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Tutkimuksen aiheena on matkapuhelintoimialalla tapahtunut poikkeuksellisen voimakas
murros. Tutkimuksessa kuvataan matkapuhelintoimialan historiaa ja kehitystä alan
syntymästä nykyhetkeen sekä erityisesti toimialan viimeisimmän murroksen taustatekijöitä
ja matkapuhelintoimialan tämänhetkistä kilpailuasetelmaa ja toimialarakennetta.
Matkapuhelintoimialalla tapahtunutta murrosta on tarkasteltu tutkimuksessa useiden
toisiaan täydentävien teorioiden kautta. Kirjallisessa osuudessa on käsitelty innovaatioiden
leviämistä, yritysten kilpailukeinoja ja liiketoimintamalleja sekä teknologian ja toimialan
kehitystä.
Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena. Tutkimuksen empiirinen aineisto
koostuu monesta eri lähteestä kerätystä tilastollisesta materiaalista sekä laadullisista
dokumenttiaineistoista. Tutkimuksen aineistoa on tarkasteltu faktanäkökulmasta käsin ja
analysoitu induktiivisen sisällönanalyysin keinoin.
Tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että matkapuhelintoimiala on viime vuosien aikana
läpikäynyt murroksellisen ajanjakson. Toimialalle on murtautunut uusia toimijoita, jotka
ovat lyhyessä ajassa nousseet toimialalla merkittävään asemaan muuttaen toimialan
voimasuhteita sekä voitonjakoa. Uusi tulokas Apple Inc. on haastanut toimialan
vakiintuneet yritykset teknologisesti uudenlaisella tuotteella sekä uudentyyppisellä
liiketoimintamallilla. Yhtiön menestys on perustunut onnistumiseen kolmella
kilpailustrategisella areenalla; puhelimissa, käyttöjärjestelmissä ja puhelimiin ladattavissa
applikaatioissa. Toinen uusi toimija Google Inc. on noussut toimialalla merkittävään
asemaan keskittymällä älypuhelinten käyttöjärjestelmiin. Samaan aikaan toimialan
pitkäaikaisen markkinajohtaja Nokian 2000-luvun taitteen menestys on muuttunut
kiristyvän kilpailun värittämäksi eloonjäämiskamppailuksi.
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1 JOHDANTO

1.1 Burning platform
”Olipa kerran mies joka työskenteli öljylautalla Pohjanmerellä. Eräänä yönä hän
heräsi valtavaan räjähdykseen, joka silmänräpäyksessä sytytti koko lautan tuleen.
Hetkessä liekit ympäröivät miehen. Savupätsin läpi hän raivasi tiensä lautan
kannelle, jonka reunalla hän kurkkasi pimeyteen, kylmään, pahaenteiseen Atlantin
valtamereen.
Liekit tavoittivat miehen ja hänellä oli vain sekunteja aikaa toimia. Hän voisi jäädä
liekkien armoille. Tai hän voisi hypätä 30 metriä alapuolella vellovaan jäiseen
veteen. Mies seisoi palavalla lautalla ja joutui tekemään päätöksen.
Hän päätti hypätä. Hän ei tiennyt, mitä siitä seuraisi. Normaalisti mies ei
ikipäivänä olisi loikannut jäiseen veteen. Mutta nyt tilanne ei ollut normaali - hänen
lauttansa oli tulessa. Mies selviytyi hypystä ja vedestä. Pelastuttuaan mies tajusi,
että "palava lautta" aiheutti radikaalin muutoksen hänen käyttäytymisessään.
Myös me seisomme nyt "palavalla lautalla" ja nyt on päätettävä, miten muutamme
käyttäytymistämme.
Jaan nyt kanssanne sen, mitä olen viime kuukausina kuullut omistajiltamme,
operaattoreilta, jakelijoilta, tavarantoimittajilta ja teiltä itseltänne. Olen oppinut,
että me seisomme palavalla lautalla. Ja räjähdyksiä on ollut useita; meillä on
lukuisia tulikuumia palopesäkkeitä, jotka lyövät liekkejä päällemme.
Esimerkiksi kilpailijoidemme suunnasta väkevä kuumuus on kiivaampaa kuin
odotimme. Apple alkoi häiritä markkinoita määrittelemällä älypuhelimen uudelleen
ja houkuttelemalla sovelluskehittäjiä suljettuun mutta hyvin tehokkaaseen
ekosysteemiin. - - Apple todisti, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan laitteesta
ja sovelluskehittäjät luomaan sisältöä siihen, kun se on hyvin suunniteltu ja se
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tarjoaa mahtavan kokemuksen. He muuttivat tämän pelin ja tällä hetkellä Apple on
kalleimpien puhelinten valtias.
Sitten on Android. Parissa vuodessa Android loi alustan, joka miellyttää
sovelluskehittäjiä, palveluntarjoajia ja laitevalmistajia. Android tuli kalliiseen
hintaluokkaan, he ovat nyt voittamassa keskihintaisissa laitteissa ja nopeasti ne
etenevät myös alle sadan dollarin puhelimiin. Googlesta on tullut vetovoima, joka
imee paljon tämän teollisuudenalan innovaatioista ytimeensä. - Mitä
tapahtui
Nokiassa
silloin,
kun
kilpailijat
alkoivat
polttaa
markkinaosuuttamme? Me jäimme jälkeen, missasimme suuret trendit ja hävisimme
ajassa. Silloin luulimme tehneemme oikeita asioita, mutta nyt - jälkiviisaana - voi
todeta, että olemmekin vuosia jäljessä.
Ensimmäinen iPhone tuli markkinoille vuonna 2007. Meillä ei vieläkään ole
tuotetta, joka voisi tuottaa samanlaisen kokemuksen käyttäjälleen. Android tuli
mukaan kuvioihin hieman yli kaksi vuotta sitten ja tällä viikolla se saavutti
markkinoiden ykköspaikan älypuhelimissa. Uskomatonta. - Pyrimme etenemään polulla - polulla takaisin markkinajohtajaksi. Kun julkistamme
uuden strategian 11. helmikuuta, se tulee olemaan valtava ponnistus yhtiömme
muuttamiseksi. - Palava lautta, jolta mies itsensä löysi, pakotti hänet muuttamaan käyttäytymistään
ja ottamaan uhkarohkean askeleen tuntemattomaan tulevaisuuteen. Mies selviytyi
kertomaan tarinansa. Nyt meillä on erinomainen tilaisuus tehdä samoin.”
Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop:n kirje Nokialle (MTV3 uutinen, 9.2.2011)

2

Edellä oleva lainaus on ote Nokia Oyj:n toimitusjohtajan Stephen Elopin organisaatiolleen
lähettämästä kirjeestä, jossa hän kuvaa matkapuhelinyritys Nokian tilannetta vuoden 2011
alkupuolella. Kirje herättää lukijassaan useita kysymyksiä: Mitä on tapahtunut ja miksi?
Miten on ajauduttu tilanteeseen, jossa matkapuhelintoimialaa monta vuotta dominoineen
Nokian vasta nimitetty toimitusjohtaja kuvaa yrityksen olevan ”palavalla lautalla”?

Tässä

tutkimuksessa

haetaan

vastauksia

näihin

kysymyksiin

kuvaamalla

matkapuhelintoimialalla ja matkapuhelinliiketoiminnan toimintaympäristössä tapahtuneita
muutoksia ja analysoimalla näiden muutosten taustatekijöitä.

Matkapuhelintoimiala on kehittynyt nykyisen kaltaiseksi kolmen vuosikymmenen saatossa.
Ensimmäinen yhteispohjoismainen analoginen matkapuhelinverkko NMT lanseerattiin
Suomessa vuonna 1981 (Häikiö 2001). NMT -verkko eli huippuaikaansa 1990-luvun
puolivälissä ja sillä oli enimmillään noin 5 miljoonaa käyttäjää. Tätä myös 1Gteknologiaksi kutsuttua NMT-teknologiaa seurasi 2G:ksi kutsuttu digitaalinen GSMteknologia, jonka myötä matkapuhelimet levisivät ympäri maailman. GSM-teknologialla
toimivilla puhelimilla on arvioitu olevan nykyään jo yli kolme miljardia käyttäjää. Nyt
matkapuhelintoimialalla eletään kolmatta suurta muutossykliä. Toimialan nopeimmin
kasvava yhteysteknologia on nimeltään UMTS eli 3G, jolla arvioidaan olevan
maailmanlaajuisesti jo yli miljardi käyttäjää. (Informa Telecoms and Media 2011)

1990-luvulla matkapuhelinliiketoimintaa hallitsivat suomalainen Nokia, amerikkalainen
Motorola ja ruotsalainen Ericsson. 2000-luvulla matkapuhelinkilpailuun liittyivät edellä
mainittujen yritysten lisäksi korealaiset Samsung ja LG. 2000-luvun puoliväliin saakka
3

matkapuhelintoimialan kenttä oli suhteellisen muuttumaton ja toimialakenttää kuvasi
vakiintuneiden

toimijoiden

välinen

kilpailu,

jossa

Nokia

oli

volyymeiltaan

ja

kannattavuudeltaan selkeästi suurin noin 35-40 prosentin markkinaosuudella.

2000-luvun jälkipuoliskolla matkapuhelintoimiala alkoi muuttua voimakkaasti. Toimialalle
on tullut aivan uusia yrityksiä (Apple, Google), joiden myötä toimialan kilpailuympäristö
on hyvin erilainen kuin aiemmin. Uusi 3G-teknologia ja sitä hyödyntävät ns. älypuhelimet
ovat keskeisessä roolissa matkapuhelintoimialan kilpailukentän, arvonmuodostuksen ja
liiketoimintamallien syvällisessä muutoksessa. 3G-teknologia on mahdollistanut suuret
yhteysnopeudet ja niiden myötä monia uusia tapoja käyttää matkapuhelimia. Suurempien
yhteysnopeuksien myötä älypuhelimia voidaan käyttää mitä moninaisimmissa tilanteissa;
muun muassa Internet -pohjaisten palveluiden edullinen kuluttaminen puhelimen
välityksellä on tullut mahdolliseksi suurille asiakasjoukoille.

