai muita ulkopuolisia 

seikkoja haastattelutilanteessa otettu huomioon. Aineistoa ei kvantifoitu johtu-

en erityisesti haastattelujen vähyydestä. Haastattelurungon muokkaaminen ai-

heutti haasteita aineiston analyysissä, koska haastattelujen kysymykset poikke-

sivat osittain toisistaan. 

Haastatteluissa merkittävimmiksi osa-alueiksi muodostuivat tutkimustehtä-

vään vastauksen tuottavat kysymykset (1). Kun yksittäinen haastattelu oli to-

teutettu ja litteroitu, (2a ja 2b) käytiin haastattelu läpi merkiten siihen tiettyyn 
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osa-alueeseen liittyvät tärkeimmät vastaukset ja mahdollisesti tutkielmaan tuo-

tavat lainaukset. (2c) Analyysin ensimmäisellä kierroksella tehdyt havainnot ja 

johtopäätökset lisättiin ranskalaisin viivoin erilliseen dokumenttiin. Samanlai-

nen prosessi käytiin läpi jokaisen haastattelun jälkeen. Kun kaikki haastattelut 

oli toteutettu, käytiin kaikki haastattelut vielä läpi kokonaisuuden hahmottami-

seksi. (3) Tämän jälkeen erilliseen dokumenttiin kerätyt huomiot teemoitettiin 

viitekehyksen mukaiseksi (4) tuloksien, pohdinnan ja johtopäätösten kirjoitusta 

varten. 
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6 TULOKSET JA POHDINTA 

Luvussa kuusi tarkastellaan tapaustutkimuksesta saatuja tuloksia ja pohditaan 

niitä viitekehyksen pohjalta. Aluksi tarkastellaan haastateltuja yrityksiä suljetun 

ja avoimen innovaatiomallin välillä. Tämän jälkeen siirretään tarkastelu käyttä-

jäinnovaatioon, käyttäjien tarjoamaan innovaatiopotentiaaliin ja kärkikäyttäjiin. 

Sitten käsitellään verkkoyhteisöjen hyödyntämistä innovaatiotarkoituksiin 

haastatelluissa yrityksissä sekä niiden mahdollista potentiaalia mm. kärkikäyt-

täjien tunnistamiseen. Tämän jälkeen tarkastellaan verkkoyhteisöjen jäsenten 

välistä yhteistyötä ja tämän yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Lopuksi ana-

lysoidaan käyttäjäinnovaation ja innovaatioverkkoyhteisöjen yleistymistä ja sen 

mahdollisia haasteita. 

6.1 Avoin vs. suljettu innovaatiomalli 

Tapaustutkimuksessa avointa innovaatiomallia tarkasteltiin ainoastaan inno-

vaation lähteiden ja innovaatioprosessin kulun näkökulmasta. Innovaation eri-

laiset reitit markkinoille jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Avoimen ja suljetun 

innovaatiomallin tarkastelun taustalla oli ajatus selvittää, kuinka avoimen in-

novaatiomallin hyödyntäminen on yhteydessä käyttäjäinnovaatioon ja innovaa-

tioverkkoyhteisöihin. Tapaustutkimuksen mukaan yhteys on olemassa. Yrityk-

set, jotka toimivat avoimen innovaatiomallin mukaisesti, ovat myös avoimem-

pia käyttäjäinnovaatioita ja innovaatioverkkoyhteisöä kohtaan. 

Haastatellut yritykset hyödynsivät avointa innovaatiomallia, kuten Chesbrough 

(2003a, 2003b) sen esittää, erilaisin laajuuksin joko tiedostetusti tai tiedostamat-

ta. Yrityksissä on havaittu avoimen innovaatiomallin tuomat mahdollisuudet ja 

sen esittämää toimintatapaa myös hyödynnetään. Kuten todettua, yrityksiä on 

mahdoton luokitella joko avointa tai suljettua innovaatiomallia hyödyntäviksi 

(Chesbrough 2003a). Yritykset voidaankin ajatella sijoitettavaksi jatkumolle sul-
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jetun ja avoimen innovaatiomallin välille. Haastatteluista ja oheismateriaaleista 

syntyneiden käsitysten mukaan Nokia ja Lego voidaan sijoittaa lähemmäs 

avointa innovaatiomallia kuin Suunto ja FRWD. Jatkumo ei ole kuitenkaan tyh-

jentävä esitys yritysten avoimen/suljetun innovaatiomallin hyödyntämisestä, 

vaan perustuu lähinnä tutkijan subjektiiviseen näkemykseen sekä haastateltavi-

en antamiin suhteellisen lyhyisiin yleisiin kommentteihin tuotekehityksestä ja 

mahdollisista yhteistyökumppaneiden ja käyttäjien kanssa tehtävästä yhteis-

työstä. 

Haastattelun perusteella avoimen innovaatiomallin osalta Suunnossa keskity-

tään erityisesti käyttäjiin ja käyttäjäinnovaatioon. Suunnon edustaja totesi: 

Pääfokus tuotekehityksessä on tässä talossa, eli tuotekehitys tapahtuu täällä, muuta in-
puttia siihen kerätään hyvin aktiivisesti yhteistyökumppaneilta, ja erityisesti asiakkailta. 

FRWD:n edustajan mukaan yhteistyötä tehdään sekä muiden yritysten että op-

pilaitosten kanssa jonkin verran. Nokian tapauksessa avointa innovaatiomallia 

hyödynnetään innovaatioprosesseissa erittäin laajasti ja monimuotoisesti lähti-

en yliopisto- ja yritysyhteistyöstä aina yritysjärjestelyihin (M&A) ja oheisyrityk-

siin. Nokian edustajan mukaan avoin innovaatiomalli on Nokialle ydinasia. 

Tämä ilmenee myös Nokian www-sivuilla esiteltävästä Open Innovation  

-konseptista (Nokia 2010). Muiden yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä on 

merkittävä osa Nokian toiminnassa. Nokian edustaja toi esiin yritysyhteistyöstä 

mm. seuraavan näkökulman: 

Firmatasolla sekä laitteiden että palveluiden melkein suurimpana antina pidetään sitä, 
mitä kolmannet osapuolet pystyvät rakentamaan niiden päälle, kuten esimerkiksi laittei-
siin asennettavia applikaatioita. Kolmannet osapuolet kehittävät tuhansia applikaatioita 
ja voivat esim. Ovi Store:n kautta myydä niitä suoraan laitteisiin. 

Myös Legon puolella avoimella innovaatiolla on merkittävä rooli. Ulkopuolisis-

ta tahoista tuotekehityksessä hyödynnetään erityisesti käyttäjiä, verkkoyhteisö-
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jä sekä oppilaitoksia. Lego tekee yhteistyötä useiden yliopistojen kanssa Iso-

Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa. MIT Media Lab:n kanssa Lego on to-

teuttanut tuotekehitysprojekteja jo vuodesta 1984 lähtien, joista eräänä tulokse-

na ovat syntyneet Mindstorms–tuotteet. (Design Council) Legon edustaja mai-

nitsi yrityksen tuotekehitysprosesseista seuraavasti:  

We have a strong product development function in the company but the process of 
product development often involves lead users from our fan community, and on some 
projects also MIT Media Lab. 

Legon tapauksessa korostetaan koko yrityksen laajuista innovaatiomallia, johon 

kuuluu neljä osaa: liiketoiminta, tuote, prosessi ja kommunikaatio. Näin pyri-

tään välttämään turhaa ja ylimääräistä työtä sekä samalla korostamaan luo-

vuutta koko yrityksen tasolla. Yritys on kehittänyt oman Design for Business  

-innovaatioprosessin, joka koostuu neljästä prototyyppivaiheesta (P0–P3) ja vii-

destä valmistusvaiheesta (M1–M5). Tavoitteena on ollut, että kaikkiin kehitys-

toimiin liittyy oikea liiketoiminnan tapaus ja että kehitettyjä ratkaisuja voidaan 

testata myös taloudellisten tavoitteiden onnistumisen valossa ennen kaupallis-

tamista. Päämääränä on ollut lyhentää suunnitteluprosessia kahdesta vuodesta 

alle vuoteen. (Design Council, Legon edustajan haastattelu) 

Yhteys avoimen innovaatiomallin ja käyttäjäinnovaation välillä on olemassa, 

mutta tapaustutkimuksen perusteella yhteys ei silti ole täysin selvä. Näyttääkin, 

että käyttäjäinnovaation hyödyntäminen ei merkitse automaattisesti sitä, yritys 

hyödyntäisi avointa innovaatiomallia muilla tavoin. Avoin innovaatiomalli 

näyttää kuitenkin olevan yhteydessä siihen, että käyttäjiä ja verkkoyhteisöjä 

hyödynnetään innovaatiotarkoituksiin. Nämä tulokset ovat linjassa Ches-

broughin (2003a) avoimen innovaation määritelmän ja havaintojen kanssa.  
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6.2 Käyttäjäinnovaatio haastatelluissa yrityksissä 

Haastatelluissa yrityksissä käyttäjillä on rooli innovaatioprosesseissa myös en-

nen tuotteen kaupallistamista. Tämä ilmenee mm. siten, että käyttäjiltä saatavia 

ideoita kerätään systemaattisesti, ideoita hyödynnetään ja käyttäjätutkimusta 

toteutetaan aktiivisesti. Käyttäjien merkitys ei näytä haastattelujen perusteella 

korostuvan tietyssä innovaatioprosessin vaiheessa. 

Suunnon edustaja mainitsi valtaosan Suunnon tuotteista perustuvan käyttäjiltä 

saatuihin ideoihin. Valtaosa käyttäjien osallistumisesta on Suunnon edustajan 

mukaan omaehtoista ja tapahtuu pääasiassa siten, että käyttäjät lähettävät 

ideoitaan ja kehitysehdotuksiaan sähköpostitse. Yrityksessä hyödynnetään eri-

laisia kyselyjä sekä verkko- että reaalimaailmassa systemaattisesti. Kyselyissä 

käytetään useita kanavia, joita voivat olla esimerkiksi www-ympäristö, sähkö-

postikyselyt tai fokusryhmähaastattelut. Suunnon edustajan mukaan yritys 

toimii hyvin aktiivisesti käyttäjien näkökulmien ja ideoiden esiin saamiseksi. 

FRWD:llä tuotteiden toiminnallisuuksia kehitetään yhteistyössä huippu-

urheilijoiden kanssa. Käyttäjiltä kerätään järjestelmällisesti kehitysehdotuksia, 

jotka saapuvat useimmiten sähköpostitse käyttäjien aloitteesta. Tätä tietoa pyri-

tään hyödyntämään tuotekehityksessä. FRWD:hen liittyvän Traxmeet-yhteisön 

kehityksessä on käytetty huomattavasti asiakaspalautetta ja suoritettu kyselyjä 

noin kaksi kertaa vuodessa erilaisissa käyttäjäryhmissä. Liikuntateknologian 

alueella käyttäjät näyttävät olevan hyödyllisiä ja potentiaalisia tuoteideoiden 

lähteitä, joita hyödynnetään konkreettisesti. 

Nokian kokoisessa yrityksessä käyttäjäinnovaatiota on hankalampaa tarkastella 

kokonaisvaltaisesti, koska tuotteita ja tuotekategorioita on todella paljon. Haas-

tattelussa kuitenkin ilmeni, että Nokia on tehnyt käyttäjätutkimusta ja -testausta 

kauan, mutta avoimessa www-ympäristössä tapahtuvana käyttäjien integrointi 

innovaatioprosesseihin on kohtuullisen uusi metodi. Nokialla käyttäjätutkimus-
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ta on tehty todella paljon tavoitteena ymmärtää esim. käyttäjää ja käyttäjän tar-

peita sekä asiakassegmenttejä. 

Lego kerää käyttäjiltä ideoita, näkemyksiä ja kehitysehdotuksia monin tavoin. 

Perinteiset markkina- ja käyttäjätutkimuksen tiedonkeruun kanavat mm. reaa-

limaailmassa tapahtuvine haastatteluineen ja kyselyineen nähdään hyödyllisinä 

ja tarpeellisina, mutta www-ympäristön rooli on yhä suuremmassa osassa. 