Toimialan kalleimman hintaluokan tuotteiden, älypuhelinten, myynti on ollut jo muutaman
vuoden ajan hyvin vahvassa kasvussa ja kyseiseen segmenttiin on viime vuosina hyökännyt
monia uusia toimijoita, joista esimerkkinä on vuonna 2007 täysin uutena toimijana
markkinoille tullut Apple Inc. omalla iPhone -puhelimellaan. Toimialan historiaan nähden
toimialan viimeaikainen muutoskehitys on ollut suunnattoman nopeaa. Arvioiden mukaan
vain runsas vuosi markkinoille tulonsa jälkeen (vuoden 2008 neljännessä neljänneksessä)
Apple

oli

jo

ohittanut

rahamääräisessä

liikevoitossa

aiemman

liikevoitto-

ja

markkinajohtaja Nokian (Dediu, 2010). Apple teki näin jo talven 2008-09 aikana pelkällä
yhdellä

iPhonellaan

enemmän

liikevoittoa

puhelinmalleillaan yhteensä.
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kuin

Nokia

kaikilla

kymmenillä

Applen iPhonen menestys heijastaa koko toimialan laajempaa kehityskulkua, jossa
pelkästään älypuhelimiin keskittyneet verrattain vähän aikaa toimineet yritykset, kuten
Apple, ovat kasvattaneet liikevoittoaan ja markkinaosuuttaan perinteisempien valmistajien
menettäessä aiempia asemiaan. Markkinaosuuksien kehitys ja ennen kaikkea toimialalla
tehdyn liikevoiton uudelleenjakaantuminen ovat varsin yksiselitteisiä ilmentymiä siitä, että
koko toimiala on murroksessa, ja että toimialan vakiintuneet liiketoimintamallit ovat niin
syvissä ongelmissa, että voimme puhua jopa kriisistä.

Toimialalla tapahtunut liikevoiton uudelleen jakaantuminen on ollut nopeaa ja dramaattista,
jonka vuoksi on haluttu tutkia, mitä on tapahtunut, ja miksi. Tutkimuksessa on analysoitu,
miten uudet tulokkaat ovat muokanneet toimialan voimasuhteita, kilpailuympäristöä ja
ansaintamalleja, sekä toimialan liiketoiminnan uutta logiikkaa ja toimintamalleja. Tämän
lisäksi on kuvattu, miten toimialan perinteiset toimijat ovat vastanneet muuttuneen
kilpailuympäristön haasteisiin, jotta murroksen laajuudesta ja vaikutuksesta toimialan
kehitykseen saadaan muodostettua kokonaisvaltainen kuva.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tämä tutkimus keskittyy matkapuhelintoimialalla tapahtuneen voimakkaan muutoksen ja
sen taustatekijöiden analysoimiseen monesta eri tulokulmasta.
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Vastatakseen tähän tutkimustavoitteeseen on tutkimuksen tehtävänä
•

kuvata aikajanalla ja vaiheittain, miten matkapuhelintoimiala on kehittynyt
nykytilaansa

•

kuvata

matkapuhelintoimialan

innovaatioiden

leviämistä,

muutoksen

erilaisia

keskeisiä

kilpailukeinoja

taustatekijöitä,
ja

etenkin

liiketoimintamalleja,

teknologista kehitystä, sekä toimialan yleistä kehitystä
•

kuvata matkapuhelintoimialan tämänhetkinen kilpailuasetelma ja toimialarakenne

1.3 Asemointi aikaisempaan empiiriseen tutkimuskenttään

Matkapuhelintoimialaan
Matkapuhelintoimialaa

kytkeytyviä
koskeva

tutkimuksia

aikaisempi

on

tutkimus

olemassa
on

melko

käsitellyt

paljon.

esimerkiksi

matkapuhelimen roolia ihmisten arjessa vaikuttavana mediana (May & Hearn 2005),
matkapuhelintoimialan yritysten tuotestrategioita (Giachettia & Marchia 2010), toimialalla
tapahtuneita tuoteinnovaatioita (Koski & Kretschmer 2007) sekä matkapuhelintoimialan
keskeisten toimijoiden liittoumia (Rice & Galvin 2006). Matkapuhelintoimialaa koskevassa
tuoreemmassa tutkimuksessa on lisäksi käsitelty arvon jakaantumista globaaleissa
älypuhelinten toimitusketjuissa (Ali-Yrkkö, Rouvinen, Seppälä & Ylä-Anttila 2011) sekä
matkapuhelintoimialan kilpailua käyttöjärjestelmien näkökulmasta (Kenney & Pon 2011;
Lin & Ye 2009; Hall & Anderson 2009).

Matkapuhelintoimialan rakennetta ja sen muutoksia käsitteleviä tutkimuksia on kuitenkin
verrattain vähän. Varsinkin matkapuhelintoimialalla tapahtuneen ajankohtaisen muutoksen
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tutkimus on vielä miltei olematonta. Tämä tutkimus pyrkii omalta osaltaan asemoitumaan
empiirisesti tähän tutkimuskenttään keskittymällä matkapuhelintoimialalla viime vuosina
tapahtuneeseen murrokseen.

1.4 Keskeiset käsitteet

Toimiala: Toimiala koostuu joukosta yrityksiä, jotka tarjoavat tuotetta tai tuotteita, jotka
ovat substituutteja toisilleen. (Kotler 2000, 220)

Toimialan

murros:

Toimialan

murroksella

viitataan

toimialalla

tapahtuvaan

poikkeuksellisen voimakkaaseen muutokseen. Toimialan murroksen saattaa käynnistää
esimerkiksi häiriyttävä radikaali teknologia tai uudenlainen liiketoimintamalli, joka
markkinoille tullessaan haastaa toimialan vakiintuneiden yritysten liiketoimintaa ja
ansaintatapoja. Murroksellinen teknologia tai sovellus saattaa muuttaa olemassa olevaa
toimialaa ja sen rakenteita tai johtaa jopa uuden toimialan syntymiseen. (Esim. Christensen
1997; Kim & Mauborgne 2007; Cooper & Smith 1992; Ireland, Hoskisson, & Hitt 2009)

Ekosysteemi: Teecen (2007, 1325) mukaan liiketoimintaekosysteemi (myöhemmin
ekosysteemi) on organisaatioiden, instituutioiden ja yksilöiden muodostama yhteisö, joka
vaikuttaa yritykseen sekä yrityksen asiakkaisiin ja toimittajiin. Moore (1996) määrittelee
ekosysteemin yritysten ja yksilöiden muodostamaksi yhteisöksi, jossa jaetaan resursseja
yhteisen strategisen tavoitteen saavuttamiseksi (Gueguen & Isckia 2009).
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Älypuhelin:

Matkapuhelin, joka normaalien puhelimen ominaisuuksien (puhuminen,

tekstiviestien lähettäminen) lisäksi tarjoaa mahdollisuuden käyttää Internetiä ja
sähköpostipalveluita. Lisäksi älypuhelin tukee erilaisia kehittyneitä käyttömuotoja, kuten
musiikkia, videoita, pelaamista, valokuvia, verkkoselausta ja paikantamiseen liittyviä
palveluita.

Älypuhelin toimii tietyntyyppisen käyttöjärjestelmän avulla, jonka kautta

älypuhelimeen on mahdollista kehittää uusia sovelluksia. (Morgan Stanley 2009, 110)

Applikaatiot eli sovellukset: Applikaatio eli sovellus on tietokoneohjelma, joka toimii
älypuhelimessa tai muussa vastaavassa päätelaitteessa. Osa applikaatioista hyödyntää
päätelaitteen ominaisuuksia, kuten GPS –paikannusta tai päätelaitteen verkkoyhteyttä.
Applikaatioita on olemassa moniin eri käyttötarkoituksiin; esimerkiksi pelaamiseen,
viihteeseen,

yhteydenpitoon,

paikantamiseen,

työskentelyyn,

matkustamiseen

ja

koulutukseen. (Morgan Stanley 2009, 134)

Käyttöjärjestelmä: Käyttöjärjestelmä on ohjelmisto, jonka tehtävänä on toimia
sovellusohjelmien ja laitteiston välisenä liitäntänä tarjoten sovelluskehittäjille rajapinnan
mobiililaitteistoon (Haikala & Järvinen 2003). Älypuhelimissa käytettyjä käyttöjärjestelmiä
ovat esimerkiksi Googlen Android, Nokian Symbian ja MeeGo, Applen iOS, RIM:n
BlackBerry OS sekä Microsoftin Windows Phone.
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1.5 Metodologia

1.5.1

Kvalitatiivinen tapaustutkimus

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisen tutkimuksen
lähtökohtana on Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, 161) mukaan todellisen
elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien
testaaminen vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu (Hirsijärvi ym.,
1997, 164). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tiettyä toimintaa,
kuvaamaan jotakin ilmiötä tai tapahtumaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta
jollekin ilmiölle (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 86). Laadullisen tutkimuksen ydin on
merkitystulkintojen tekemisessä eli arvoituksen ratkaisemisessa (Alasuutari 1993, 36).

Tutkimus on toteutettu case- eli tapaustutkimuksena. Tapaustutkimus tarkoittaa tutkimusta,
jossa Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005, 154) mukaan tutkitaan yhtä tai muutamaa
tietyllä tarkoituksella valittua tapausta. Tapaustutkimuksen kohteena voi olla jonkin
toimialan, organisaation, osaston tai yksilön prosessi, toiminto, tapahtumasarja tai historia
(Koskinen ym. 2005, 157).

Tämän tutkimuksen kohteena on matkapuhelintoimiala ja

matkapuhelintoimialalla tapahtunut murros.
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1.5.2

Aineiston keruu, analyysi ja tulkinta

Tapaustutkimuksen aineiston keruun menetelmä valitaan siten, että se on mahdollisimman
tarkoituksenmukainen (Koskinen ym. 2005, 157). Tämän tutkimuksen kohteena on
matkapuhelintoimiala ja sen murros. Tutkimuskohteen valinta on asettanut omat
vaatimuksensa

tutkimukseen

valikoidulle

aineistolle.

Koska

tutkimus

käsittelee

matkapuhelintoimialan tasolla tapahtuvaa muutosta on aineiston valinnassa ja keruussa
kiinnitetty huomiota siihen, että tutkimuksen perustaksi löydetään juuri tätä ilmiötä
käsittelevää aineistoa.