Käyttäjien tapaaminen kasvotusten nähdään tärkeäksi metodiksi erityisesti sy-

vällisemmän ymmärtämisen saavuttamiseksi. Nykyisin suurimmalla laajuudel-

la käyttäjien näkemyksiä saadaan kuitenkin esiin www-ympäristössä ns. Net 

Promoter Score -metodin avulla, jolla selvitetään, miten todennäköisesti käyttä-

jä suosittelisi tuotetta ystävilleen ja perheenjäsenilleen skaalalla 1–10. Lisäksi 

kysytään, miksi käyttäjä antoi tietyn pistemäärän. Tällä tavoitellaan suurempaa 

kontribuutiota käyttäjiltä ja tämä nähdään Legossa yksinkertaisimpana tapana 

saada käyttäjät osaksi innovaatioprosesseja. 

Asiakkaiden kasvotusten tapaamisen merkitystä esimerkiksi fokusryhmähaas-

tatteluin painotettiin kaikissa haastatteluissa. Erityisen merkittävä reaalimaail-

massa tapahtuvan tapaamisen syy oli mainittu käyttäjien tarpeita koskevan sy-

vällisemmän ymmärryksen saavuttaminen. Tällöin on mahdollista saada pa-

rempi ymmärrys käyttäjien todellisista kiinnostuksenkohteista. Toisaalta www-

ympäristössä käyttäjät voivat paljastaa mielipiteensä rehellisemmin (ks. Ko-

zinets 2002), jolloin erityisesti jatkokehitystä auttavat kriittiset näkökulmat tule-

vat esiin. 

6.2.1 Käyttäjien innovaatiopotentiaali 

Käyttäjien innovaatiopotentiaali on havaittu haastatelluissa yrityksessä ja eri-

tyisesti tietyt käyttäjäryhmät, joita tarkastellaan tarkemmin aliluvussa 6.2.2, 

ovat merkittävässä roolissa. Käyttäjien osallistuminen näyttää olevan vapaaeh-

toista, eikä rahallisilla palkkioilla ole suurta roolia osallistumisessa. Tämä tukee 
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mm. Lüthjen (2004) ja von Hippelin (2005, 77) havaintoja. Esimerkiksi Suunnon 

edustaja mainitsi, että kuluttajien osallistumisesta arviolta n. 70 prosenttia on 

omaehtoista. Samankaltaisia kommentteja annettiin myös FRWD:n puolelta. 

Nokian edustajan mukaan rahallinen palkkio ei ole toimiva ratkaisu käyttäjien 

osallistamisessa vaan muiden seikkojen tulisi motivoida käyttäjiä osallistu-

maan. Beta Labsin nähdään myös keräävän riittävästi osallistujia jo nykyisin. 

Legon edustajan kommentit olivat samassa linjassa muiden kanssa:  

Ultimately users crave recognition from their peers and to be heard and respected by the 
company, more than they crave money or a reward. Thus innovation processes need to 
take this into account and build relationships which are more than simply transactional. 

Käyttäjien integroiminen tuotekehitykseen vaikuttaa varteenotettavalta inno-

vaatioprosessien tehostajalta. Integrointiin on olemassa monia tapoja. Käyttäji-

en tapaaminen kasvotusten on tarpeellista, eikä www-ympäristö ole ainoa tai 

riittävä metodi. Toisaalta innovaatioprosessit poikkeavat toisistaan yritysten 

sisällä ja välillä. Näin ollen käyttäjäinnovaation hyödyntämisestä on vaikeaa, ja 

kenties mahdotonta, tehdä yleistyksiä. Metodit, jotka soveltuvat joihinkin eivät 

oletettavasti sovellu kaikkiin tapauksiin tai yrityksiin. 

Huomionarvoisia ovat myös Nokian edustajan kommentit koskien käyttäjien 

hyödyntämisen eroja ohjelmistoissa ja tavaroissa. Käyttäjien integrointi esimer-

kiksi laitteiden ulkoasun tai toiminnallisuuksien kehittämiseen nähdään huo-

mattavasti monimutkaisempana verrattuna ohjelmistoihin, joita pystytään ke-

hittämään käyttäjien kanssa ketterämmin. Laitteiden kehittämisessä käyttäjien 

kanssa haasteelliseksi voi nousta myös se, että laitteet halutaan pitää ulkoasul-

taan ja monilta muilta ominaisuuksiltaan salaisina ennen julkaisua. 
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6.2.2 Kärkikäyttäjät 

Tuoteideoita tuottavat käyttäjät näyttävät omaavan kärkikäyttäjän piirteitä kai-

kissa haastatelluissa yrityksissä. Kun käyttäjä ottaa yhteyttä yritykseen kehitys-

idean merkeissä, on hän kohdannut oletettavasti tarpeen, johon sen hetkiset 

markkinoiden tuotteet eivät vastaa. Tällöin käyttäjä täyttää von Hippelin (1986) 

esittämän kärkikäyttäjän ensimmäisen piirteen. Suunnon ja FRWD:n tapaukses-

sa ehdotuksia esittävät käyttäjät ovat merkittäviltä osin oman lajinsa huippujen 

joukossa. Heidän voi katsoa hyötyvänsä tarpeisiinsa vastaavasta ratkaisusta 

merkittävästi. Nämä käyttäjät täyttävät tällöin von Hippelin esittämän kärki-

käyttäjän toisen piirteen. Nokiassa ja Legossa osallistuvien käyttäjien on havait-

tu jo ennestään omaavan kärkikäyttäjien piirteet. 

Suunnon edustajan mukaan suuri osa ideoista on lähtöisin kärkikäyttäjiltä. 

Suunnolla kärkikäyttäjiltä saadaan ilmeisesti myös radikaaleiksi luokiteltavia 

innovaatioita, vaikka useimmiten käyttäjät ovat lähinnä inkrementaalisten in-

novaatioiden lähteitä. Edustaja totesi seuraavasti: 

…meidän kohdesegmentit ovat perinteisesti semmoisia, että ne koostuvat aika lailla näis-
tä kärkikäyttäjistä. Esimerkiksi nämä outdoor-laitteet, rannetietokoneet, on tehty vuoris-
to-oppaiden tai sukellusohjaajien ehdoilla ja heidän tarpeistaan lähtien, niin nehän ovat jo 
itsessään kärkikäyttäjiä. 

Myös FRWD:ssä todettiin, että esimerkiksi toiminnallisuuksia tuotteisiin mietit-

täessä ollaan useimmin yhteydessä eri lajien suomalaisiin ja kansainvälisiin 

huippuihin. Kun kärkikäyttäjiksi luonnehdittava ryhmä on osallistunut tuote-

kehitykseen, on heiltä selvitetty millaisina he näkevät suunnitellut toiminnalli-

suudet, nähdäänkö niistä olevan hyötyä ja puuttuuko laitteesta joitain heidän 

oleellisiksi näkemiään toiminnallisuuksia. 

Nokian ja Legon tapauksessa kärkikäyttäjät näyttelevät erittäin tärkeää roolia. 

Nokia Beta Labsissa merkittävä osa mobiilisovelluksia koskevista kehitysehdo-
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tuksista saadaan käyttäjiltä, joiden on havaittu omaavan kärkikäyttäjien piirtei-

tä.  Legon edustaja puolestaan mainitsi kärkikäyttäjien merkityksestä Legon in-

novaatioprosesseille seuraavasti: 

We involve lead users in the product development, who are experts in a relevant field to 
the product being developed, e.g members of the LEGO mindstorms community for de-
velopment of robotics products and so on. Input depends on project, could be programming, 
ideas for new LEGO element design, models, packaging, design of online environments for LEGO 
Universe MMOG etc. 

Havainnot kärkikäyttäjistä ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (mm. Bil-

gram ym. 2008; Lüthje 2004; Thomke & von Hippel 2002; von Hippel 1976, 1986, 

2005). Kärkikäyttäjiin paneudutaan erityisesti Legon ja Nokian näkökulmasta 

tarkemmin aliluvussa 6.6, jossa tarkasteluun tulevat mukaan verkkoyhteisöt. 

6.3 Verkkoyhteisöjen hyödyntäminen tapaustutkimuksessa haastatelluissa 

yrityksissä 

Yrityksen ylläpitämää verkkoyhteisöä hyödyntävät kaikki haastatelluista. Jo-

kaisella on käytössään Facebook-tili, ja Nokialla, Legolla ja Suunnolla myös 

Twitter-tilit. Facebook ja Twitter näyttävätkin olevan haastatelluissa yrityksissä 

arkipäivää. Näiden taustalla ei kuitenkaan näytä olevan innovaatioprosesseja 

tehostavat syyt, vaan paremminkin markkinointilähtökohtainen ajattelu. Välit-

täjäyhteisöjen hyödyntämisestä ei haastatteluista saatu viitteitä. 

Suunnon edustajan mukaan verkkoyhteisöt ja niiden kehittyminen on tiedostet-

tu jo pitkään. Verkkoyhteisöjä onkin hyödynnetty jo noin 10 vuoden ajan. Yri-

tyksen tuotteiden ja brändin ympärille on muodostunut harrastajayhteisöjä. 

[Verkkoyhteisöjä] kyllä hyödynnetään. Ehkä ulkopuolisia hieman vähemmän, mutta 
edelleen johtuen siitä, että meidän käyttäjät ovat varsin aktiivisia. Löytyykin useita tällai-
sia verkkoyhteisöjä, jotka ovat Suunto-käyttäjien perustamia, kuten esimerkiksi 
www.suuntowatches.com, johon Suunnolla ei siis ole mitään osaa eikä arpaa sen perus-
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tamisessa, ylläpitämisessä tai sponsoroinnissa. Lisäksi meillä on ollut pitkään jo 2000-
luvun alusta käytössämme verkkoyhteisö. Muistaakseni vuonna 2001 lanseerattiin 
www.suuntosports.com, joka on verkkoyhteisö, joka oli oikeastaan aikaansa edellä toimi-
en samoilla periaatteilla kuin esimerkiksi Facebook, mutta silloin aika ei ehkä ollut aivan 
kypsä tällaisille verkkoyhteisöille. Lisäksi siinä oli ehkä muitakin syitä, kuten esimerkiksi 
tekninen toteutus ei ollut vielä kypsä. Mutta tosiaan verkkoyhteisöä on hyödynnetty 
meillä Suunnossa jo lähes 10 vuoden ajan. (Suunnon edustaja) 

FRWD:llä harrastajaverkkoyhteisöjä seurataan jonkin verran, ja joissain tapauk-

sessa yritys on osallistunut keskusteluun omalla nimellään. Näiden tapausten ei 

kuitenkaan ole voinut katsoa liittyvän tuotekehitykseen. FRWD:llä on lisäksi 

käytössään Traxmeet-niminen verkkoyhteisö, jota kuvataan edistykselliseksi 

virtuaaliseksi treenimaailmaksi, jota voidaan käyttää GPS-paikantimen ja urhei-

lutietokoneiden kanssa (Traxmeet 2010).  

Nokialla verkkoyhteisöillä on rooli mm. innovaatiotoiminnan ja markkinoinnin 

rinnalla. Näkemyksiään esittävien käyttäjien ääntä kuunnellaan ja heiltä saata-

va tieto koetaan tärkeäksi mm. T&K-toiminnalle. Tällaisten käyttäjien sanomaa 

pidetään painavana. Lisäksi näiden näkemysten arvo ymmärretään myös tois-

ten käyttäjien näkökulmasta. 

Meidän toimipisteessä promoamme tuotteitamme Twitterissä ja Facebookissa. Tosin Fa-
cebookissa hieman vähemmän. Sielläkin kuuntelemme palautetta. Paljon arvokasta kes-
kustelua käydään muualla Beta Labsin ulkopuolella. Kun me julkaistaan jokin juttu, niin 
siitä voi olla tosi arvokasta keskustelua jossain muualla. Esimerkiksi 
http://www.techcrunch.com/ -blogi saattaa kirjoittaa jonkin tosi nasevan analyysin ju-
tusta, tai sitten Twitteristä saattaa tulla vaikka bugiraportteja, tai sitten Facebookiin saat-
taa syntyä ad-hockina ryhmä jutun ympärille. Kyllä kaikkia näitä pitää hyödyntää, eli 
mennä sinne missä ihmiset ovat aktiivisia. (Nokian edustaja) 

Legolla Mindstorms- ja Design by Me-palveluilla on merkittävä rooli yrityksen 

innovaatiotoiminnassa, mutta myös muita verkkoyhteisöjä seurataan. Legolle 

verkkoyhteisöillä on tärkeä rooli, jota yhteisöihin panostaminen ilmentää:  

…we have a community development function within the company whose purpose is to 
coordinate the company’s many links to the community as well as the cocreation projects 
and so on. 
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6.4 Verkkoyhteisöt innovaatioprosessin tukena ja niiden innovaatiopoten-

tiaali 

Tähän mennessä verkkoyhteisöillä on ollut varsin pieni rooli tuotekehityksen 

tukena Suunnossa ja FRWD:ssä. Nokian Beta Labsilla ja Legon Mindstorms- ja 

Design by Me -yhteisöillä puolestaan on selkeä rooli innovaatioprosesseissa. 