Tässä tutkimuksessa empiiristä tutkimusaineistoa on kerätty laaja-alaisesti. Yinin (2003)
mukaan tapaustutkimusta voi tehdä sekä tilastollisin että laadullisin keinoin. Tämän
tutkimuksen

aineisto

dokumenttiaineistoja.

sisältää

sekä

Tutkimusaineistona

tilastollista
käytetään

materiaalia
kirjallista

että
aineistoa,

laadullisia
lähinnä

analyytikkoraportteja, matkapuhelintoimialaa käsitteleviä artikkeleita ja kirjallisuutta,
vuosikertomuksia, lehtiartikkeleita sekä ja muita julkaisuja. Tutkimuksen pääasiallisen
aineiston muodostaa kattava otos matkapuhelintoimialaa seuraavien analyytikkoyhtiöiden
raporteista. Pääasiallisen tilastollisen tutkimusaineiston muodostaa matkapuhelintoimialaa
analysoivan tutkimusyhtiö Gartnerin matkapuhelintoimialaa koskevat tilastolliset analyysit
viimeisen vuosikymmenen ajalta. Tästä tilastollisesta materiaalista on luotu uusia aineistoja
keräämällä niissä esitettyä dataa yhteen ja visualisoimalla näin saatua uutta aineistoa
helppolukuisiksi kuvioiksi. Näin on luotu erilaisia näkymiä tutkittavaan ilmiöön, kuten
esimerkiksi

tutkimuksessa

tarkasteltavien

toimialan

keskeisten

yritysten

markkinaosuuksien kehitykseen viimeisen vuosikymmenen ajalta. Tätä tilastollista
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tutkimusaineistoa on täydennetty analyytikkoyhtiö Informa Telecoms and Median
matkapuhelintoimialaa koskevalla pitkittäisanalyysilla. Merkittävässä osassa tutkimuksessa
käytettävästä empiirisessä aineistossa ovat lisäksi analyytikkoyhtiö Morgan Stanleyn sekä
tutkimusyhtiö Asymcon matkapuhelintoimialaa koskevat analyysit ja raportit. Nämä
analyytikkoraportit

yhdistettynä

muuhun

painettuun

materiaaliin

muodostavat

monipuolisen empiirisen aineiston, jolle tutkimus pohjautuu.

Tutkimuksen aineistoa on tarkasteltu ja analysoitu faktanäkökulmasta käsin. Tällöin ollaan
kiinnostuneita niistä tiedoista eli faktoista, joita käytettävät lähteet välittävät tutkittavasta
ilmiöstä. Faktanäkökulma ei siis tarkoita sitä, että kaikkea puhuttua ja kirjoitettua aineistoa
pidettäisiin totena, vaan että faktanäkökulmassa tutkimuksen aineisto muodostaa
eräänlaisen linssin, jonka kautta tutkija katsoo todellisuuteen. (Koskinen ym. 2005, 62-64)

Tutkimuksen aineistoa on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Laadullisen aineiston
sisällönanalyysi voidaan Tuomen ja Sarajärven (2002, 110) mukaan tehdä joko
aineistolähtöisesti,

teoriaohjaavasti

tai

teorialähtöisesti.

Tässä

tutkimuksessa

tutkimusmateriaalia on analysoitu aineistolähtöisesti eli induktiivisesti. Laadullisen
aineiston tapauksessa analyysia tehdään tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Tutkimusaineiston analyysin tarkoituksena on Tuomen ja Sarajärven (2002, 110) mukaan
luoda selkeä sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysilla pyritään
järjestämään aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää
informaatiota. Kvalitatiivisen aineiston analysoinnin tavoitteena on informaatioarvon
lisääminen, koska hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan selkeää, mielekästä ja
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yhtenäistä informaatiota. Aineiston laadullinen käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja
tulkintaan, jossa aineisto hajotetaan aluksi osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudelleen
loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110)

1.5.3

Tutkimuksen luotettavuuden pohdintaa

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää monia erilaisia tutkimus- ja
mittaustapoja. Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä reliabiliteetin ja
validiteetin käsittein. Uusitalon (2001, 84) mukaan tutkimuksen reliaabeliudella
tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta. Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan siis
tutkimuksen kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen validius puolestaan
tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä oli tarkoituskin
mitata (Uusitalo 2001, 84).

Tämän tutkimuksen validiutta on pyritty parantamaan käyttämällä useita menetelmiä.
Tutkimusmenetelmien yhteiskäytöstä käytetään nimitystä triangulaatio. Useiden lähteiden
käyttö yhden aineiston sijaan sallii Koskisen ym. (2005, 158) mukaan monenlaisten
seikkojen tutkimisen ja parantaa tutkimuksen konstruktiovaliditeettia. Tässä tutkimuksessa
on tutkimuksen validiuden parantamiseksi hyödynnetty teoreettista triangulaatiota eli
tutkittavaa ilmiötä on lähestytty eri teorioiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa on
hyödynnetty aineistotriangulaatiota eli tutkimusongelman ratkaisemiseksi on kerätty useita
erilaisia tutkimusaineistoja. (Hirsijärvi ym. 1997, 233)
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Tuomen ja Sarajärven (2002, 133) mukaan reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä on
laadullisen tutkimuksen piirissä myös kritisoitu. Tämä johtuu siitä, että nämä käsitteet ovat
syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja vastaavat lähinnä vain kvantitatiivisen
tutkimuksen tarpeisiin. Hirsijärven ym. (1997, 232) mukaan tapaustutkimuksessa kaikkien
ihmistä ja kulttuuria koskevien kuvausten voidaan ajatella olevan ainutlaatuisia ja havaita,
että kahta samanlaista tapausta ei ole olemassa. Näin ollen perinteiset luotettavuuden ja
pätevyyden arvioinnit eivät tule tapaustutkimuksessa kysymykseen (Hirsijärvi ym. 1997,
232). Koskisen ym. (2005, 257) mukaan olisikin yksinkertaisinta puhua yleisesti
tutkimuksen laadusta ja ajatella, että tutkijan tulee tutkimuksen teossa pyrkiä koko ajan
systemaattiseen laaduntarkkailuun.

1.6 Tutkimusraportin rakenne

Tämä tutkimusraportti koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään
tutkimuksen aihepiiri ja tavoite, asemointi aikaisempaan tutkimuskenttään, keskeiset
käsitteet sekä tutkimusraportin rakenne. Ensimmäisessä luvussa käsitellään myös
tutkimuksen metodologisia kysymyksiä. Luvussa tarkastellaan tutkimusaineiston keruuta,
sen analyysia ja tulkintaa, sekä pohditaan tutkimuksen luotettavuutta.

Tutkimuksen

toinen

luku

koostuu

kirjallisuuskatsauksesta

ja

siinä

keskitytään

tarkastelemaan toimialamurrosta. Toinen luku jakaantuu neljään laajempaan teemaan, jotka
ovat innovaatioiden leviäminen, teknologinen kehitys, yritysten kilpailukeinot ja
liiketoimintamallit sekä toimialan kehitys.
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Kolmannessa

luvussa

käsitellään

matkapuhelintoimialan

kehitystä

empiirisen

tutkimusaineiston valossa. Luvussa tarkastellaan toimialan historiallista kehitystä toimialan
alkutaipaleista tähän päivään saakka. Lisäksi luvussa käsitellään toimialan nykytilannetta
sekä toimialan teknologisia kehityskaaria.

Neljäs luku on jaettu tutkimuksen empiiristen tulosten perusteella neljään alalukuun.
Tutkimuksen

tuloksia

innovaationäkökulma,

tarkastellaan

neljästä

teknologianäkökulma,

eri

näkökulmasta,

jotka

liiketoimintanäkökulma

ovat
ja

toimialanäkökulma.

Tutkimuksen viidennessä luvussa muodostetaan yhteenveto tutkimuksen keskeisistä
tuloksista. Lisäksi pohditaan toimialan tulevaisuutta.
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2 TOIMIALAMURROKSEN MUODOSTUMINEN

Tämä tutkimus keskittyy matkapuhelintoimialalla tapahtuneen murroksen kuvaamiseen.
Tämän luvun tavoitteena on luoda katsaus toimialan murrosta käsittelevään kirjallisuuteen
sekä rakentaa teoreettinen viitekehys empiiriselle tutkimukselle.

Toimialalla tapahtuvaa murrosta voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Toimialan
rakenne koostuu monista eri elementeistä, joista jokainen voi muuttuessaan aiheuttaa
muutoksen toimialan dynamiikassa (esim. Porter 1980). Toimialan murroksen saattaa
käynnistää esimerkiksi murroksellinen teknologia tai innovatiivinen liiketoimintamalli.

Tässä

tutkimuksessa

matkapuhelintoimialalla

tapahtunutta

murrosta

on

kuvattu

kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen olisi voinut tehdä pelkästään
toimialaa koskevan kirjallisuuden (esim. Porter 1980) tai teknologista kehitystä käsittelevän
kirjallisuuden (esim. Foster 1986) kautta. Tämä olisi kuitenkin rajoittanut monimuotoisen
ilmiön

tarkastelun

yhteen

tai

muutamaan

näkökulmaan.

Tästä

syystä

kirjallisuuskatsaukseen on valittu neljä aihepiiriä, joista jokainen muodostaa erilaisen
lähestymistavan tutkittavaan ilmiöön. Aihepiirit on valittu siten, että ne käsittelevät
toimialan murrosta niin asiakkaiden, yritysten, teknologian kuin toimialankin näkökulmista.
Jokainen näistä neljästä aihepiiristä luo erilaisen linssin tutkittavaan ilmiöön ja tukee
omalta osaltaan empiirisestä tutkimusaineistosta esiin nousevien ilmiöiden kuvaamista ja
selittämistä.
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Kuvio 1. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen osiot

Kirjallisuuskatsauksen aluksi tarkastellaan innovaatioiden leviämistä. Tämän kappaleen
pääasiallisen sisällön muodostavat innovaatioiden diffuusion teoria (Rogers 2003) sekä
korkean teknologian omaksumisen elinkaarimallin (esim. Moore 1991; 1995) teoria.

Teknologisen kehityksen kappaleessa toimialan murrosta tarkastellaan sekä ylläpitävien ja
häiriyttävien innovaatioiden teorian (esim. Christensen 1997, 2002, 2003 ja 2004) että
vähittäisen teknologisen kehityksen ja radikaalien tuoteinnovaatioiden (esim. Chandy &
Tellis 1998) teorioiden kautta.

Kirjallisuuskatsauksen kolmannessa kappaleessa toimialan muutosta tarkastellaan yritysten
liiketoiminnan tasolla. Tässä kappaleessa tarkastellaan yritysten erilaisia kilpailukeinoja
sekä kilpailuetua (esim. Treacy & Wiersema 1997) sekä liiketoimintamalleihin liittyviä
teorioita (esim. Osterwalder & Pigneur 2010).
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Toimialan kehityksen kappaleessa nostetaan esiin teorioita, jotka kuvaavat toimialan
kehityspolkuja (esim. De Wit & Meyer 2004) sekä toimialalla tapahtuvan muutoksen
aiheuttamia haasteita alan vakiintuneille yrityksille (esim. Day & Shoemaker 2000 sekä
Vlaar, De Vries & Willenborg 2005).

Kirjallisuuskatsauksen lopuksi rakennetaan synteesi ja viitekehys, jonka kautta tutkittavaa
ilmiötä tarkastellaan tutkimuksen tulevissa luvuissa.

2.1

Innovaatioiden leviäminen

2.1.1

Innovaatioiden diffuusio

Rogersin (2003) mukaan innovaatioiden diffuusio on prosessi, jossa innovaatio omaksutaan
tiettyjen kommunikaatiokanavien kautta ajan kuluessa sosiaalisen järjestelmän jäsenten
keskuudessa. Innovaation leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat itse innovaatio,
kommunikaatiokanavat, aika ja sosiaalinen järjestelmä. Rogers (2003) määrittelee
innovaation ideaksi, toimintatavaksi tai fyysiseksi objektiksi, jota yksilö tai muu
omaksujajoukko pitää uutena.

Innovaatioiden omaksuminen tapahtuu viisivaiheisen prosessin kautta. Innovaatioiden
omaksumisen ensimmäisessä vaiheessa innovaation omaksuja tulee tietoiseksi innovaation
olemassaolosta. Vakuuttelun vaiheessa innovaation omaksuja hakee tietoa innovaation
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hyödyistä ja haitoista ja muodostaa tämän pohjalta joko positiivisen tai negatiivisen
asenteen innovaatiota kohtaan. Päätöksentekovaiheessa yksilö päättää ottaako hän
innovaation käyttöön vai ei. Positiivista päätöstä seuraa omaksuminen, jolloin innovaatio
otetaan käyttöön. Lopulta vahvistusvaiheessa yksilö hakee vielä tukea jo tehdylle
päätökselle innovaatiota koskien. (Rogers 2003)

Rogersin (2003) mukaan innovaatioiden leviämisnopeutta voidaan selittää viiden
innovaation ominaisuuden kautta. Nämä tekijät ovat suhteellinen etu, yhteensopivuus,
monimutkaisuus, kokeiltavuus ja hyötyjen havaittavuus. Suhteellinen etu kertoo, kuinka
paljon parempana innovaatiota pidetään verrattuna sen edeltäjiin. Yhteensopivuudella
tarkoitetaan innovaation yhteensopivuutta potentiaalisten omaksujien arvojen, kokemusten
ja tarpeiden kanssa. Innovaation monimutkaisuudella viitataan puolestaan siihen, kuinka
vaikea innovaatio on käsittää ja käyttää. Kokeiltavuudella tarkoitetaan sitä, voidaanko
innovaatiota kokeilla ennen sen varsinaista käyttöönottoa. Hyötyjen havaittavuudella
viitataan siihen, kuinka selvästi innovaation hyödyt ovat nähtävissä muillekin kuin sen
omaksujalle. Ne innovaatiot, joilla on suuri suhteellinen etu, yhteensopivuus, kokeiltavuus
ja hyötyjen havaittavuus sekä vähäinen monimutkaisuus, leviävät muita innovaatioita
nopeammin. Erityisesti kaksi ensimmäistä innovaatioiden ominaispiirrettä - suhteellinen etu
ja yhteensopivuus - ovat tärkeässä roolissa selitettäessä innovaatioiden omaksumisasteen
kasvamista. (Rogers 2003)

18

2.1.2

Korkean teknologian omaksumisen elinkaarimalli

Mooren (1991) korkean teknologian omaksumisen elinkaarimalli kuvaa minkä tahansa
uutta teknologiaa sisältävän tuotteen markkinoille tulon etenemistä. Mallissa kuvataan,
kuinka uutta teknologiaa sisältävä tuote houkuttelee eri kuluttajatyyppejä taloudellisen
vaikutusaikansa eri vaiheissa. Malli muodostaa normaalijakauman, joka koostuu viidestä
eri kuluttajaryhmästä: innovaattoreista, aikaisista omaksujista, aikaisesta enemmistöstä,
myöhäisestä enemmistöstä ja vitkastelijoista (ks. kuvio 2). (Moore 1991, 39)

Kuvio 2. Korkean teknologian tuotteiden omaksumisen elinkaarimalli (Moore 1991)

Mooren (1991, 39) mukaan korkean teknologian markkinoita kehitetään käymällä
jakaumaa läpi vasemmalta oikealle. Ensiksi keskitytään innovaattoreihin ja aikaisiin
omaksujiin. Tämän jälkeen yrityksen tulee keskittyä aikaiseen enemmistöön, myöhäiseen
enemmistöön ja aina vitkastelijoihin asti. Yritysten tulisi käyttää jokaista kuluttajaryhmää
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viiteryhmänä seuraavalle asiakasryhmälle, jolloin aiemmin valloitettu kuluttajajoukko
toimii tärkeänä apuvälineenä seuraavan asiakasryhmän valloittamiselle. (Moore 1991, 42)

Aikaisen markkinan asiakkaat arvostavat teknologiaa ja siitä saatavaa suorituskykyä.
Aikainen markkina koostuu kahdesta asiakasryhmästä, jotka haluavat olla kehityksen
eturintamassa: innovaattoreista eli teknologiaintoilijoista sekä aikaisista omaksujista eli
visionääreistä. Innovaattorit eli teknologiaintoilijat ymmärtävät ensimmäisinä uuden
tuotteen mahdollisuudet. Teknologiaintoilijat arvostavat teknologiaa sen itsensä takia
(Moore 1991, 59-62). Visionäärit ovat korkean teknologian tuotteiden aikaisia omaksujia ja
heitä motivoivat tulevaisuuden mahdollisuudet. Heidän tavoitteenaan on hyötyä uudesta
teknologiasta ja näin olla muita edellä. Visionäärit erottuvat joukosta ja seuraavat omia
linjojaan. Lisäksi he ovat intuitiivisia ja valmiita ottamaan riskejä. (Moore 1991, 62-67 ja
Moore 1995, 18)

Päämarkkinan asiakkaat arvostavat ratkaisuja ja mukavuutta. Päämarkkina koostuu
aikaisesta enemmistöstä eli pragmaatikoista sekä myöhäisestä enemmistöstä eli
konservatiiveista. Aikaiseen enemmistöön kuuluvat henkilöt eli pragmaatikot haluavat tietää
uuden tuotteen ostoa harkitessaan, miten muut ihmiset ovat pärjänneet sen kanssa. He
ostavatkin tuotteet usein markkinajohtajilta ja toisin kuin visionäärit, he ovat varovaisia ja
kaihtavat riskinottoa. Pragmaatikot ovat analyyttisia sekä mukavuudenhaluisia ja ovat
tekemisissä itsensä kaltaisten ihmisten kanssa. (Moore 1991, 71-75) Myöhäinen enemmistö
eli konservatiivit ostavat korkean teknologian tuotteita vasta, kun tuotteet ovat jo
vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla ja kun tuotteiden hinta on alentunut kilpailun
myötä. Konservatiivit ovat hyvin vaativa asiakasryhmä ja he alkavat käyttää uusia tuotteita
20

vasta sitten, kun näyttää siltä, että muu maailma on ajamassa heidän ohitseen. (Moore 1991,
75-79; Moore 1995, 17)

Vitkastelijat eli epäilijät muodostavat viimeisen osan mallin elinkaaresta. Epäilijät eivät ole
kiinnostuneita uudesta teknologiasta ja toimivat uuden teknologian kriitikkoina. (Moore
1995, 17)

Mooren elinkaarimallissa voidaan erottaa erilaisia vaiheita siirryttäessä eteenpäin
elinkaarella. Näitä vaiheita Moore (1995) nimittää kuiluksi, keilaradaksi, tornadovaiheeksi
sekä kauppakaduksi. Lisäksi elinkaaren alusta voidaan erottaa idea ja sen ensimmäiset
tuotannolliset toteutukset (Lindroos & Lohivesi 2004).

Kuvio 3. Korkean teknologian tuotteiden omaksumisen elinkaarimallin vaiheet (Mukailtu:
Moore 1995)
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Elinkaaren alkuvaihe sisältää uuden idean synnyn pilottituotteineen, jota seuraavat
ensimmäiset pilottituotteisiin pohjautuvat tuotannolliset toteutukset (Lindroos & Lohivesi
2004).

Tässä

vaiheessa

tuotteen

asiakaskunnan

muodostaa

aikaisen

markkinan

teknologiaintoilijat ja visionäärit.

Siirryttäessä kohti päämarkkinaa yrityksen on ylitettävä kysynnän kuilu. Kuilu on
taitekohta aikaisen markkinan ja päämarkkinan välillä. Kuilu syntyy kahden erilaisen
asiakasryhmän, aikaisten omaksujien eli visionäärien ja aikaisen enemmistön eli
pragmaatikkojen, välille. Kuilu johtuu siitä, että visionäärille kelpaa tuote, joka on vielä
jossakin määrin keskeneräinen ja ratkaisee vain osan hänen ongelmistaan, mutta
pragmaatikko haluaa kokonaistuotteen, joka täyttää kaikki hänen tuotteelleen asettamat
vaatimuksensa. Moore (1995, 21) määrittelee kokonaistuotteen (whole product) sellaiseksi
tuotteiden ja palveluiden yhdistelmäksi, joka on niin houkutteleva, että se saa asiakkaan
ostamaan tuotteen.

Ylittääkseen kuilun yrityksen on valittava yksi pragmaatikoista

koostuva kohdesegmentti päämarkkinalta ja täytettävä tämän segmentin tarpeet
kokonaistuotteella. (Moore 1995)

Ylitettyään kuilun yritys siirtyy keilaradalle. Mooren mukaan keilarata on vaihe, jossa osa
massamarkkinoiden segmenteistä on ottanut tuotteen omakseen, mutta se ei ole vielä
saavuttanut valtavirran suosiota. Edetäkseen keilaradalta eteenpäin yrityksen tulee
valloittaa kokonaistuotteen avulla niche toisensa jälkeen kuin kaataen keiloja keilaradalla ja
suunnata näin kohti voimakkaan kasvun tornadovaihetta. (Moore 1995)
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Tornadovaiheessa kysyntä kasvaa erittäin nopeasti. Tornadovaiheen asiakaskanta koostuu
pragmaatikoista, jotka ostavat tuotteensa yleensä markkinajohtajalta. Tästä johtuen nopean
kasvun tornadovaiheen jälkeen markkinoilla on yleensä yksi selkeä markkinajohtaja ja
muutama muu kilpailija. Päästyään tornadovaiheeseen yrityksen tuleekin keskittyä
toimituskyvyn ylläpitämiseen ja varmistaa, että yritys kykenee vastaamaan nopeasti
kasvavaan päämarkkinan kysyntään. (Moore 1995)

Kauppakadulla kysynnän kasvu hidastuu. Uudesta tuotteesta on tässä vaiheessa tullut osa
jokapäiväistä toimintaa. Kauppakadun jälkeen elinkaaren lopussa on vielä taantuman vaihe
ja sitä seuraava lopetus. Usein taantumaa vauhdittaa se, että asiakkaat siirtyvät uusien,
mahdollisesti eri toimialoilla tapahtuneiden tuotekehityshankkeiden mukanaan tuomien
tuotteiden käyttäjiksi. (Moore 1995; Lindroos & Lohivesi 2004)

2.2 Teknologinen kehitys

2.2.1

Ylläpitävät ja häiriyttävät innovaatiot

Christensen (1997) jakaa teknologiset innovaatiot ylläpitäviin (sustaining) ja häiriyttäviin
(disruptive) innovaatioihin. Ylläpitävät innovaatiot parantavat olemassa olevien tuotteiden
suorituskykyä niiden tekijöiden suhteen, joita markkinoiden valtavirta-asiakkaat ovat
perinteisesti arvostaneet. Suurin osa millä tahansa toimialalla tapahtuvista teknologisista
edistysaskeleista on ylläpitäviä innovaatioita. Christensenin (1997) mukaan jotkut
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ylläpitävistä innovaatioista ovat luonteeltaan vähittäisiä, kun taas toiset saattavat olla
luonteeltaan radikaaleja tai epäjatkuvia.