Suunnon edustaja mainitsi, että Suunto Sports-verkkoyhteisöstä on saatu jonkin 

verran hyötyä innovaatioprosesseille, mutta sitä ei kuitenkaan nähdä merkittä-

vänä kanavana. Edustaja arvioikin, että henkilöt, jotka ovat aktiivisia verkkoyh-

teisöissä, ovat myös lähestyneet henkilökohtaisesti Suuntoa, jos näillä on kehi-

tysehdotuksia tai -ideoita. Suunnon edustaja mainitsi myös, että yrityksellä on 

tulevaisuudessa suunnitelmissaan verkossa toimiva palvelu, jossa painotutaan 

siihen, että ideat ovat käyttäjistä lähtöisin. Aiemmissa verkkoyhteisöissä Suunto 

ei ole juurikaan osallistunut keskusteluun, vaan käyttäjät ovat toimineet keske-

nään. Nyt tarkoituksena on lisätä myös Suunnon osallistumista. 

Traxmeet-yhteisössä on keskusteluosio, jonka käyttöaktiivisuus on kuitenkin 

FRWD:n edustajan mukaan jäänyt varsin alhaiseksi. Senkin kautta on kuitenkin 

saatu positiivista palautetta. Suurelta osin palaute kuitenkin lähetetään sähkö-

postitse yrityksen julkisiin sähköpostiosoitteisiin. Saatavat ehdotukset kerätään 

ja niitä pyritään hyödyntämään jatkokehityksessä. FRWD:llä ja Traxmeetilla on 

kiinnostusta innovaatioverkkoyhteisöjä kohtaan ja ne nähdään potentiaalisena 

mahdollisuutena tehostaa innovaatioprosesseja, mutta tällä hetkellä sellaisen 

toteutukseen ei ole ratkaisua. 

Suunnon ja FRWD:n tapauksissa käyttäjien näkemyksiä on saatu tähän men-

nessä ilmeisen riittävästi muiden kanavien kautta. Kuitenkin esimerkiksi käyt-

täjien innokkuus ottaa yhteyttä yritykseen kehitysideoineen sähköpostitse voi 

toimia positiivisena indikaattorina verkkoyhteisön innovaatiopotentiaalista. 
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Näissäkin tapauksissa se voisi olla yksi mahdollisuus käyttäjäinnovaation laa-

jempaan hyödyntämiseen. 

Nokia Beta Labs-palvelussa Nokia jakaa yhteisölle konkreettisen mobiilisovel-

luksen, jota käyttäjät voivat testata, kommentoida ja arvioida. Ajatuksena on, 

että prototyypeistä saadaan palautetta siten, että niitä pystytään parantamaan 

ennen mahdollista lopullista julkaisua. Nokian verkkoyhteisö on lähtenyt käyn-

tiin kokeiluna, jonka Nokian edustaja kuvasi olleen aluksi enemmänkin epävi-

rallinen projekti. 

Beta Labsin voi katsoa keskittyvän inkrementaalisiin innovaatioihin. Tässä 

verkkoyhteisö on onnistunut ja sitä pidetään myös Nokian puolelta onnistu-

neena. Nokia Beta Labsin tapauksessa verkkoyhteisön kasvattamista ei enää 

nähdä päätavoitteeksi, eikä välttämättä enää tarpeelliseksi, vaan tavoitteena on 

keskittyä määrän sijasta laatuun. Laadukasta sisältöä luovia käyttäjiä arvoste-

taan ja tämä pyritään tuomaan myös käyttäjien tietoon siten, että laadukas sisäl-

tö saa enemmän huomiota ja palautetta Nokian puolelta. 

Beta Labsin toiminta on rajoittunut siihen, että Nokialla on jo konkreettinen tuotos tai 
R&D-hanke, eli hanke on käynnistynyt, sitä on kehitetty ja siitä on konkreettinen proto-
tyyppi saatavilla. Sitten siinä on ajatuksena se, että prototyypistä kerätään palautetta si-
ten, että prototyyppiä pystyttäisiin parantelemaan. …nämä ideat eivät ole käyttäjäyhtei-
sön ehdottamia vaan käyttäjäyhteisö ehdottaa, kuinka olemassa olevaa hanketta pysty-
tään parantamaan. (Nokian edustaja) 

Radikaalien innovaatioiden syntyä ja täysin käyttäjistä lähtöisin olevien ideoi-

den puolta Beta Labs ei näytä tukevan, eikä se ole sen tarkoituskaan. Tällaiset 

projektit ovat huomattavasti haasteellisempia ja tämän seikan myös Nokian 

edustaja toi esille: 

Mutta sellaisia juttuja, että ehdottakaa mitä vain, on testattu kuitenkin paljon Nokian 
puolelta, mutta myös monen muun firman puolelta. Esimerkiksi www.s60.com/ puolella 
oli S60-wishlist, jossa kuka tahansa sai ehdottaa mitä tahansa applikaatiota tai featurea. 
Sen tyyliset hommat ovat kuitenkin paljon hankalampia case:ja. Useammin sellaiset eivät 
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johda konkreettiseen toimintaan kuten tapauksissa, joissa on oikea R&D-tiimi tekemässä 
töitä. 

Legon edustajan mukaan verkkoyhteisön hyödyntämisen taustalla on ajatus, 

että verkkoyhteisö tietää enemmän Mindstorms-roboteista ja niiden ohjelmis-

toista kuin yrityksen työntekijät. Design By Me:n taustalla on puolestaan idea, 

että maailman räätälöitävimpien tuotteiden tulisi olla räätälöitävissä myös osto-

tilanteessa. Aliluvussa 6.2 viitatun Net Promoter Score -metodin lisäksi Lego 

pyrkii etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteisöistä ja edistämään 

käyttäjiä perustamaan omia liiketoimiaan Lego-alustalle. 

Mindstormsin oli alun perin tarkoitus toimia sen suunnittelijoiden tarkoittamil-

la tavoilla, mutta aktiiviset harrastajat kehittivät ja muokkasivat robotin ohjel-

mistoa jo ensimmäisen vuonna 1998 julkaistun version aikaan. Alun epävar-

muuden jälkeen Lego alkoi tukea tätä toimintaa. Aloittaessaan uuden Minds-

tormsin version kehittämistä vuonna 2004 Lego oli juuri kokenut edellisvuonna 

taloudellisesti heikoimman vuotensa, eivätkä perinteiset Lego-palikat enää 

myyneet edelliseen tapaan. Mindstormsin uutta versiota, jota kutsuttiin 

NXT:ksi, pyrittiin kehittämään helpommin omaksuttavaksi, koska aiempien 

versioiden käyttäjät olivat olleet lähinnä aikuisia. Halutessaan uusia ideoita uu-

teen versioonsa Lego päätti antaa tuotteen testiversion verkkoyhteisönsä kokeil-

tavaksi, joka tuottikin nopeasti runsaan määrän ideoita, joita yhtiö ei ollut tullut 

ajatelleeksi. (Hintikka 2007; Koerner 2006)  

Mindstormsin ohjelmakoodi levisi yhteisöstä ja Internetiin ilmestyi ilmaisia 

Mindstorms-työkaluja. Lego huolestui immateriaalioikeuksiensa loukkaamises-

ta ja erityisesti siitä, että ilmaisohjelmat veisivät markkinoita virallisilta lisäoh-

jelmilta. Lisähuolena oli, että kuluttajat sekoittaisivat viralliset ja epäviralliset 

Mindstorms-tuotteet toisiinsa. Lopulta Lego tuli kuitenkin tulokseen, että luo-

vuuden rajoittaminen sotisi yhtiön periaatteita vastaan ja päättikin rohkaista 

kuluttajia kehittämään Mindstorms-tuotteitaan. (Hintikka 2007) 
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Kokemuksiensa rohkaisemana Lego päätti perustaa 100 kärkikäyttäjästä koos-

tuvan Mindstorm User Panelin (MUP) NXT-version kehittämiseksi. MUP:n jä-

senet suunnittelivat ilmaiseksi uusia mahdollisuuksia Mindstorms NXT:ään. 

Positiivisten kokemusten myötä Lego julkaisi NXT-version avoimena lähde-

koodina ja tarjoaa nykyisin ilmaista ladattavaa NXT:n kehittämisalustaa. Ny-

kyisin Mindstorms NXT:n arvon voikin katsoa kasvavan jatkuvasti uuden so-

velluksen ilmestyessä. (Hintikka 2007, Tapscott ja Williams 2008, 130–131)  

Kokemustensa rohkaisemana Lego esitteli Lego Factory -palvelun, jonka avulla 

käyttäjät voivat suunnitella ja lopulta ostaa oman ainutlaatuisen Lego-

luomuksensa. Nämä suunnitellut luomukset tulevat myös muiden käyttäjien 

saataville ja ostetuista malleista maksetaan tekijänpalkkiot niiden suunnitteli-

joille. (Hintikka 2007; Koerner 2006) Nykyisin Lego Factory kulkee nimellä De-

sign By Me, jossa käyttäjät voivat Lego Digital Designer -ohjelmiston avulla to-

teuttaa suunnittelunsa. 

Ottamalla käyttäjät mukaan tuotekehitykseen Lego on kerännyt positiivista jul-

kisuutta, saanut täysin uudenlaisia tuoteideoita, sitouttanut asiakkaitaan, saa-

nut ilmaista ja asiantuntevaa suunnitteluapua ja lisännyt myyntiään. Oikein to-

teutettuna verkkoyhteisöihin perustuva tuotekehitys voi olla hyvinkin toimi-

vaa. On kuitenkin merkille pantavaa, että Lego valmisteli organisaatiotaan 

verkkoyhteisön kautta tapahtuvaan yhteistyöhön erilaisin käyttäjiä osallistutta-

vin tavoin, eikä julkistanut aineetonta omaisuuttaan heti kaikille halukkaille. 

Liian nopeasta ja suunnittelemattomasta toiminnasta olisi voinut seurata esi-

merkiksi totaalinen kontrollin menetys ja tuoteideoiden valuminen kilpailijoi-

den käsiin. (Hintikka 2007) 

Kuten Nokia Beta Labsin tapauksessa, sekä Mindstormsin että Design by Me:n 

suunnittelualustat tuottavat lähinnä inkrementaalisiksi innovaatioiksi luokitel-

tavaa sisältöä. Varsinkin Mindstorms-konsepti mahdollistaa kuitenkin myös 

radikaalimmat innovaatiot, koska robottien ohjelmistot, toiminnallisuudet ja 
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ulkomuodot on mahdollista toteuttaa täysin itse. Laajin käyttäjien osallistu-

mismuoto näyttää näissäkin tapauksissa olevan arviointi ja kommentointi. 

Innovaatioverkkoyhteisöt voivat toimia tehokkaana työkaluna käyttäjien integ-

roinnissa innovaatioprosesseihin, mutta niitä ei tulisi käyttää ainoana tapana. 

Kenties parhaiten verkkoyhteisöjen potentiaalia kuvaa Legon edustajan kom-

mentti: 

Online communities are a great tool, but no substitute for the real thing – e. g actually 
meeting people in person and working with them hands-on. It’s important to build last-
ing relationships where online communities are a great infrastructure to use to keep in 
touch with and collaborate on, but at the hearth of that relationship is trust, that needs to 
be build first... and meeting people face-to-face is still the most effective way to do that. 

6.5 Käyttäjät ja verkkoyhteisöt innovaatioprosessissa 

Käyttäjien merkityksen korostumiseen tietyssä innovaatioprosessin vaiheessa ei 

saatu yleistettävää vastausta ja voikin olla, että yleistettävää vastausta ei ole. 

Näkökannat ja kokemukset vaihtelivat; selittävänä tekijänä voi olla esimerkiksi 

erot kehitettävissä tuotteissa ja niiden kehitysprosesseissa. Käyttäjien merkittä-

vimmäksi kontribuutioksi näyttää muodostuvan inkrementaalisten innovaati-

oiden tekeminen ja tukeminen. 

Käyttäjäinnovaatiota on esitetty erääksi ratkaisuksi erityisesti innovaatioproses-

sin sumeaan alkuvaiheeseen (esim. Bilgram ym. 2008). Tässä tutkielmassa saa-

dut tulokset eivät tue täysin tätä näkemystä. Erityisesti Nokian haastattelusta 

nousi esiin havainto, että käyttäjät eivät ole tuoneet, eikä niiden uskota tuovan 

apua innovaatioprosessin alkuun. Käyttäjistä uskotaan olevan suurin hyöty ti-

lanteessa, jossa konkreettinen prototyyppi on jo olemassa. Esiin nousi näkemys, 

että vain hyvin harva pystyy antamaan hyviä ja toteuttamiskelpoisia tuoteideoi-

ta täysin tyhjästä: 
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Vasta kun ihmiselle antaa jonkin konkreettisen jutun, esimerkiksi siten, että ”tässä on täl-
lainen laite, kokeile sitä ja kerro mitä mieltä olet”, niin vasta siinä vaiheessa ihminen pys-
tyy antamaan paljon paremmin ja luovemmin palautetta, että ”hei, mieluummin tämä 
toimisi tuolla noin”. Lisäksi siinä vaiheessa ihmiset ja käyttäjäyhteisöt pystyvät sano-
maan paremmin ja luovemmin, miten tätä pystyisi parantamaan. Siinä vaiheessa yrityk-
sen R&D-osasto pystyy myös reagoimaan siihen paljon luovemmin. (Nokian edustaja) 

Legon edustaja puolestaan mainitsi, että yrityksessä pyritään osallistamaan 

käyttäjät koko innovaatioprosessiin. Projektin vaiheesta ja projektista itsestään 

johtuen käyttäjien osallistumisen luonne tosin vaihtelee.  

Haastatteluista kootun aineiston perusteella muodostetussa seuraavan sivun 

kuvassa (KUVA 10) havainnollistetaan innovaatioverkkoyhteisön sijoittumista 

innovaatioprosessiin, jossa verkkoyhteisö muodostaa rajapinnan yrityksen ja 

käyttäjien välillä. Verkkoyhteisö on sijoitettu enemmän tuotekehityksen ja kau-

pallistamisen puolelle johtuen siitä, että tähän mennessä käyttäjät eivät ole juu-

rikaan tarjonneet verkkoyhteisöissä radikaaleja innovaatioita tai olleet mukana 

innovaatioprosessin alkuvaiheessa, vaan antavat enemmän kehitysehdotuksia 

ja -ideoita jo olemassa oleviin tuotteisiin tai prototyyppeihin. Toisaalta Suunnon 

edustajan kanssa tehdyssä haastattelussa ilmeni, että suuri osa tuoteideoista on 

lähtöisin käyttäjiltä. Myös FRWD:n tapauksessa käyttäjien merkitys nähtiin 

suurimmaksi alun ideointivaiheessa, kun prototyyppiäkään ei ole vielä tehty. 

Käyttäjien kautta voidaan selvittää, kannattaako tuoteideaa lähteä kehittämään 

pidemmälle. Täten ei ole poissuljettua, että käyttäjät voisivat oikeissa olosuh-

teissa tarjota myös täysin uusia, radikaaleja innovaatioita tai olla ainakin voi-

makkaammin mukana innovaatioprosessin alkuvaiheessa, jolloin verkkoyhtei-

sön rooli muuttuisi olemassa olevia innovaatioprosesseja tukevasta joko radi-

kaalien innovaatioiden lähteeksi tai kehitysalustaksi, jossa käyttäjät olisivat 

mukana tai toteuttaisivat tuotekehitystä. 
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KUVA 10.  Verkkoyhteisön rooli innovaatioprosessissa (mukaillen Koen ym. 
2001) 

6.6 Kärkikäyttäjät ja verkkoyhteisöt 

Bilgram ym. (2008) ovat esittäneet, että verkkoyhteisöt koostuvat kärkikäyttäjis-

tä. Niihin osallistumista on esitetty jopa erääksi kärkikäyttäjän piirteeksi täy-

dennyksenä von Hippelin (1986) esittämään määritelmään. Haastatteluista saa-

dut näkemykset tukevat näitä tuloksia, koska verkkoyhteisöjen käyttäjät näyt-

tävät omaavan kärkikäyttäjän piirteitä. 

Yrityksen tuleekin ymmärtää, että verkkoyhteisöllä tavoitetaan usein vain pieni 

käyttäjäsegmentti. Haastatteluista nousikin esiin näkemys, jonka mukaan verk-

koyhteisö ei voi toimia ainoana käyttäjäinnovaation lähteenä. Yrityksen tulee 

siis tunnistaa verkkoyhteisöjen ja niiden käyttäjien rajallisuudet. Nokian edus-

tajan mukaan verkkoyhteisöä hyödynnettäessä tulee ymmärtää, että se ei edus-

ta koko totuutta markkinoista, koska kärkikäyttäjät ovat oletettavasti yliedustet-

tuina tai mahdollisesti ainoa edustettu ryhmä. 

…me lähdimmekin tietoisesti hakemaan ja tavoittelemaan tällaista lead user- eli kärki-
käyttäjäryhmää. Siinä on hyviä ja huonoja puolia, mutta se on ollut tietoinen valinta. Jos 
lähdetään tavoittelemaan kapeaa kärkikäyttäjäryhmää, niin varjopuolena on sitten se, et-
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tä se ei edusta koko totuutta markkinoista. Mutta se ei haittaa, koska Nokia ei tee päätök-
siä ainoastaan Beta Labs -palautteen perusteella, vaan teemme edelleen perinteisiä käyt-
täjätutkimuksia. (Nokian edustaja) 

Legon edustaja totesi verkkoyhteisöin tavoitettavan käyttäjäsegmentti, jota voi 

kuvata kärkikäyttäjiksi, kuten aliluvussa 6.2.2 olevasta lainauksesta voidaan 

havaita. Varsinkin kymmenen prosenttia verkkoyhteisön käyttäjistä, joiden on 

havaittu osallistuvan sisällöntuotantoon ja kommentointiin, omaavat oletetta-

vasti kärkikäyttäjän piirteitä. 

6.7 Verkkoyhteisö kärkikäyttäjien tunnistajana 

Näyttää siltä, että verkkoyhteisöt voivat toimia tehokkaana metodina kärkikäyt-

täjien tunnistamisessa. Tämä tukee Bilgramin ym. (2008) näkemystä. Verkkoyh-

teisöä voidaan kuvata suodattimena, jossa sisältöä tuottavia käyttäjiä voidaan 

pitää kärkikäyttäjinä. Verkkoyhteisön avulla kärkikäyttäjät voidaan suodattaa 

muista, ja heitä voidaan hyödyntää jatkossa lisäksi esimerkiksi fokusryhmä-

haastatteluissa tai kokoamalla heitä innovoimaan keskenään. 

Kärkikäyttäjät voidaan tunnistaa esimerkiksi aktiivisuuden perusteella. Lisäksi 

rekisteröitymispäivämäärä ja muu statistiikka kertovat varsin paljon käyttäjäs-

tä. Legon haastattelusta selvisi, että kärkikäyttäjiä tunnistetaan esimerkiksi tar-

kastelemalla ihmisten osallistumismääriä verkkoyhteisössä. Eräänä tapana 

mainittiin Legon Net Promoter Score -metodin käyttäminen kärkikäyttäjien et-

simisessä. Legon edustaja kuvaa verkkoyhteisöjen aktiivisia käyttäjiä seuraa-

vasti ja tunnistaa nämä samalla kärkikäyttäjiksi: 

Lead users buy more products per person than others, have a higher affinity for the 
LEGO brand, are more likely to recommend the product and brand to their friends and 
family, have a higher Net Promoter Score, are more likely to form communities, blog and 
attend events organized by the community or the company, have higher expectations of 
quality, service and innovation in the product than average users and want to influence 
where the company is heading. We use an affinity pyramid to segment our users based 
on the depth of their relationship with the LEGO Group.. from simply active users 
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(bought a set in the last 12 months), to connected (have bought a set and connected with 
the LEGO Group beyond the product, e.g online, at a LEGO shop, LEGOLAND park) the 
1:1 layer are people who haven’t just done all the things mentioned before, but whose 
contact details we have and are able to have a 1:1 dialogue with, and at the top are the 
lead users. 

Kärkikäyttäjien tunnistamisen näkökulmasta lainauksessa nousee oleelliseksi 

verkkoyhteisöjen merkitys kärkikäyttäjien ominaisuuksien kuvaamisessa. Tämä 

tukee näkökulmaa, jonka mukaan verkkoyhteisöjen käyttämisen tulisi olla yksi 

kärkikäyttäjän ominaisuus (ks. Bilgram ym. 2008). Kommentti vahvistaa lisäksi 

oletusta, jonka mukaan verkkoyhteisö voi olla eräs tapa tunnistaa kärkikäyttä-

jiä. Samanlaisia päätelmiä voidaan tehdä Nokian edustajan kommenteista kos-

kien Nokia Beta Labsin käyttäjiä: 

Olemme huomanneet siinä, että Beta Labsin käyttäjät edustavat vain tiettyä kapeaa pro-
fiilia Nokian kaikista käyttäjistä. Luontaisesti tällaiseen yhteisöön hakeutuvat sellaiset 
”highest of the high involvement” –ihmiset. Olemme tietoisesti hakeneet tällaisia ultra-
innokkaita käyttäjiä, mutta varjopuolena siinä on se, että tämmöiset vähemmän sitoutu-
neet käyttäjäryhmät ovat epäedustettuna Beta Labsissa. Nokiallahan on todella suuri 
määrä käyttäjiä maailmassa, mutta suurin osa niistä ostaa puhelimia siitä syystä, että ih-
misen on pakko omistaa puhelin, mutta ei heitä kiinnosta mennä Beta Labsiin innovoi-
maan Nokian kanssa. Samoin olemme oppineet sen, että kaikenlaisissa demografisissa 
taustatutkimuksissa on yliedustus teknologiataustaisilla miehillä. On kaikennäköisiä ih-
misiä, mutta tietyt käyttäjäryhmät ovat yliedustettuina verrattuna spektrin koko jakau-
maan. 

Sen lisäksi, että verkkoyhteisön avulla voidaan tunnistaa kärkikäyttäjiä, sitä 

voitaneen soveltaa myös kärkikäyttäjien tarkempaan luokitteluun, jota auttavat 

osallistumista koskeva statistiikka, ja esimerkiksi epätasa-arvoinen osallistumi-

nen. Yksi prosentti kymmenen prosentin joukosta kuulunee kärkikäyttäjien 

kärkijoukkoon. Pelkän tunnistamisen lisäksi voisi olla siis mahdollista hyödyn-

tää erilaisia kärkikäyttäjäsegmenttejä. 
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6.8 Verkkoyhteisöt ja käyttäjien välinen yhteistyö 

Haastatelluissa yrityksissä ei suljettu pois käyttäjien välistä yhteistyötä tuoteke-

hityksen tehostajana. Nokia ja Lego, joilla on jo käytössään innovaatioverkko-

yhteisö, kannustavat käyttäjien välistä yhteistyötä. Näin käyttäjät pääsevät esi-

merkiksi laajentamaan toistensa ideoita ja kommentteja. 

Alussa kun Beta Labs saatiin pystyyn, se oli karkeasti niin, että palautekanava oli privaat-
ti Nokialle, eli käyttäjä täytti palautelomakkeen ja se meni Nokialle. Käyttäjät eivät näh-
neet toistensa juttuja, mutta se kun me avattiin palautekanava niin, että kaikki näkevät 
toistensa kommentit ja pääsevät laajentamaan toistensa kommentteja, niin tämä on pa-
rantanut dramaattisesti palautteen määrää ja joiltakin osin laatua. Eli jos henkilö näkee 
esim. toisen kirjoittaman bugiraportin, niin tämä voi kertoa, että tälle kävi samalla lailla 
tai parhaimmassa tapauksessa kertoa myös keksimänsä ratkaisun. (Nokian edustaja) 

Mahdollisuus yhteistyöhön muiden käyttäjien kanssa kasvattaa kommenttien ja 

ideoiden määrä, sekä pienentää osallistumiskynnystä. Legon tapauksessa nousi 

esiin huomio, että tällaiseen yhteistyöhön ei tulisi painostaa vaan sen tulisi olla 

spontaania käyttäjistä lähtöisin olevaa toimintaa. Legon edustaja mainitsi seu-

raavasti: 

…where users interests coincide, spontaneous collaborations occur – we also encourage it 
on certain projects, but again it has to be on the users terms rather than ’forced’ by the 
LEGO Group. 