Silloin tällöin markkinoille tulee innovaatioita, jotka tuovat markkinoille hyvin erilaisen
arvolupauksen kuin mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut tarjolla. Christensen (1997)
kutsuu näitä teknologioita häiriyttäviksi (disruptive) innovaatioiksi. Yleensä häiriyttävät
teknologiat

ovat -

ainakin

lyhyellä

tähtäimellä -

suorituskyvyltään

heikompia

valtavirtamarkkinoilla olemassa oleviin tuotteisiin verrattuna. Häiriyttävillä teknologioilla
on kuitenkin muita ominaisuuksia, joita valtavirran ulkopuolella olevat asiakasryhmät
arvostavat. Häiriyttävälle teknologialle perustuvat tuotteet ovat yleensä halvempia,
yksinkertaisempia, pienempiä ja mukavampia käyttää.

Kuviossa 4 on kuvattuna ylläpitävien innovaatioiden ja häiriyttävien innovaatioiden
syntyminen. Kuviossa olevat katkoviivat kertovat toimialalla olevien asiakassegmenttien
teknologian omaksumiskyvystä. Katkoviivat kulkevat kuviossa ylöspäin, joka tarkoittaa
sitä, että ajan kuluessa asiakkaiden kyky omaksua uutta teknologiaa hiljalleen kasvaa.
Tummalla nuolella kuvattu teknologian suorituskyky paranee kuitenkin nopeammin kuin
asiakkaiden omaksumiskyky, jolloin on riskinä, että ylläpitäviä innovaatiota markkinoille
tuova yritys alkaa ylipalvella asiakkaitaan lisäämällä tuotteeseen ominaisuuksia, joista
asiakkaat eivät halua enää maksaa lisähintaa. Tämän kehityksen seurauksena toimialan
kilpailuperusta saattaa muuttua ja se voi myös avata mahdollisuuden häiriyttäville
innovaatioille. (Christensen, Johnson & Rigby 2002; Christensen & Raynor 2003)
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Christensen ja Raynor (2003) jakavat häiriyttävät innovaatiot kahteen tyyppiin: low-end inovaatioihin sekä uusia markkinoita luoviin innovaatioihin. Low-end innovaatiolla
tarkoitetaan sitä, että markkinoille murtautuu toimija, joka pyrkii palvelemaan
markkinoiden ylipalveltuja ja vähiten kannattavia asiakkaita alhaisen kustannusrakenteen
liiketoimintamallilla. Yritys voi tuoda markkinoille tuotteen, jonka on aluksi heikompi
suorituskyvyltään, mutta joka kehittyessään alkaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja yritys
voi näin nousta segmentti kerrallaan kohti vaativampia ja vaativampia asiakasryhmiä. Näin
häiriyttävä teknologia saattaa kehittyessään haastaa myös toimialan vakiintuneiden
toimijoiden tuotteita. Uusia markkinoita luova häiriyttävä innovaatio puolestaan kilpailee
kuluttamatta jättämistä vastaan. Nämä tuotteet houkuttelevat joko kokonaan uusia
asiakkaita, joilla ei aikaisemmin ollut varaa ja kykyä käyttää olemassa olevia tuotteita tai
tuovat markkinoille uuden tuotteen, jota voi käyttää uusissa tilanteissa johtuen tuotteen
yksinkertaisuudesta, paremmasta liikkuvuudesta ja alhaisemmasta hinnasta. (Christensen &
Raynor 2003; Christensen, Anthony & Roth 2004; Gilbert 2003)
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Kuvio 4. Ylläpitävät (sustaining) ja häiriyttävät (disruptive) innovaatiot (Christensen &
Raynor 2003)

Christensenin häiriyttävien innovaatioiden teoria tarjoaa hyvän välineen analysoida niitä
uhkia, joita markkinoille tulevat uudet, pienempien kustannusten liiketoimintamallilla
operoivat yritykset saattavat aiheuttaa alan vakiintuneille yrityksille. Malli kuitenkin
keskittyy ylipalveltujen asiakkaiden houkuttelemiseen tähtääviin häiriyttäviin murroksiin
sekä häiriyttäviin murroksiin, jotka kamppailevat kuluttamatta jättämistä vastaan. Näin
ollen malli ei huomioi sellaisen häiriyttävän murroksen uhkaa, joka voi tulla markkinoiden
yläsegmenttiin ja joka palvelee markkinoilla olevia alipalveltuja kuluttajia. Christensenin
teoriaa tuleekin täydentää mallilla, jossa huomioidaan myös alipalveltujen asiakkaiden
palvelemisen kautta muodostuva markkinoille murtautumisen mahdollisuus.
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Utterback ja Acee (2005) täydentävät Christensenin häiriyttävien murrosten teoriaa
esittämällä useita esimerkkejä, joissa markkinoille on murtautunut sellainen innovaatio,
jonka suorituskyky on ollut parempi tai jonka hinta on kalliimpi kuin markkinoilla olevilla
tuotteilla. Heidän mukaansa markkinoille voi murtautua myös sellainen tuote, jonka sekä
suorituskyky että hinta on korkeampi kuin olemassa olevilla tuotteilla. Tällaiset innovaatiot
murtautuvat markkinoille markkinoiden vaativimpien asiakassegmenttien kautta ja voivat
sieltä käsin levitä kohti massamarkkinoita. Utterbackin ja Aceen (2005) teorian lisäksi
markkinoiden yläsegmenttiin kohdistuvaa teknologista uhkaa voidaan ymmärtää myös
radikaalin

tuoteinnovaation

teorian

kautta,

jota

käsitellään

kirjallisuuskatsauksen

seuraavassa kappaleessa.

2.2.2

Vähittäinen teknologinen kehitys ja radikaalit tuoteinnovaatiot

Chandy ja Tellis (1998) jakavat tuoteinnovaatiot neljään tyyppiin kahden tekijän
perusteella. Ensimmäinen tekijä, teknologia, määrittää sen, kuinka paljon uusi teknologia
eroaa

olemassa

olevasta

teknologiasta.

Toinen

tekijä

kertoo

tuotteen

hinta-

suorituskykysuhteesta eli siitä, kuinka paljon paremmin uusi tuote täyttää asiakkaiden
tarpeita suhteessa tuotteeseen käytettyihin euroihin. Tämän jaottelun pohjalta Chandy ja
Tellis (1998) jakavat tuoteinnovaatiot neljään kategoriaan: vähittäisiin innovaatioihin,
markkinaläpimurtoihin, teknologisiin läpimurtoihin ja radikaaleihin innovaatioihin (katso
kuvio 5). Chandy ja Tellis (1998) määrittelevät radikaalin tuoteinnovaation yrityksen
kyvyksi tuoda markkinoille uusia tuotteita, jotka sisältävät erilaista teknologiaa olemassa
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oleviin tuotteisiin verrattuna ja jotka pystyvät tyydyttämään asiakkaiden tarpeita
merkittävästi paremmin kuin olemassa olevat tuotteet.

Asiakkaiden tarpeiden tyydyttyminen / €
Vähäinen

Merkittävä

Merkittävä

Teknologinen läpimurto

Radikaali innovaatio

Vähäinen

Vähittäinen innovaatio

Markkinaläpimurto

Teknologian
uutuus

Kuvio 5. Neljä innovaatiotyyppiä (Chandy &Tellis 1998)

Vähittäisissä eli inkrementaalisissa innovaatioissa tapahtuu melko vähän muutoksia
tuotteiden teknologiassa ja ne tuottavat melko vähän hyötyjä asiakkaille suhteessa
tuotteeseen käytettyihin euroihin. Vähittäinen innovaatio vastaa edellisessä kappaleessa
käsitellyn ylläpitävän innovaation käsitettä.

Markkinaläpimurrossa tuotteen teknologia

perustuu olemassa olevalle teknologialle, mutta niiden hinta-suorituskykysuhde on
huomattavasti parempi kuin olemassa olevilla tuotteilla. Teknologisessa läpimurrossa
tuotteen teknologia on uutta, mutta innovaatio ei kykene tyydyttämään asiakkaiden tarpeita
merkittävästi paremmin kuin aikaisemmat tuotteet. Radikaali innovaatio puolestaan
perustuu uudelle teknologialle ja se tarjoaa huomattavia asiakashyötyjä verrattuna siihen
käytettyihin euroihin. (Chandy & Tellis 1998)
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Teknologista kehitystä on perinteisesti kuvattu teknologisen kehityksen S-käyrien avulla.
(esim. Foster 1986 ja Utterback 1994). Chandy ja Tellis (1998) kytkevät edellä käsitellyt
neljä eri innovaatiotyyppiä teknologisen kehityksen S-käyriin (katso kuvio 6).

Chandyn ja Tellisin (1998) mukaan olemassa olevaa teknologiaa T1 kuvaava teknologisen
kehityksen S-käyrä kehittyy ensiksi hitaasti, jonka jälkeen teknologian kehittyessä
asiakkaiden teknologiasta saamat hyödyt lisääntyvät harppauksenomaisesti. Kun aikaa
kuluu, olemassa olevan teknologian kehitys jälleen hidastuu. (ks. myös Foster 1986 ja
Utterback 1994)

Kuvio 6. Teknologisen kehityksen S-käyrät ja neljä innovaatiotyyppiä (Chandy & Tellis
1998)

Ajan kuluessa kehittyy uusi teknologia T2. Aluksi uuden teknologian hyödyt ovat
vähäisemmät verrattuna olemassa olevaan teknologiaan. Tällaisessa vaiheessa tapahtuvaa
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innovaatiota Chandy ja Tellis (1998) kutsuvat teknologiseksi läpimurroksi (c.).
Suojellakseen olemassa olevalle teknologialle perustuvia tuotteitaan uudelle teknologialle
perustuvia tuotteita vastaan yritykset pyrkivät parantamaan olemassa olevasta teknologiasta
saatavia hyötyjä. Tällaiset innovaatiot voivat olla joko vähittäisiä innovaatioita (a.) tai
markkinaläpimurtoja (b.). Ajan kuluessa uuden teknologian asiakkaille tuomat hyödyt
kehittyvät nopeasti ja jossakin vaiheessa tämä uusi teknologia ohittaa olemassa olevan
teknologian asiakkaiden kokemissa hyödyissä mitattuna. Tällaisessa tilanteessa tapahtuvaa
innovaatiota Chandy ja Tellis (1998) kutsuvat radikaaliksi tuoteinnovaatioksi (d.).
Utterbackin (1994, 158) mukaan uuden teknologian myötä tuotteiden suorituskyky voi
parantua dramaattisesti ja/tai niiden tuotantokustannukset saattavat laskea. Lopulta uuden
teknologian kehitys ohittaa aikaisemman teknologian ja siitä tulee hallitseva teknologia.
Kun aikaa kuluu, teknologiasykli toistuu uudestaan ja uusi teknologia altistuu jälleen
uusien teknologioiden aiheuttamille uhille.