Kuten teoriaosuudessa todettiin, voi käyttäjien välisestä yhteistyöstä syntyä 

kollektiiviälyksi nimitetty ilmiö. On syytä todeta, että haastatteluissa ei tarkas-

teltu kollektiiviälyn toteutumista tarkemmin, vaan selvitettiin ainoastaan nä-

kemyksiä ja kokemuksia käyttäjien välisestä yhteistyöstä. 

Surowieckin mukainen kollektiiviäly painottaa riippumattomuutta, hajautusta, 

monimuotoisuutta ja aggregointia. Sen näkökulmasta yksilöiltä ei vaadita mi-

tään erityistaitoja, vaan tärkeää on yksilöiden erilaisuus. Sen sijaan verkkoyh-
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teisöjen tapauksessa on keskitytty suurelta osin kärkikäyttäjiin, jotka poikkea-

vat massasta taitojensa ja kiinnostuksenkohteidensa vuoksi. Tapaustutkimuk-

sesta saadut tulokset tukevatkin teoriaosuuden havaintoa, jonka mukaan verk-

koyhteisössä puhdas Surowieckin näkemyksen mukainen kollektiiviäly on erit-

täin hankala saavuttaa johtuen kärkikäyttäjistä. Oletus, että verkkoyhteisöjen 

lisäetuna innovaatioprosesseissa voi olla, että niiden avulla saadaan yhteistyö-

hön myös muita kuin kärkikäyttäjiä, ei saa vahvistusta tapaustutkimusten pe-

rusteella. 

Surowieckin mukainen kollektiiviäly ei näytä soveltuvan innovaatioprosessei-

hin tuoteideoiden lähteeksi. Se voi soveltua varsin hyvin olemassa olevien ide-

oiden arviointiin, jonka jälkeen ne voidaan siirtää jatkokehitettäväksi esim. kär-

kikäyttäjien joukolle. Tällaisen kollektiiviälyn hyödyntämisen tapauksessa he-

rää kuitenkin kysymys, onko kyseessä lainkaan markkinatutkimuksesta eroava 

ilmiö. Verkkoyhteisöt voivat olla paikkoja kollektiiviälyn koostamiseen, mutta 

innovaatioprosesseissa kollektiiviäly näyttäisi toimivan vaatimattomimmissa 

tehtävissä, kun halutaan mielipiteitä jo syntyneestä ideasta tai tehdään perin-

teistä markkinatutkimusta. Vaikka Surowieckin mukaista näkemystä kollektii-

viälystä ei olekaan helppoa saavuttaa, voidaan verkkoyhteisön mahdollistamas-

ta käyttäjien välisestä yhteistyöstä hyötyä ja sen edut tunnistettiin haastatelluis-

sa yrityksissä. Yhdeksi verkkoyhteisöjen anniksi voikin katsoa muodostuvan 

mahdollisuuden käyttäjien väliseen yhteistyöhön. Tähän verkkoyhteisöissä tu-

lisikin panostaa ja kannustaa. 

6.9 Innovaatioverkkoyhteisöjen yleistyminen ja haasteet 

Tapaustutkimuksessa ei selvinnyt juurikaan syitä siihen, miksi innovaatioverk-

koyhteisöjä ei vielä hyödynnetä. Seuraavassa esiteltävät syyt perustuvat sekä 

haastateltujen kommenteista tehtyihin päätelmiin että kirjallisuudessa esitettyi-

hin verkkoyhteisöjen ongelmiin. 
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Syyt innovaatioverkkoyhteisöjen harvinaisuudelle voivat olla moninaiset. En-

sinnäkin innovaatioverkkoyhteisöjen diffuusio on vasta niin alkuvaiheessa, että 

niiden hyödyntäminen ei ole yleistynyt. Jää nähtäväksi, tapahtuuko tällaista 

yleistymistä, vai jäävätkö innovaatioverkkoyhteisöt ainoastaan muutamiin yk-

sittäistapauksiin. Käyttäjien ja verkkoyhteisöjen potentiaali kuitenkin tunniste-

taan haastatelluissa yrityksissä ja niistä saadut kokemukset ovat pääasiassa po-

sitiivisia. Innovaatioverkkoyhteisöissä on tällä hetkellä kyse marginaali-

ilmiöistä, joiden hyödyntämisestä laajalti eri alojen T&K-toiminnan tukena ei 

ole juurikaan kokemuksia. Haastatteluihin valitut ja osallistuneet yritykset luul-

tavasti vääristävät kuvaa innovaatioverkkoyhteisöihin suhtautumisesta siksi, 

että yritykset, jotka eivät osallistuneet tutkimukseen, olivat ilmiöstä vähemmän 

kiinnostuneita. Haastatellut yritykset olivat innovaattoreiksi tai aikaisiksi 

omaksujiksi luokiteltavia, joten jos ne olisi valittu esimerkiksi satunnaisotannal-

la, olisivat haastattelujen tulokset oletettavasti huomattavasti verkkoyhteisöjen 

innovaatiopotentiaaliin negatiivisemmin suhtautuvia. 

Innovaatioverkkoyhteisöjen onnistumiseksi yrityksen täytyy olla sitoutunut yh-

teisöön pitkäaikaisesti, käyttäjien ja yrityksen välillä täytyy vallita luottamus ja 

molemminpuolinen arvostus. Yrityksen maineen ja brändin merkitystä yhtei-

sön onnistumiselle ei pidä sivuuttaa. Haastatteluissa yhdeksi haasteelliseksi sei-

kaksi nousi verkkoyhteisön ja yrityksen odotusten eroavaisuudet, jotka voivat 

johtaa mm. ristiriitoihin ja väärinkäsityksiin. Legon edustaja mainitsi merkittä-

vimmistä käyttäjäinnovaation haasteista seuraavasti: 

The challenge is that for relationships to be productive they need to be based on trust and 
to be long-lasting and that demands a different commitment from a company – a longer 
term view than many companies are willing to have. For the LEGO Group this is some-
what easier as we are familyowned and can afford to take the long term view, but it can 
be a challenge in companies where the short term view and optimizing shareholder value 
can be at odds with the need to be open and committed to being present for a long time. 
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Useissa aiemmin viitatuissa tutkimuksissa on havaittu, että käyttäjät innovoivat 

yleensä itselleen tai yhteisönsä jäsenille (esim. Franke & Shah 2003; Jeppesen & 

Frederiksen 2006). Suunnon edustajan kanssa tehdyssä haastattelussa kuitenkin 

ilmeni, että yrityksen asiakkaat pitävät yrityksen brändiä niin hyvänä, että he 

antavat paljon kehitysehdotuksia ja ideoitaan pyytämättä. Samankaltainen nä-

kemys tuli esiin myös FRWD:n edustajan kommenteista. Ilmeisesti löytyykin 

käyttäjiä, jotka haluavat tuoda omia näkemyksiään niin voimakkaasti esiin yri-

tykselle, että ottavat yhteyttä sähköpostitse. Onkin luultavaa, että nämä samai-

set käyttäjät olisivat myös innovaatioverkkoyhteisön ensimmäisiä käyttäjiä. 

Yrityksen innovaatioverkkoyhteisön, kuten myös muun yhteisön, onnistumi-

seen vaikuttaakin yrityksen brändi, tunnettuus ja maine. Olisikin liian yksioi-

koista olettaa, että verkkoyhteisön onnistumiseen riittäisi pelkästään käyttäjien 

halu kehittää tiettyä tuotetta tai pyrkiä tekemään täysin uusia innovaatioita.  

Näihin liittyen verkkoyhteisöt näyttäisivät yleistyneen suurimmissa yrityksissä 

nopeammin kuin pienissä. Tämä on ymmärrettävää mainittujen seikkojen lisäk-

si mm. kustannussyistä. Toisaalta pienemmille yrityksille innovaatioverkkoyh-

teisöt voisivat mahdollistaa nopean ja edullisen tavan tavoittaa käyttäjät ja näi-

den tarpeet. Pienet yritykset voisivat toimia myös joustavammin yhteisön kans-

sa. Ne eivät välttämättä myöskään toimi yhtä hierarkkisesti suurempiin verrat-

tuna, jolloin avoimempaan innovaatiotoimintaan siirtyminen vaikuttaisi hel-

pommin ja nopeammin toteutettavalta. Toisaalta ylläpidetyn verkkoyhteisön 

menestyvä toteuttaminen voi olla erittäin haasteellista tuntemattomalle yrityk-

selle. Voidaan myös pohtia, kuinka tarpeellisia verkkoyhteisöt ovat tapauksissa, 

joissa yritykset saavat käyttöönsä riittävästi tietoa käyttäjistä ja heidän tarpeis-

taan esimerkiksi jo käytössä olevin markkinatutkimuksen keinoin. Lisäksi käyt-

täjät ottavat vapaaehtoisesti yhteyttä ideoineen ja kehitysehdotuksineen. Mo-

nissa tapauksissa nämä ovat varmasti riittäviä keinoja saavuttaa käyttäjien nä-

kemykset. Innovaatioverkkoyhteisölle ei oletettavasti ole tarvetta kaikissa tapa-

uksissa. 
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Verkkoyhteisöjen yleistymisen ja niiden itsensä haasteita tarkastellaan seuraa-

vassa jakamalla ne väljästi ihmisistä ja yhteisöistä sekä organisaatioista synty-

viin haasteisiin. Esitettävät haasteet koskevat yrityksiä ainakin välillisesti. 

6.9.1 Ihmisten ja yhteisöjen kautta syntyviä haasteita 

Ihmisiä koskevista haasteista merkittävin on oletettavasti se, kuinka ihmiset 

saadaan osallistumaan verkkoyhteisöön. Jo aiemmin mainittu yhteisöissä esiin-

tyvä epätasa-arvoinen osallistuminen (ks. 4.2) on myös havaittu myös Nokia 

Beta Labsissa. Verkkoyhteisöjen potentiaalista voitaisiin saada enemmän irti, jos 

osallistuvien tuottajien ja kommentoijien määrää saataisiin nostettua. (Kangas 

ym. 2007) Ratkaisun löytäminen tälle ongelmalle voi osoittautua tosin enem-

män kuin haasteelliseksi. Mahdollisella ratkaisulla voisi olla sekä hyviä että 

haasteellisia puolia. Toisaalta voitaisiin hyötyä paremmin kollektiiviälystä, 

mutta toisaalta riskiksi tuottajien ja kommentoijien määrän kasvussa voisi muo-

dostua huonontuva ideoiden laatu sekä hyvien ideoiden hukkuminen viestitul-

vaan. Kommentoijien määrän kasvu voisi toisaalta vaikuttaa myös niin, että 

hyvät ideat saisivat enemmän kommentteja ja nousisivat paremmin esiin. 

Franke ja Shah (2003) ovat kuitenkin havainneet, että urheilutuotteita koskevas-

sa yhteisössä tuoteparannuksia on tehnyt lähes kolmasosa käyttäjistä. Täten 

odotettavasti huomattavasti suuremmalla määrällä kuin kymmenellä prosentil-

la käyttäjistä olisi annettavaa innovaatioprosessille. 

Toimivan innovaatioverkkoyhteisön synnyttäminen ja ylläpitäminen vaatii 

osallistumisen lisäksi käyttäjien sitoutumista yhteisöön. Tämä voi olla joskus 

suurikin haaste. Käyttäjät voivat siirtyä toiseen yhteisöön vain napinpainalluk-

sella (Kozinets 1999). Käyttäjien sitouttaminen vaatii motivoimista. Kuten ai-

emmin on esitetty, rahalla on havaittu olevan varsin heikko motivoiva vaikutus 

innovaatioverkkoyhteisöissä. Esimerkiksi Nokia Beta Labsin tapauksessa raha-

palkintojen nähdään motivoinnin sijaan mahdollisesti rikkovan verkkoyhteisön 
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hengen. Myös Legon edustaja totesi käyttäjien motivoinnin taustalla olevan 

muiden kuin rahallisten palkkioiden (ks. 6.2.1). Verkkoyhteisöissä motivoiviksi 

tekijöiksi tulisikin nousta mahdollisuus itsensä toteuttamiseen, yhteenkuulu-

vuuden tunne sekä mahdollisuus saada tunnustusta tuotteeseen liittyvistä pa-

rannuksista ja uusista ideoista. Toisaalta Kankaan ym. (2007) mukaan sisällöstä 

maksamisen uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Legon Design by Me  

-konseptissa ulkoiset kehittäjät saavat tekijänpalkkion suunnitelmistaan mui-

den ostaessa tuotteen. Tässä tapauksessa rahallinen palkkio on toiminut hyvin, 

joskaan ei ole selvyyttä, onko tämä toiminut varsinaisena osallistumisen moti-

vaattorina. Rahallisen palkkion rooli innovaatioverkkoyhteisöissä riippuukin 

oletettavasti verkkoyhteisön tyypistä ja alkuperäisistä tavoitteista. Rahallisten 

palkkioiden tuominen jo toimivaan innovaatioyhteisöön voi rikkoa yhteisön 

hengen, mutta tapauksissa, jossa rahallisen palkkion rooli on selkeä heti yhtei-

sön alusta saakka, voisi se jopa lisätä käyttäjien osallistumista ja sitoutumista 

projektiin. 

Tekijänoikeudelliset seikat on tiedostettava innovaatioverkkoyhteisöissä. Käyt-

täjien tulee olla alusta asti tietoisia siitä, kuka todella omistaa ideat ja mitä käyt-

täjiltä lähtöisin oleville ideoille voidaan tehdä. Myös muut tekijänoikeudelliset 

haasteet, kuten toisten ideoiden esittäminen ominaan, tulee tiedostaa ja joihin 

tulee varautua. 

Erityisesti radikaalien innovaatioiden kehittämisen haasteena on, että asiakkaat 

eivät usein tiedä tai ymmärrä tarpeitaan tarkkaan itsekään ennen prototyypin 

testaamista. Asiakkaiden on hankalaa tehdä konkreettisia innovaatioita ja kehi-

tysehdotuksia tuotekehityksen alkuvaiheessa, jos heillä ei ole aiempaa koke-

musta tuotteen käytöstä. (Hyvönen ym. 2007) Tästä voi tulla suuri haaste, jos 

käyttäjien halutaan tuovan yritykseen täysin uusia tuoteideoita. Nokian haas-

tattelussa nousi esiin näkemys, jonka mukaan käyttäjien arvo korostuu inno-

vaatioprosessin loppupuolella, kun konkreettinen tuote on jo olemassa. 
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…uskon, että beta-vaihe on kaikkein hedelmällisin. Vasta kun on olemassa konkreettinen 
prototyyppi, niin se on kaikkein hedelmällisin vaihe johtuen siitä, että alkuvaiheessa hy-
vin harva ihminen pystyy antamaan aivan ”from the scratch” aidosti hyviä toteuttamis-
kelpoisia ideoita, joista olisi oikeasti hyötyä. (Nokian edustaja) 

Käyttäjien on usein havaittu olevan myös ylikriittisiä omia ajatuksiaan kohtaan, 

ja tällöin ajaudutaan usein jo ennestään tuttuihin ratkaisuihin. Toisaalta joskus 

käyttäjien ideat voivat myös olla liian erikoisia ja yritykselle toteuttamattomissa 

olevia. (Hyvönen ym. 2007; Thomke & von Hippel 2002) 

Haasteeksi voi myös muodostua kontrollin ja valvonnan ylläpito. Osallistujien 

antaman tiedon validointi voi olla ongelmallista, vaikka yleisesti ottaen yhteisöt 

ovat itseänsä korjaavia. Tiedon oikeellisuuden tarkistus vaatii kuitenkin resurs-

seja joko yrityksen tai yhteisön puolelta. Lisäksi yhteisöissä voi esiintyä ilkival-

taa, joka voi olla esimerkiksi sisällöttömän materiaalin tuottamista, aiheeseen 

liittymätöntä turhaa sisältöä tai ilkivaltaa teknologiaa kohtaan. Myös osallistuji-

en liiaksi vaihtelevat motiivit voivat aiheuttaa ongelmia verkkoyhteisössä. 

(Wagner & Majchrzak 2006) 

Ihmisiin liittyviksi riskeiksi voidaan myös tunnistaa sellaiset sosiologiset riskit, 

kuten imitoinnin luomat ongelmat, vain tietyn ihmistyypin osallistuminen yh-

teisöön eli se, että osallistujien edustavuus ei ole riittävää ja, että tiettyä tapaa 

aletaan pitää ainoana oikeana tapana toimia. (Surowiecki 2005, 41–43, 58–65) 

6.9.2 Organisaatioiden kautta syntyviä haasteita 

Merkittävimpänä yrityksestä itsestään syntyvänä haasteena näen, että yrityksen 

rakenne ja toimintamallit eivät ole valmiita innovaatioverkkoyhteisön aloitta-

misen vaatimuksiin. Avoin innovaatiomalli ja sitä muistuttavat konseptit koros-

tavat hierarkkisesta ja rajojensa sisään lukkiutuneesta innovaatiomallista pois-

tumista ja läpikotaista rakenteiden, käytänteiden ja toimintamallien muutosta. 

Näkemykseni mukaan innovaatioverkkoyhteisöstä voidaan hyötyä kuitenkin 
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ilman täydellistä toimintamallien muutosta. Hierarkkinen ja sulkeutunut yritys 

ja innovaatioverkkoyhteisö ovat silti ongelmallinen yhdistelmä. Uskon kuiten-

kin, että verkkoyhteisöstä voi muodostua innovaatioprosesseja tukeva kokonai-

suus, vaikka suuria muutoksia toimintamalleihin ei tehtäisikään. Yrityksen tu-

lee tiedostaa, että antaessaan valtaa muille, se myös menettää omaa kontrolli-

aan. Tämä vaatii väistämättä muutoksia suljetulla mallilla toimivien yritysten 

käytänteissä. Jeppesen ja Molin (2003) ovatkin esittäneet verkkoyhteisön ja yri-

tyksen strategian välistä konfliktia merkittäväksi haasteeksi. 

Innovaatioverkkoyhteisö ei ole ratkaisu, joka selvittää kaikki tuotekehitystä 

koskevat ongelmat. Suurenkaan käyttäjämäärän osallistuminen tuotekehityk-

seen ei tarkoita sitä, että kehitetään kaikille sopivia ja kaikkien haluamia tuottei-

ta (Hyvönen ym. 2007). Yritys ei saa myöskään olettaa, että asiakkaat osallistu-

vat, ideoivat ja tekevät yhteistyötä automaattisesti verkkoyhteisön perustami-

sen jälkeen. (Tapscott & Williams 2007; von Hippel 2005, 2) 

Lisäksi verkkoyhteisö ja sen ylläpitäminen vaativat resursseja. Esimerkiksi 

mahdolliset organisaatiomuutokset, joita uudenlainen avoimuus voi vaatia, 

saattavat aiheuttaa suuriakin kustannuksia. Toisaalta verkkoyhteisö on mahdol-

lista aloittaa myös varsin pienimuotoisena kokeiluna. 

Beta Labs alkoi vähän niin kuin puolivirallisena hankkeena Nokian sisällä. Tällä ei ollut 
vahvaa johdon mandaattia, että näin pitää tehdä. Kokeilimme aluksi muutamalla hank-
keella, kuinka tällainen dialogi toimisi. (Nokian edustaja) 

Informaation jakelun ajoitus ja jaettavan informaation määrä ovat asioita, joihin 

tulee panostaa. Väärään aikaan verkkoyhteisölle annettava tieto voi esimerkiksi 

levitä yrityksen kilpailijoille kriittisessä ajankohdassa ja ideoihin voi liittyä 

myös liikesalaisuuksia.  

Yleisesti ilmenevä yrityksistä lähtöisin oleva ongelma on, että käyttäjiä ja käyt-

täjäyhteisöjä ei pidetä varteenotettavina ideoiden lähteinä ja innovaatioproses-



 93 

sin tukena, eikä niiden uskota tuovan juurikaan arvoa ydinmarkkinoille. Yri-

tykset jättävätkin tästä syystä käyttäjäinnovaatiot usein täysin huomiotta. 

(Tapscott & Williams 2008, 128) Haasteeksi voi myös muodostua se, kuinka yh-

teistyöprosessit konkreettisesti järjestetään ja kuinka käyttäjien avulla tapahtu-

vaa tuotekehitystä ja tietoa lopulta hyödynnetään lopullisessa tuotteessa. Esi-

merkiksi Hyvönen ym. (2007) esittävät, että kerättyä tietoa ei välttämättä hyö-

dynnetä, eikä kaikki saatu palaute ole myöskään yrityksen kannalta hyödyllis-

tä. Jos käyttäjät otetaan mukaan innovaatioprosesseihin, tulisi tämän myös 

konkretisoitua lopullisissa tuotteissa. Verkkoyhteisön toimivuuden kannalta 

tapaus, jossa käyttäjien panostuksia ei lopulta hyödynnetä ollenkaan, vaikuttaa 

oletettavasti negatiivisesti yhteisöön sekä ainakin välillisesti yritykseen mai-

neen heikkenemisenä ja käyttäjien menettämänä luottamuksena. 



 94 

7 YHTEENVETO 

Tutkielman tutkimustehtävänä oli selvittää, kuinka verkkoyhteisöjä ja niiden 

käyttäjiä voidaan hyödyntää yritysten innovaatioprosesseissa, kuinka niitä on 

tähän mennessä hyödynnetty ja millaisena niiden innovaatiopotentiaali näh-

dään haastatelluissa kuluttajatuotteita valmistavissa yrityksissä. Tutkimusteh-

tävää tarkennettiin tutkimuskysymyksillä. 

7.1 Käyttäjien ja verkkoyhteisöjen hyödyntäminen 

Käyttäjäinnovaation ja verkkoyhteisöjen soveltumisesta kuluttajatuotteisiin ei 

voida antaa yksiselitteisen myönteistä tai kielteistä vastausta tämän tutkielman 

perusteella. Tähän vaikuttavat monet tekijät, joista kenties merkittävin on ku-

luttajatuotemarkkinoiden laajuus. Tuotteet poikkeavat ominaisuuksiltaan ja 

käyttöalueiltaan erittäin paljon. Tällöin toisissa tuotekategorioissa käyttäjien in-

tegrointi innovaatioprosessiin voi olla toimiva ratkaisu, mutta toisissa erittäin 

haasteellista. 

Käyttäjien ja verkkoyhteisöjen innovaatiopotentiaali näyttää vaihtelevan kulut-

tajatuotteittain. Vaikuttaa, että innovaatioverkkoyhteisöt soveltuvat paremmin 

tai ovat ainakin helpommin sovellettavissa ohjelmistotuotteisiin kuin tavaroi-

hin. Verkkoyhteisöjen innovaatiopotentiaali tunnistettiin haastatelluissa yrityk-

sissä ja niiden mahdollisuuksiin uskottiin. Innovaatiopotentiaali näyttää koros-

tuvan haastattelujen perusteella innovaatioprosessin loppupäässä, kun varsi-

nainen tuote on jo olemassa. Yleistettävää vastausta ei kuitenkaan saatu, ja ole-

tettavasti käyttäjien hyöty innovaatioprosessin vaiheessa vaihtelee tapauksit-

tain. Vaikuttaa, että käyttäjät ja innovaatioverkkoyhteisöt ovat erityisesti poten-

tiaalisia inkrementaalisten innovaatioiden lähteitä. Radikaalin innovaation ke-

hittäminen samantyylisillä konsepteilla on huomattavasti haastavampaa. Nii-

den synty tietyn tuotekategorian ympärillä on niin harvinaista, että pelkästään 
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niiden kehitystä varten rakennettu verkkoyhteisö tuskin menestyy. Radikaaleja 

innovaatioita edistävien metodien ideointi, käyttö ja hyödyntäminen vaikutta-

vat myös huomattavammin hankalammin toteutettavilta. 