2.3

Yritysten kilpailukeinot ja liiketoimintamallit

2.3.1

Kilpailukeinot ja kilpailuetu

Treacyn ja Wierseman (1997) mukaan yritys voi pyrkiä tuottamaan ainutlaatuista
asiakashyötyä kolmen erilaisen toimintatavan avulla. Treacy ja Wiersema (1997) kutsuvat
näitä

kolmea

toimintatapaa

tuotantolähtöiseksi,

tuotekehityslähtöiseksi

ja

asiakaspalvelulähtöiseksi toimintatavaksi. Näiden toimintatapojen kautta yritys voi tarjota
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asiakkailleen erilaista hyötyä; joko parasta hintaa, parasta tuotetta tai parasta
kokonaisratkaisua (Lindroos & Lohivesi 2010). Treacyn ja Wierseman (1997, 7) mukaan
yksikään yritys ei voi menestyä pyrkimällä tekemään kaikkea kaikille. Tämän sijaan
yrityksen

tulee

keskittyä

tuottamaan

ainutlaatuista

hyötyä

tarkkaan

valitulle

asiakasryhmälle. Yrityksen tulee valita näistä kolmesta toimintatavasta yksi ja olla sen
lisäarvoulottuvuuden suhteen markkinoiden paras. Samanaikaisesti yrityksen toiminnan
tulee olla kahden muun osa-alueen suhteen riittävän hyvällä tasolla.

Kuvio 7. Kolme erilaista toimintatapaa (Treacy & Wiersema 1997)

Tuotantolähtöinen

toimintatapa

tähtää

kustannusjohtajuuden

saavuttamiseen.

Tätä

toimintatapaa noudattavien yritysten arvolupaus on selkeä: arvolupaus koostuu halvasta
hinnasta

ja

vaivattomasta

valmistusprosessit

ja

palvelusta.

Toiminnan

työskentelymenetelmät,

fokuksessa
joilla

on

tähdätään

automatisoidut
toimintojen

virtaviivaistamiseen ja kustannusten karsimiseen. Toimintatavassa keskeistä ovat korkeat
volyymit ja standardoitu tuotanto. Operatiivisesti erinomaisten yritysten toiminta on
vahvasti keskitettyä ja toimintaa ohjataan vahvan organisatorisen kurin ja standardoidun
sääntöpohjaisten toimintatapojen kautta. (Treacyn & Wiersema 1997)
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Tuotekehityslähtöisesti toimivan yrityksen arvolupauksen keskiössä on parhaan tuotteen
tarjoaminen.

Tuotekehityslähtöisen

toimintatavan

mukaan

toimiva

yritys

pyrkii

rakentamaan toimintamallin, jonka avulla yritys tuo jatkuvasti ylivertaisia tuotteita
markkinoille. Toiminnan keskeisiä tekijöitä ovat tuotekehitysportfolion johtaminen,
tuotejohtaminen, markkinointi ja osaamisen johtaminen. Tuotejohtajien menestyksen
kannalta keskeistä on luovuus, ongelmanratkaisutaito sekä tiimityö. Tuotekehityslähtöisen
toimintatavan

yrityksiä

toimii

esimerkiksi

kulutuselektroniikan,

varainhoidon,

autoteollisuuden sekä lääketeollisuuden aloilla. (Treacy & Wiersema 1997)

Asiakaspalvelulähtöisen

toimintatavan

ytimessä

on

ainutlaatuisten

asiakaspalveluelementtien tarjoaminen, joka mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden
räätälöinnin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tämän toimintatavan mukaan toimivat
yritykset ”paketoivat” usein tuotteitaan ja palveluitaan asiakaskohtaisesti suunnitelluksi
yksilölliseksi

ratkaisuksi.

asiakasläheiseltä

Tämän

yritykseltä

kaltaisten
syvää

ratkaisuiden

asiakasymmärrystä

tarjoaminen
sekä

edellyttää
asiakkaan

liiketoimintaprosessien tuntemusta. (Treacy & Wiersema 1997)

Asiakasläheisyys edellyttää tuotekehityksen, tuotannon, hallinnollisten toimintojen sekä
ylimmän johdon huomion kiinnittämistä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden täyttämiseen.
Asiakasläheiset yritykset ovat yleensä hajautettuja, jolloin ne kykenevät oppimaan ja
muuttumaan nopeasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tällaisilla yrityksillä on yleensä
kumppanuusyrityksistä koostuva ekosysteemi tuotteiden ja palveluiden tuotantoa ja
toimitusta varten. (Treacy & Wiersema 1997)
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Treacyn ja Wierseman esittämät kolme toimintamallia voidaan kytkeä kappaleessa 2.1
esiteltyyn Mooren korkean teknologian tuotteiden omaksumisen elinkaarimalliin.
Lindroosin ja Lohiveden (2004; 2010) mukaan toimialan kehittyessä ja siirryttäessä
elinkaarella eteenpäin toimialan yritykset saattavat joutua muuttamaan toimintaansa ja
hyödyntämään erilaisia toimintamalleja menestyäkseen.

Mooren (1995) mukaan toimialan alkuvaiheessa menestyneimmät yritykset ovat
hyödyntäneet usein tuotekehityslähtöistä toimintamallia. Toimialan siirtyessä keilaradalle
yritykset tarvitsevat tuotejohtajuutta sekä asiakasläheisyyttä. Voimakkaan kasvun
tornadovaiheessa ovat puolestaan menestyneet ne yritykset, jotka ovat kyenneet
yhdistämään

tuotejohtajuuden

tuotantolähtöisellä

toimintamallilla

saavutettavaan

operatiiviseen erinomaisuuteen. Kun toimialan kasvu tasaantuu ja siirrytään kauppakadulle,
on tuotantolähtöisen toimintamallin mukanaan tuoma operatiivinen erinomaisuus
yhdistettynä asiakaspalvelulähtöiseen toimintatapaan osoittautunut usein tehokkaaksi
toimintamalliksi. Kuviossa 8 on esitettynä Treacyn ja Wierseman kolmen toimintamallin ja
Mooren teknologiapainotteisten tuotteiden omaksumisen elinkaarimallin yhteydet. (Moore
1995, 175-195 ja 199-200; de Wit & Meyer 2004, 453-464; Lindroos & Lohivesi 2004, 7273)
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Kuvio 8. Korkean teknologian tuotteiden omaksumisen elinkaarimallin ja yritysten
erilaisten toimintatapojen yhteys (Moore 1995; Lindroos & Lohivesi 2004)

2.3.2

Liiketoimintamallit

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) mukaan liiketoimintamalli kuvaa sen logiikan, jolla
organisaatio

luo,

toimittaa

ja

vangitsee

hyödyn.

Liiketoimintamalli

on

kuin

toimintasuunnitelma, joka kertoo, miten yrityksen strategia jalkautetaan organisatoristen
rakenteiden, prosessien ja systeemien kautta (Osterwalder & Pigneur 2010). Magrettan
(2002) mukaan liiketoimintamallit ovat tarinoita, jotka kuvaavat, miten yritykset toimivat.
Liiketoimintamallin avulla voidaan kuvata, miten liiketoiminnan eri osa-alueet sopivat
yhteen ja muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden (Magretta 2002, 91).
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Osterwalder ja Pigneur (2010) tiivistävät liiketoimintamallin yhdeksään rakenneosaseen,
jotka kertovat, miten yritys harjoittaa liiketoimintaansa ja pyrkii tekemään rahaa.
Osterwalderin ja Pigneurin (2010, 16-51) mukaan liiketoimintamallin osat ovat
asiakassegmentit,

arvolupaus,

kanavat,

asiakassuhteet,

tulovirrat,

avainresurssit,

avainaktiviteetit, avainkumppanuudet sekä kustannusrakenne. Nämä yhdeksän osaa
kattavat liiketoiminnan neljä keskeistä osa-aluetta, jotka ovat asiakkaat, tarjooma,
infrastruktuuri sekä taloudellinen elinkelpoisuus (Osterwalder & Pigneur 2010, 15).

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) malli on visualisoituna kuviossa 9. Yrityksellä voi olla
yksi tai useampia asiakassegmenttejä, joita se palvelee. Yritys pyrkii ratkaisemaan
asiakkaiden ongelmia ja tyydyttämään asiakkaiden tarpeita arvolupauksella, joka voi
sisältää sekä tuotteita että palveluita. Arvolupaus toimitetaan asiakkaille viestintä-, myyntija toimituskanavien kautta. Kun asiakassuhde on syntynyt asiakassuhteita ylläpidetään
jokaisen asiakassegmentin kanssa. Tulovirrat puolestaan syntyvät, kun arvolupaus
toimitetaan onnistuneesti asiakkaille. Avainresurssit ovat niitä voimavaroja, joita tarvitaan
tuotteiden

tarjoamiseen

ja

toimittamiseen

avainaktiviteetteja

toteuttamalla.

Avainkumppanuuksien kautta yritys voi ulkoistaa osan aktiviteeteistaan alihankkijoille ja
hankkia osan resursseista yrityksen ulkopuolisilta partnereilta. Yrityksen kustannusrakenne
puolestaan kertoo, kuinka paljon liiketoimintamallin toteuttamiseksi kuluu kustannuksia.
(Osterwalder & Pigneur 2010)
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Kuvio 9. Liiketoimintamallin yhdeksän elementtiä (Osterwalder & Pigneur 2010)

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) liiketoimintamallin kuvaus on vain yksi tapa kuvata
yrityksen liiketoimintaa. Markides (1997, 11) esittää, että minkä tahansa yrityksen
liiketoiminnan ytimessä on kolme kysymystä: kenelle, mitä ja miten. Markideksen (1998,
33) mukaan jokaisen yrityksen tulee ottaa kantaa näihin kysymyksiin, jotka määrittävät sen,
ketkä ovat yrityksen asiakkaita, mitä tuotteita tai palveluita se tuottaa sekä miten yritys
toimittaa nämä tuotteet tai palvelut asiakkailleen. Markideksen (1997; 1998) kolme
kysymystä löytyvät myös Osterwalderin ja Pigneurin (2010) liiketoimintamallin
kuvauksesta, jossa nämä osiot on nimetty arvolupaukseksi, asiakassegmenteiksi sekä
kanaviksi (kuvio 6).