Toisaalta kärkikäyttäjien on esitetty olevan radikaalien innovaatioiden lähteitä 

ja tukevan innovaatioprosessin alkuvaihetta (ks. 3.3). Käyttäjien on havaittu 

tuovan selvyyttä juuri innovaatioprosessien alkuun, joskin empiiriset tulokset 

kärkikäyttäjien hyödyntämisestä innovaatioprosessin sumeassa alkuvaiheessa 

ovat harvinaisia. Jos innovaatioverkkoyhteisöjen käyttäjät ovat kärkikäyttäjiä, 

kuten näyttää, voitaisiin olettaa, että verkkoyhteisöjä on mahdollista hyödyntää 

tehokkaammin myös innovaatioprosessin sumeassa alkupäässä sekä radikaali-

en innovaatioiden luonnissa. Verkkoyhteisön potentiaalia ei tule sulkea pois 

myöskään sumean alkuvaiheen ja radikaalien innovaatioiden osalta. Radikaalit 

innovaatiot ovat oletettavasti yleisempiä korkean teknologian tuotteissa (ks. 

3.3). Tästä johtuen voidaan otaksua verkkoyhteisöjen mahdollistavan radikaalit 

innovaatiot erityisesti mainitulla sektorilla. Tämän tutkielman empiirisestä osi-

osta ei kuitenkaan saatu vahvistusta tälle olettamukselle jo olemassa olevien 

verkkoyhteisöjen osalta. On mahdollista, että kärkikäyttäjät tuovat selvyyttä in-

novaatioprosessin alkupäähän reaalimaailmassa, mutta tämä ei www-

ympäristön rajoitteiden vuoksi onnistu verkkoyhteisön kautta.  

Onnistunut käyttäjien integrointi vaatii sekä yritykseltä että käyttäjältä paljon. 

Alkuedellytyksenä yritykseltä vaaditaan brändi ja tuotteita, joita kohtaan löytyy 

intohimoisia käyttäjiä. Kun loppukäyttäjät ovat osallistuneet innovointiin, on 

merkittävä osa käyttäjistä suhtautunut tuotteisiin ja niiden aihealueeseen into-

himoisesti. Tuotteella tulee siis olla käyttäjiä, jotka ovat valmiita uhraamaan ai-

kaa, vaivaa ja rahaa tuotteeseen ja sen räätälöintiin. 

Oleelliseksi haastattelujen perusteella nousikin yrityksen brändi ja maine. Jotta 

onnistunut verkkoyhteisö voidaan rakentaa, tulee luottamuksen vallita yrityk-

sen ja sen käyttäjien välillä. Luottamuksen rakennuksen tulee olla tapahtunut jo 
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ennen verkkoyhteisöä. Innovaatioverkkoyhteisöä suunnitellessaan yrityksen 

tulisikin aluksi kiinnittää huomio omaan brändiinsä sekä käyttäjien luottamuk-

seen ja suhteeseen yritykseen. Kun luottamus yritykseen on korkea ja käyttäjät 

arvostavat sekä pitävät yrityksen brändiä korkeassa arvossa, voi verkkoyhteisö 

olla mahdollinen seuraava askel innovaatioprosessien tehostamiseksi. 

Chesbroughin (2003a) näkemys, että yrityksiä ei voida luokitella avoimen tai 

suljetun innovaatiomallin omaavaksi, saa vahvistusta tästä tutkimuksesta. Yri-

tykset hyödyntävät joko tietoisesti tai tiedostamattomasti niitä avoimen tai sul-

jetun innovaatiomallin piirteitä, jotka ne näkevät itselleen tarpeellisiksi. Esi-

merkiksi käyttäjien mielipiteitä halutaan ja heitä voidaan tuoda mukaan inno-

vaatioprosessiin myös syvemmin, vaikka muita avoimen innovaatiomallin piir-

teitä ei välttämättä hyödynnetä kokonaisvaltaisesti. 

7.2 Verkkoyhteisöt innovaatioprosessien tehostajana 

Innovaatioverkkoyhteisön avulla voidaan pienentää markkinainformaation 

väärän tulkinnan vaaraa ja vastata tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin, mutta 

toisaalta tulee tiedostaa se, että innovaatioverkkoyhteisöön osallistuvat ainoas-

taan tietyntyyppiset kuluttajat. Väärän tulkinnan mahdollisuus on olemassa, 

vaikka kärkikäyttäjien tulisikin havaita markkinoiden tarpeet huomattavasti 

muita aiemmin. Riskinä voi siis olla, että tältä kuluttajaryhmältä saatava tieto 

vääristää yrityksen näkemyksiä, jos kärkikäyttäjien näkemykset eivät vastaa 

suuren yleisön näkemyksiä ja tarpeita.  

Melko yksinkertainen tapa tuoda verkkoyhteisö osaksi innovaatioprosessia ku-

luttajatuotteiden tapauksessa on Legon Net Promoter Score -metodia tai Nokian 

Beta Labsin tähtiluokittelua vastaava menetelmä. Pyydettäessä käyttäjiltä ar-

vosanaa tuotteesta, ja perustelua arvosanalle, voidaan saada vaivattomasti uu-

sia näkemyksiä tuotteisiin ja kehitysideoita. Tämän kaltaista menetelmää on 

oletettavasti helpoin soveltaa erilaisiin sovelluksiin tai tiettyihin toiminnalli-
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suuksiin ja ominaisuuksiin. Puolestaan tapauksissa, jossa yrityksellä on esimer-

kiksi yksi tai muutama tuote, voi tällainen tuotteen luokittelu skaalan perusteel-

la olla turhaa. Eräs mahdollisuus voisi olla pyytää käyttäjiä antamaan arvosanat 

perusteluineen tietyille ominaisuuksille, jolloin voitaisiin saada myös kehitys-

ehdotuksia. 

Käyttäjien välisen yhteistyön ja kollektiiviälyn näkökulmasta lähestymistapa on 

osittain haasteellinen. Muiden käyttäjien antamat arvosanat ja mielipiteet vai-

kuttavat oletettavasti näkyvissä ollessaan jatkossa annettaviin arvosanoihin ja 

mielipiteisiin. Toisaalta tapauksissa, joissa arvosanoja ja perusteluja ei näytetä, 

ei synny myöskään mahdollisuutta käyttäjien väliseen yhteistyöhön. Eräs rat-

kaisu voisi olla tuoda erillinen mahdollisuus keskustella tuotteesta käyttäjien 

kesken arvosanojen ja perustelujen ulkopuolelle. 

Edellä mainittu lähestymistapa soveltuu lähinnä inkrementaalisten innovaati-

oiden kehittämiseen, johon toisaalta käyttäjäinnovaatiot useimmiten parhaiten 

soveltuvat. Arvosanat ja perustelut eivät kuitenkaan tarjoa juurikaan mahdolli-

suuksia radikaaleihin innovaatioihin. Eräs vaihtoehto voisi olla luoda mainittu 

metodi pääasialliseksi osallistumiskanavaksi kuluttajille ja lisäksi mahdollistaa 

täysin uudet tuoteideat erillisellä metodilla, joka voisi olla esimerkiksi suunnit-

telutyökalu tai keskustelu- tai palautealue. Toisaalta jos mukaan on liitetty edel-

lä mainittu mahdollisuus keskustella nykyisistä tuotteista tai prototyypeistä 

käyttäjien kesken, voivat täysin uudet tuoteideat nousta myös keskustelun 

kautta. Haasteeksi saattaa tässä tapauksessa nousta se, kuinka potentiaalisim-

mat tuoteideat erotetaan muista. Tällaisessa tapauksessa tähtiluokittelu sekä 

keskustelijoiden ja viestien määrä saattavat indikoida tuoteidean laatua. Verk-

koyhteisön jäsenten avulla hyvä idea voi nousta esiin muiden joukosta juuri sii-

hen liittyvän keskusteluaktiivisuuden kautta. 

Onnistunut verkkoyhteisön sovittaminen innovaatioprosessiin on monimutkai-

nen prosessi. Verkkoyhteisön rooli yrityksen innovaatioprosesseissa on selvitet-
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tävä ja sen on oltava selvä koko yritykselle, liiketoimintamallin tulee soveltua 

tähän, käyttäjät on motivoitava osallistumaan verkkoyhteisöön ja jakamaan 

ideoitaan ja mielipiteitään. Lisäksi on pyrittävä tunnistamaan kärkikäyttäjät ja 

huomioimaan heidän vihjeensä. Toisaalta on pyrittävä kehittämään yhteisön 

monimuotoisuutta, riippumattomuutta ja hajautusta. 

Verkkoyhteisöjä pitäisi näkemykseni mukaan tarkastella innovaatioprosessin 

tehostajana ja tukena. Tapaustutkimuksesta saadut tulokset tukevat aiemman 

lähdeaineiston tuloksia, joiden mukaan käyttäjät ja innovaatioverkkoyhteisöt 

voivat olla mahdollisia innovaatioprosessin tukijoita. Ne eivät kuitenkaan kor-

vaa yrityksen sisäisiä T&K-osastoja. Käytännössä ajatus siitä, että koko innovaa-

tioprosessi siirtyisi innovaatioyhteisön vastuulle, vaikuttaa ainakin tällä hetkel-

lä sekä kirjallisuus- että empiriaosuuden tarkastelujen myötä utopistiselta. Ku-

ten aiemmassa luvussa esitellyistä haasteista voidaan havaita, ei verkkoyhtei-

sön liittäminen innovaatioprosesseihin ole yksinkertainen prosessi, eivätkä sen 

myötä saavutettavat edut ratkaise innovaatioprosessien kaikkia ongelmia. Tu-

kea innovaatioprosesseille siitä voidaan kuitenkin saada. Verkkoyhteisöt ovat 

lupaavia innovaatioprosessien ja tuotekehityksen tehostajia, mutta ne eivät on-

nistu aina ja ne vaativat huomattavia panostuksia. Lego Mindstormsin kaltaiset 

onnistumistarinat ovat harvinaisia, ja tätä tutkielmaa tarkasteltaessa on syytä 

havaita haastateltujen yritysten poikkeuksellisuus. Onnistuneille innovaa-

tioverkkoyhteisöille näyttää olevan usein myös tyypillistä, että ne eivät ole syn-

tyneet erityisen suunnitellusti, vaan ovat kehittyneet esimerkiksi kokeilun kaut-

ta tai havaitun käyttäjien kesken tapahtuvan toiminnan seurauksena. 

Olemassa olevien tapausten perusteella näyttää siltä, että verkkoyhteisön, jolta 

halutaan innovatiivisia ideoita, tulisi mahdollistaa käyttäjien välinen keskustelu 

ja käyttäjien pitäisi pystyä tuomaan esiin myös kriittisiä näkökulmia. Käyttäjät 

voisivat saada jonkin luokittelun mukaisen aseman, jonka laadun ratkaisisi teh-

tyjen ehdotusten määrä ja niistä saadut vertaisarviot. Näin kärkikäyttäjät ja 

kärkikäyttäjyyden aste voitaisiin selvittää yksinkertaisesti mahdollisia yrityksen 
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yhteydenottoja tai ainoastaan seuraamista varten. Verkkoyhteisö voisi siis olla 

tapa yhdistää ominaisuuksien mukaan tapahtuva seulonta, käyttäjäsuositukset 

ja itsevalinta. 

Verkkoyhteisöistä on jo muodostunut merkittävä rajapinta yrityksen ja asiak-

kaiden välille ja tulevaisuudessa merkitys tullee korostumaan. Niiden tarjoa-

maa innovaatiopotentiaalia ei tulisi sivuuttaa, mutta haasteitakin kuitenkin 

esiintyy. Aihealueen hyödyntämättömyys isossa osassa yrityksiä voi johtua 

mm. yrityksen että käyttäjien ristiriitaisista odotuksista ja sitoutumisen ongel-

mista, tekijänoikeudellisista seikoista, jo muilla tavoin riittävästi tavoitettavista 

käyttäjäryhmistä ja liiketoimintamallin soveltumattomuudesta. 

7.3 Tutkimuksen toteutuksen ja luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen toteutusta ja luotettavuutta arvioitaessa on syytä tiedostaa, että 

haastatellut edustivat korkean teknologian yrityksiä ja kuten mainittua, niitä 

voi pitää innovaattoreina tai aikaisina omaksujina käyttäjäinnovaation ja inno-

vaatioverkkoyhteisöjen alueella. Täten suopea suhtautuminen verkkoyhteisöi-

hin voi antaa harhaanjohtavan kuvan koko kuluttajatuotteiden kentästä. Kuten 

aiemmin mainittiin, otettiin tutkimuksessa yhteyttä yhdeksään yritykseen, jois-

ta neljä osallistui. Oletettavasti näkemykset yrityksissä, jotka eivät osallistuneet, 

olisivat voineet olla keskimäärin negatiivisempia käyttäjäinnovaatioita ja inno-

vaatioverkkoyhteisöjä kohtaan, koska kiinnostusta aihepiiriin ei ollut. 

Saadut tulokset eivät oletettavasti päde kaikkiin kuluttajatuotteita valmistaviin 

yrityksiin. Kuten johdannossa mainittiin, on käyttäjäinnovaation rooli kuluttaja-

tuotteiden osalta epäselvä. Selvyyttä ei tähän saatu johtuen erityisesti siitä, että 

haastateltavaksi ei saatu useampia kuluttajatuotteita valmistavia yrityksiä. Tu-

loksista kuitenkin ilmenee, että käyttäjäinnovaation valjastaminen verkkoyhtei-

sön avulla voi olla potentiaalinen ja kokeilunarvoinen tapa tehostaa innovaa-

tioprosesseja. Isossa osassa tapauksista tulokset eivät kuitenkaan välttämättä 
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ole ainoastaan positiivisia. Käyttäjäinnovaation onnistumiseen vaikuttavia teki-

jöitä on lukuisia. Oletettavasti vain harva yritys ja tämän asiakaskanta voi heti 

saavuttaa menestyksekkään innovaatiotarkoituksiin suunnatun verkkoyhtei-

sön. 

Haastateltavien löytäminen ei ollut helppoa. Merkittävällä osalla kuluttajatuot-

teita valmistavia yrityksiä, joiden verkkosivuja käytiin läpi, ei ole käytössään 

minkäänlaista verkkoyhteisöä ja suurella osalla verkkoyhteisöjen hyödyntämi-

nen rajoittuu www-sivujen tarkastelun myötä lähinnä Facebook- tai Twitter-

profiiliin. Käyttäjien näkemyksiä ja palautetta kerätään lähinnä www-sivuilla 

olevalla palautelomakkeella. Vaikka teemahaastattelut antavat positiivisen ku-

van käyttäjäinnovaatiosta ja verkkoyhteisöjen hyödyntämisestä innovaatiopro-

sesseissa tulevaisuudessa, tulee edellä mainitut realiteetit huomioida tarkastel-

taessa käyttäjäinnovaation ja verkkoyhteisöjen mahdollisuuksia. 

Tapaustutkimuksessa tutkittuja yrityksiä oli ainoastaan neljä, joten saatuja tu-

loksia ei voida yleistää laajempaan joukkoon. Tällaisen aiheen tapauksessa nä-

kemykset ja kokemukset vaihtelevat huomattavasti, ja oletettavasti suurem-

mankin joukon tapauksessa tuloksia olisi ollut varsin vaikeaa yleistää. Innovaa-

tioverkkoyhteisöt kohtaavat merkittäviä haasteita tapauksissa, joissa tuotteet 

ovat konkreettisia tavaroita, joihin ei sisälly korkean teknologian ratkaisuja. 

Tämän tutkielman perusteella näyttää, että käyttäjäinnovaatio ja innovaa-

tioverkkoyhteisöt soveltuvat parhaiten korkean teknologian kuluttajatuottei-

siin. 

Tapaustutkimusta arvostellaan usein tutkimusmenetelmänä täsmällisyyden 

puutteesta. Yinin (2003, 10) mukaan tämä johtuu yleensä kuitenkin tutkijan 

omista virheistä, ei tutkimusmenetelmästä. Tässä tutkielmassa tapaustutkimuk-

sen täsmällisyys pyrittiin varmistamaan käyttämällä samoihin aihealueisiin 

pohjautuvia haastattelurunkoja. 



 101 

Johtuen tapaustutkimuksen luonteesta, tutkimuksen luotettavuutta ei tässä tut-

kielmassa analysoida reliabiliteetin ja validiuden perusteella. Hirsjärvi, Remes 

ja Sajavaara (2009, 232) toteavat termien käytön olevan kvalitatiivisessa tutki-

muksessa epäselvää, mutta tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä täytyy silti 

pystyä arvioimaan. Tutkielman luotettavuutta on pyritty kohentamaan selos-

tamalla tutkimuksen toteutus mahdollisimman tarkasti. Haastattelujen toteutus 

aikoineen, kestoineen, paikkoineen, olosuhteineen ja henkilöineen on esitelty ja 

muuhun mahdolliseen käytettyyn materiaaliin on viitattu. Tehtyjen tulkintojen 

luotettavuutta on pyritty vahvistamaan käyttämällä suoria lainauksia. Haastat-

teluja pyrittiin tekemään useita ja niitä tukemaan käytettiin www-sivuilta löy-

tyvää tietoa sekä haastateltavien antamaa tai vapaasti saatavilla olevaa lisäma-

teriaalia. Kaikkien yritysten tapauksissa materiaalia ei kuitenkaan ollut saatavil-

la yhtä paljon. 

7.4 Jatkotutkimusehdotuksia 

Vaikka käyttäjäinnovaatiota ja verkkoyhteisöjä on tutkittu viime vuosina ene-

nevissä määrin, on aihepiirissä vielä paljon lisätutkittavaa. Jatkossa mahdolliset 

tutkimusaiheet voisivat käsitellä brändin, maineen ja luottamuksen merkitystä 

innovaatioverkkoyhteisön onnistumiseen tai käyttäjäinnovaation soveltuvuutta 

erilaisiin liiketoimintaympäristöihin ja yrityskulttuureihin. Mielenkiintoinen 

tutkimusaihe voisi esimerkiksi tarkastella innovaatioverkkoyhteisön roolia kas-

vuyrityksessä. 

Myös laajempi katsaus verkkoyhteisöjen innovaatiopotentiaaliin on tarpeelli-

nen kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. Toisaalta innovaatioverkkoyhteisöjen 

yleistyessä netnografinen tutkimus itse yhteisössä voisi olla hyödyllinen sy-

vemmän ymmärryksen saavuttamiseksi. Kuten tutkielmassa on mainittu, ei 

kollektiiviälyn varsinaisesta hyödyntämisestä innovaatioprosesseissa ole vielä 
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juurikaan esimerkkejä, saatikka tieteellistä tutkimusta. Tämä alue kaipaakin 

laadukasta tieteellistä tutkimusta. 

Hedelmällinen jatkotutkimusaihe voisi tarkastella epäonnistunutta innovaa-

tioverkkoyhteisöä ja analysoida epäonnistumiseen johtaneita syitä. Nykyisel-

lään ei varsinaisia epäonnistumisia ole tiettävästi tarkasteltu, mutta haastatte-

luista ilmeni, että käyttäjäinnovaation osalta epäonnistuneitakin tapauksia on 

olemassa. 
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELUN RUNKO SUOMEKSI 

1. HAASTATELTAVAN ESITIEDOT: 
- Yritys 
- Haastateltava 
- Aika ja paikka 
- Asema yrityksessä 
- Työnkuva 

 
2. INNOVAATIOMALLI JA INNOVAATIOIDEN MERKITYS 

- Innovaatioiden synty, innovaatiomallin avoimuus, ulkopuolisten tahojen 
hyödyntäminen  

- Innovaatioprosessin mahdollinen kuvaus, tuotekehityksen kuvaus 
 
3. INNOVAATIOPROSESSIN MUUTOS 

- Tuotteiden elinkaaren muutos 
- Muutokseen mahdollisesti johtaneet syyt 
 

4. INNOVAATIOT JA KÄYTTÄJÄT 
- Käyttäjien hyödyntäminen tuotekehityksessä ja innovaatioprosessissa 

• Hyödyntämisen toteutus, haluttu tieto 
• Kuinka kauan käyttäjiä hyödynnetty? 
• Käyttäjien mahdollinen luokittelu, erilaisten käyttäjäryhmien 

merkitys 
• Syyt käyttäjien hyödyntämättömyydelle 

- Internetin ulkopuolisten yhteisöjen hyödyntäminen 
 
5. VERKKOYHTEISÖT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN 

- Verkkoyhteisöjen rooli yrityksen toiminnassa 
- Verkkoyhteisöjen innovaatiopotentiaali 
- Käyttäjien/yhteisön integrointi verkkoyhteisön kautta innovaatioproses-
seihin 

- Verkkoyhteisöjen hyödyntäminen 
• Verkkoyhteisöjen hyödyntäminen innovaatioiden lähteenä 
• Miksi? / Miksi ei? 
• Innovaatioverkkoyhteisöjen hyödyntäminen nykyisin 
• Mahdolliset suunnitelmat innovaatioverkkoyhteisöjen suhteen 
• Mitkä tekijät ovat johtaneet tähän? 

- Jos verkkoyhteisöjä hyödynnetään: 
• Käyttäjien luokittelu 
• Yhteiset piirteet aktiivisissa käyttäjissä 

- Kärkikäyttäjien tunnistaminen 
- Käyttäjien motivointi osallistumiseen 
- Käyttäjien välinen yhteistyö ja sitä kautta tapahtuva innovointi 
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LIITE 2: HAASTATTELU ENGLANNIKSI 

1. PRELIMINARY INFORMATION 
- Company 
- Interviewee 
- Time and place 
- Position in the company 
- Job description 

 

2. INNOVATION MODEL AND THE IMPORTANCE OF INNOVATIONS 

- Does the product development take place only inside the company or are 
the outside actors (other companies, educational institutes etc.) utilized? 

- Is there any general model for the innovation process? Is it possible to 
shortly describe the innovation process in the company? 

3. INNOVATIONS AND THE END USERS 

- How are users utilized for product development purposes (if they are)? 
What kind of information and input is wanted from the users? 

- How long have the users been utilized? What kinds of methods have been 
used? What have been the reasons for the specific methods to be used? 

- Is (the possible) role of users emphasized in certain phase of the 
innovation process (e.g. in the fuzzy front-end, prototype or 
commercialization)? 

- If the information and ideas are wanted from users, what are the reasons 
for those to be wanted? 

- Are the users somehow classified? Is the information wanted specifically 
from certain user groups (e.g. lead users)? 

4. ONLINE COMMUNITIES AND THE UTILIZATION 

- If I have understood correctly, the user insights and their ideas are wanted 
especially concerning Lego Mindstorms and there is an online community 
designed for this to happen. Has this kind of approach been utilized with-
in other products of Lego? If this kind of approach (online communities 
etc.) is not used within other products, is it possible to identify reasons for 
it (not to be used)? 

(jatkuu) 
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(jatkuu) 

- Does this kind of community based approach seem possible for more 
“concrete” products (which do not involve programming etc)? E.g. the us-
ers creating functionalities or designing products. 

- Does the integration of users in the product development processes 
through online communities seem possible and realistic (e.g. user com-
munity as a source of idea or user community as a support for innovation 
process)? Why/Why not? 

- Are the external online communities (outside Lego) utilized in any way 
for product development purposes (e.g. hobbyist communities, blogs, fo-
rums etc)? 

- What have been the main reasons leading for the use of Mindstorms 
community / Design by Me? 

- Are the members of Lego Mindstorms community categorized in some 
way by Lego (e.g. lead users)? Does Lego try to identify the lead users of 
its products? Does the Mindstorms community / Design by Me play any 
role in this (possible) identification? (definition for lead user: they face needs 
that will be general in a marketplace  months or years before the bulk of that mar-
ketplace encounters them, and they are positioned to benefit significantly by ob-
taining a solution to those needs (von Hippel 1986)) 

o If so, how does the identification of lead users happen? 

- Is it possible to find any shared features within active users? Is it possible 
to give a general description of active user of Mindstorms community or 
active user of Design by Me? 

- Do you have any idea, which amount of the users of Mindstorms online 
community actually create new features and share them for the commu-
nity? 

- How are the users motivated to take part in the community and to have 
input? Are the motivations of users to take part in the community and in-
novation process recognized? If motivations are recognized, what are the 
main motivations? 

- Has openness and “crowdsourcing” (Mindstorms, Design by Me) created 
any challenges? 

- Is the collaboration between users encouraged for innovation purposes? 
How are the possibilities of this kind of “mass collaboration” seen for the 
product development purposes? 