Yritysten erilaisiin liiketoimintamalleihin liittyy myös vertikaalisen integraation käsite.
Yrityksen vertikaalisen integraation aste kuvaa sitä, kuinka monessa arvoketjun osassa
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yritys toimii. Arvoketju sisältää kaikki ne aktiviteetit, joita yrityksen täytyy suorittaa, jotta
raaka-aineista kyetään valmistamaan loppukäyttäjille myytäväksi kelpaava tuote tai
palvelu. Mitä enemmän arvoketjun aktiviteetteja yritys suorittaa itse, sitä enemmän yritys
on vertikaalisesti integroitunut. (Barney & Hesterly 2010, 164)

Kun yritys harjoittaa liiketoimintaansa vertikaalisesti integroidulla liiketoimintamallilla, se
voi integroitua arvoketjussa joko taaksepäin tai eteenpäin. Irelandin, Hoskissonin & Hittin
(2009, 162) mukaan yritys on integroitunut taaksepäin, kun se toimii useassa arvoketjun
osassa ja on ulottanut toimintaansa kohti arvoketjun alkupäätä ja raaka-aineita. Silloin, kun
yritys on integroitunut eteenpäin, yritys toimii useassa arvoketjun osassa, jotka sijaitsevat
lähempänä loppuasiakasta. (Ireland, Hoskisson & Hitt 2009)

Kotler (2000, 222) käyttää esimerkkinä vertikaalisesti integroituneesta liiketoimintamallista
suuria öljyntuottajia, joiden liiketoimintaan kuuluu öljyn etsintä, öljyn poraus, öljyn
kuljetus, öljyn jalostus ja huoltoasemaliiketoiminta. Vertikaalinen integraatio lisää usein
yrityksen voimaa markkinoilla, vähentää kustannuksia ja yritykselle jää suurempi osuus
tuotantoketjussa tuotetusta arvosta. Lisäksi vertikaalisesti integroituneet yritykset voivat
manipuloida hintoja ja kustannuksia arvoketjun eri osissa ja näin tuottaa voittoa niissä
arvoketjun osissa, joissa verot ovat pienimmät. Vertikaalisesta integraatiosta saattaa
aiheutua myös haittoja. Tällaisina haittoina voidaan pitää korkeampia kustannuksia
joissakin arvoketjun osissa sekä joustavuuden puutetta. (Kotler 2000)
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2.4 Toimialan kehitys

2.4.1

Näkökulmia toimialan kehitykseen

Toimialojen kehittymistä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Toimialan
evoluutiossa toimialan kehitys on autonominen prosessi ja toimialalla toimivien yritysten
tulee sopeuttaa oma toimintansa tähän kehitykseen.

Toisen näkökulman mukaan

innovatiiviset yritykset voivat muokata toimialaa haluamansa kaltaiseksi. Tätä näkökulmaa
de Wit ja Meyer (2004) nimittävät toimialan luomiseksi.

Toimialan evoluutiossa toimiala nähdään monimutkaisena systeeminä, jonka kehittymiseen
vaikuttaa samanaikaisesti monet voimat. Yritykset ovat suhteellisen pieni tekijöitä suuressa
ja monimutkaisessa kokonaisuudessa, eikä mikään yritys voi merkittävästi vaikuttaa
toimialan kehityskulkuun. Pikemminkin päinvastoin: kun toimialan olosuhteet muuttuvat,
ne yritykset, jotka eivät sopeudu toimintaympäristön muutoksiin, kuolevat pois. Toimiala
siis muovaa yrityksiä, eikä päinvastoin. (de Wit & Meyer 2004)

Toimialan luomisen näkökulma haastaa toimialan evoluutionäkökulman. Toimialoilla on
toki taloudellisia, teknologisia, sosiaalisia ja poliittisia tekijöitä, joita yritykset eivät voi
muuttaa. Näiden tekijöiden ulkopuolella on kuitenkin huomattava määrä tekijöitä, joihin
yritykset voivat vaikuttaa ja näin muovata toimialaa haluamansa kaltaiseksi. Yritysjohto voi
itse määrittää, mitä toimialan sääntöjä yritys noudattaa ja mitä sääntöjä sekä vallitsevia
uskomuksia se jättää noudattamatta löytääkseen uusia strategisia mahdollisuuksia. Se,
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miten yritysjohto käsittää nämä toimialan säännöt, vaikuttaa päätöksentekoon ja siten
yrityksen toimintaan. Toimialan luominen vaatii luovuutta ja rohkeutta kyseenalaistaa
vallitsevat toimialaa koskevat uskomukset. Taulukossa 1 on esitettynä toimialan
evoluutionäkökulman ja toimialan luomisnäkökulman keskeiset eroavaisuudet. (de Wit &
Meyer 2004)

Taulukko 1. Kaksi näkökulmaa toimialojen kehitykseen (mukaillen de Wit & Meyer 2004)
Toimialan evoluutio

Toimialan luominen

Toimialan muutokset
ovat …

kontrolloimattomia
evolutionäärisiä prosesseja

kontrolloitavissa olevia
luomisprosesseja

Muutosten dynamiikka

Ympäristö valitsee sopivat
yritykset

Yritys luo sopivan
ympäristön

Yrityksen menestyminen
on seurausta …

sopeutumisesta toimialan
vaatimuksiin

toimialan vaatimusten
muokkaamisesta

Toimialan muokattavuus

Vähäinen, hidas

Suuri, nopea

Normatiivisuus

Toimi sääntöjen mukaan
(adaptoidu; market driven)

Muuta sääntöjä (innovoi;
market making)

Yrityksen kannattavuus

Toimialariippuvaista

Yrityskohtaista

De Witin ja Meyerin (2004) mukaan toimialalla tapahtuu strategisesti merkittävää kehitystä
silloin, kun toimialalle tulee uusi liiketoimintamalli, joka tarjoaa suurempaa arvoa toimialan
yritysten asiakkaille ja joka haastaa ja lopulta korvaa toimialan aiemman vallitsevan
liiketoimintamallin (ks. myös McGahan 2004). Tällainen toimialan kehitys voi tapahtua
neljän erilaisen kehityspolun kautta. De Wit ja Meyer (2004) nimittävät näitä toimialan
kehityspolkuja

asteittaiseksi

kehitykseksi,
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jatkuvaksi

kehitykseksi,

epäjatkuvaksi

kehitykseksi ja hyperkilpailulliseksi kehitykseksi. Nämä toimialan kehityspolut ja niiden
sisältämät liiketoimintamallit ovat kuvattuna kuviossa 10.

Toimialan asteittaisessa kehityksessä toimialalla on ollut pitkään yksi vallitseva
liiketoimintamalli, joka hiljalleen korvautuu uudella, mutta vain hieman aiemmasta
eroavalla liiketoimintamallilla. Vakiintuneiden yritysten asema on tällaisessa kehityksessä
vahva, sillä toimintaympäristö muuttuu hitaasti, jolloin toimialalla olevien yritysten on
verrattain helppo mukautua toimialan uusiin sääntöihin. (de Wit & Meyer 2004, 425-426)

Toimialan

jatkuva

kehitys

viittaa

tilanteeseen,

jossa

toimialan

vallitsevaan

liiketoimintamalliin tulee toistuvalla tahdilla muutoksia. Toimialan yrityksillä ei välttämättä
ole ongelmia mukautua yksittäiseen muutokseen, mutta mikäli yritykset eivät pysy mukana
muutosten sarjassa, ne saattavat jäädä toimialan kehityksessä jälkeen. Tällöin alan
kehityksessä jälkeen jääneet yritykset saattavat menettää asemiaan yrityksille, jotka
mukauttavat toimintaansa nopeammin alalla tapahtuviin muutoksiin. (de Wit & Meyer
2004, 426)

Epäjatkuvassa kehityksessä toimialalla on pitkään ollut vallitseva liiketoimintamalli, joka
korvaantuu

yhtäkkiä

toimialan

yritysten

asiakkaille

enemmän

arvoa

tuottavalla

liiketoimintamallilla. Ne yritykset, jotka toimivat ensimmäisinä uuden liiketoimintamallin
mukaisesti saavat yleensä merkittävää hyötyä verrattuna niihin yrityksiin, jotka joutuvat
sopeutumaan toimialan muuttuneisiin sääntöihin. Liiketoimintamallin innovaatio saattaa
saada alkunsa paitsi alan vakiintuneiden yritysten piiristä niin myös toimialan ulkopuolisen
yrityksen suunnalta. Mikäli liiketoimintamallin muutos saa alkunsa vakiintuneelta
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yritykseltä, tämä yritys voi saada merkittävää etua muihin alan toimijoihin nähden. Mikäli
liiketoimintamallin muutoksen aiheuttaa puolestaan toimialan ulkopuolinen yritys, se
pääsee mukaan toimialalle luomalla omat sääntönsä ja välttää näin kilpailun alan
vakiintuneiden toimijoiden kanssa heidän säännöillään. (de Wit & Meyer 2004, 426; katso
myös Kim & Mauborgne 2007)

Hyperkilpailullisella
korvaantuvat

kehityksellä

jatkuvasti

uusilla

viitataan
ja

toimialaan,

paremmilla

jossa

liiketoimintamallit

liiketoimintamalleilla.

Tällaisessa

ympäristössä kilpailun säännöt muuttuvat jatkuvasti, joten yritysten on vaikeaa rakentaa
kestävää valta-asemaa. De Witin ja Meyerin (2004) mukaan tällaisessa ympäristössä
hyökkäys on paras puolustus ja liiketoiminnan keskiöön nousee kilpailijoiden voittaminen
nopealla ja innovatiivisella toiminnalla. (de Wit & Meyer 2004, 426)

Kuvio 7. Toimialan neljä kehityspolkua (de Wit & Meyer 2004, 425)
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2.4.2

Toimialamurroksen haasteet vakiintuneille yrityksille

Toimialan vakiintuneet yritykset joutuvat usein vaikeuksiin radikaalin innovaation myötä.
Hendersonin ja Clarkin (1990, 9) mukaan radikaalit innovaatiot aiheuttavat usein suuria
haasteita toimialan vakiintuneille yrityksille. Chandy ja Tellis (2000) puhuvat vakiintuneen
yrityksen kirouksesta, jolla he viittaavat siihen, että vakiintuneet yritykset ovat usein niin
kiintyneitä aikaisempaan menestykseensä tai niin byrokratiansa rajoittamia, että ne
epäonnistuvat uusien, radikaalisti erilaisien tuotteiden tuomisessa markkinoille.

Hendersonin ja Clarkin (1990, 9) mukaan radikaalien innovaatioiden myötä toimialalle
saattaa murtautua uusia yrityksiä ja radikaali innovaatio saattaa johtaa jopa koko toimialan
uudelleenmäärittelyyn. Vlaarin, De Vriesin ja Willenborgin (2005, 155) mukaan
radikaalilla teknologisella muutoksella saattaa olla tuhoisa vaikutus toimialan vakiintuneille
toimijoille ja toimialan rakenteille.

Vlaar, De Vries ja Willenborg (2005, 156-158) esittävät useita syitä siihen, miksi
vakiintuneet yritykset kohtaavat vaikeuksia uusien teknologioiden tai liiketoimintamallien
muuttaessa

toimialan

kilpailuasetelmaa.

Ensinnäkin,

totunnainen

ajattelu

ohjaa

vakiintuneiden yritysten johtoa keskittymään olemassa olevaan liiketoimintaan. Alan
vakiintuneet yritykset ovat myös kehittäneet rutiineja olemassa olevan liiketoiminnan ja
tuotteiden ympärille. Nämä totutut toimintatavat ja rutiinit saattavat johtaa sisäiseen ja
ulkoiseen joustamattomuuteen ja heikentää organisaation kykyä sopeutua toimialalla
tapahtuviin muutoksiin. Toiseksi, vakiintuneen yrityksen johto voi huolestua siitä, että
uudet tuotteet kannibalisoivat yrityksen olemassa olevia kannattavia tuotteita (myös Day &
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Schoemaker 2000, 13-19). Kannibalisointi voi koskea myös investointeja, jotka on tehty
olemassa oleviin tehtaisiin, kalustoon ja ihmisiin. Lisäksi vakiintuneiden yritysten asemaa
hankaloittaa usein se, että heillä ei löydy uuteen radikaaliin innovaatioon liittyvää
osaamista tai valmiutta investoida riittävästi uuteen teknologiaan. (Vlaar, De Vries &
Willenborg 2005, 156-158)

Day ja Schoemaker (2000, 13-19) nostavat esiin neljä vaaraa, joihin vakiintuneet yritykset
saattavat

sortua

uuden

teknologian

uhkaamina.

Ensimmäisen

riskin

muodostaa

myöhästynyt mukaantulo. Uuden teknologian mukanaan tuoman epävarmuuden aikana on
houkuttelevaa vain katsoa ja odottaa mitä tapahtuu. Tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen,
että uuden radikaalin innovaation markkinoille tuonut yritys saa etumatkaa, jota ei ole
helppoa kuroa kiinni (Tushman & Anderson 1986). Lisäksi yrityksen johto saattaa
aliarvioida uuden teknologian mahdollisuuksia vertaamalla uuden teknologian aikaisia ja
viimeistelemättömiä tuotteita olemassa olevan teknologialle perustuviin pitkään hiottuihin
tuotteisiin. Toinen vaara on vanhassa totutussa teknologiassa pitäytyminen. Valinta siitä,
mihin teknologiaan yritys panostaa on vaikeaa, sillä uuden teknologian kehittyessä on
vaikea ennustaa, muodostuuko markkinoille tulleesta radikaalista innovaatiosta uusi
hallitseva teknologia. Kolmas vaara liittyy haluttomuuteen sitoutua uuteen teknologiaan.
Dayn ja Schoemakerin (2000, 15-17) mukaan tätä haluttomuutta selittää viisi syytä.
Ensinnäkin, vakiintuneen yrityksen johto voi huolestua siitä, että uudet tuotteet veisivät
tuloja yrityksen olemassa olevilta kannattavilta tuotteilta (vrt. Vlaar, De Vries &
Willenborg 2005, 156-158). Toiseksi, vaikka uuden teknologian mukanaan tuomat
mahdollisuudet arvioitaisiin merkittäviksi niin toimenpiteet saattavat jäädä riittämättömiksi.
Kolmanneksi, uuden teknologian tuottopotentiaali on varsinkin aluksi epäselvää ja näin
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ollen

siihen

tehtävät

mahdolliset

investoinnit

eivät

näytä

houkuttelevilta

investointilaskelmissa. Neljäs selitys haluttomuuteen sitoutua uuteen teknologiaan liittyy
siihen, että yrityksen johto keskittyy usein olemassa oleviin asiakkaisiinsa, jolloin
markkinoille saattaa jäädä segmenttejä, joita vakiintuneet yritykset eivät palvele tai
ymmärrä. Viidenneksi, menestyksekkäiden yritysten strategia, kyvykkyydet, rakenne ja
kulttuuri ovat rakennettu tukemaan olemassa olevaa liiketoimintaa. Näiden vakautta
luovien elementtien muuttaminen ja uuden teknologian omaksumiseen tähtäävien
muutosten läpivieminen on vaikeaa organisaatiossa. Neljäs vaara liittyy kärsivällisyyden
puutteeseen. Mikäli yrityksen ydinliiketoiminta alkaa kärsiä, uuteen teknologiaan
panostavat yrityksen osat ovat helppo kohde kustannussäästöihin tähtääville toimenpiteille.
Tästä johtuen ylimmän johdon tulisi tukea pitkäaikaisia investointeja. Lisäksi ylimmän
johdon keskuudessa tulisi olla yhteinen näkemys siitä, että uusi teknologia on olennaisessa
osassa yhtiön tulevaisuuden määrittymisessä. (Day & Schoemaker 2000, 13-19)

Tushmanin ja Andersonin (1986) mukaan suuret teknologiset muutokset voivat joko
vahvistaa tai heikentää toimialan vakiintuneiden yritysten kyvykkyyksiä. Kyvykkyyksiä
vahvistavat epäjatkuvuudet saavat yleensä alkunsa alan vakiintuneiden yritysten piiristä. Ne
perustuvat olemassa olevalle osaamiselle ja tietotaidolle ja ne vahvistavat olemassa olevien
yritysten asemaa toimialalla. Kyvykkyyksiä heikentävät epäjatkuvuudet puolestaan
häiriyttävät toimialan rakenteita. Ne syntyvät uusien yritysten toimesta ja niiden syntyyn
vaaditaan uutta osaamista ja kompetensseja. Kyvykkyyksiä heikentävien epäjatkuvuuksien
myötä ne kyvykkyydet, joiden avulla alan vakiintuneet yritykset nousivat aikoinaan alan
johtavaan asemaan, vanhentuvat. Kyvykkyyksiä heikentävän epäjatkuvuuden murtautuessa
markkinoille uutta teknologiaa hyödyntävät yritykset vievät markkinaosuuksia alan
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vakiintuneilta yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet vanhentuneeseen teknologiaan ja joiden
toimintaa rajoittavat perinteet, uponneet kustannukset ja sisäiset poliittiset rajoitteet.
(Tushman ja Anderson 1986)

Vakiintuneet yritykset voivat myös selvitä, vaikka markkinoille tulisi toimialan
kilpailutilannetta oleellisesti muuttava radikaali innovaatio. Vaikka monet vakiintuneet
yritykset ovat vaikeuksissa tällaisissa tilanteissa niin Hillin ja Rothaermelin (2003, 257)
mukaan jotkut organisaatiot kykenevät mukautumaan, selviämään ja parantamaan
suorituskykyänsä radikaalin innovaation aiheuttaman muutoksen keskellä. Tämä kuitenkin
vaatii Dayn ja Schoemakerin (2000, 30) mukaan uuteen teknologiaan keskittyvän
liiketoiminnan erottamista olemassa olevasta toiminnasta, jatkuvaa ylimmän johdon tukea,
riskinottohalukkuutta ja valmiutta oppia kokeiluista. Lisäksi yrityksessä tulee Dayn ja
Schoemakerin (2000, 30) mukaan olla monipuolisia näkökulmia, jotka kykenevät
haastamaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien lyhytnäköisen tarkastelun ja vallitsevat
ajattelutavat.

2.5 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty toimialan kehitykseen ja toimialan murrokseen
liittyvää kirjallisuutta neljästä eri tulokulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty
innovaatioiden

leviämistä,

liiketoimintamalleja

sekä

teknologista
toimialan

kehitystä,

kehitystä.
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yritysten

Tässä

kilpailukeinoja

kappaleessa

ja

tutkielman

kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostetaan malli, jonka kautta empiriaa kuvataan
tutkielman seuraavissa luvuissa.

Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyjen aihepiirien pohjalta tutkimuksen perustaksi on valittu
neljä

näkökulmaa.

teknologianäkökulma,
Innovaationäkökulma

Nämä

neljä

näkökulmaa

liiketoimintanäkökulma
kattaa

innovaatioiden

ovat

innovaationäkökulma,

sekä

toimialanäkökulma.

leviämiseen

liittyvät

teoriat

eli

kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt innovaatioiden diffuusion ja elinkaarimallien osuudet.
Teknologianäkökulma sisältää vähittäisen teknologisen kehityksen sekä häiriyttävien ja
radikaalien

innovaatioiden

teoriat.

Liiketoimintanäkökulma

kattaa

yritysten

liiketoimintamallien ja kilpailukeinojen osuudet. Toimialanäkökulma pitää sisällään
toimialan kehitykseen liittyvät teoriat. Tutkielman teoriaosuuden pohjalta esiin nousseet
neljä näkökulmaa ovat esitettynä kuviossa 11.

Kuvio 8. Neljä näkökulmaa toimialamurroksen hahmottamiseksi
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Jokainen näistä neljästä näkökulmasta luo oman kuvauksensa matkapuhelintoimialan
murroksesta. Tutkimuksen empiirisiä tuloksia tarkastellaan näiden neljän näkökulman
kautta. Näkökulmat myös linkittyvät toisiinsa ja niiden avulla pyritään muodostamaan
holistinen kokonaisuus, jonka kautta tutkittavaa ilmiötä kuvataan.
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3 MATKAPUHELINTOIMIALAN KEHITYSKAARI

Tämän luvun tavoitteena on luoda katsaus matkapuhelintoimialan kehitykseen. Ensiksi
kuvataan matkapuhelintoimialan kehitystä vuosikymmen kerrallaan aina kohti viime
vuosina

tapahtunutta

nopean

muutoksen

ajanjaksoa.

Tämän

jälkeen

kuvataan

matkapuhelintoimialan nykytilanne. Luvun viimeisessä kappaleessa kuvataan toimialan
teknologiset kehityskaaret toimialan alusta tähän päivään saakka.

3.1 Toimialan alkutaipaleet ennen vuotta 1990

Omalla rahalla omaan käyttöön matkapuhelimia ostaneita ihmisiä oli vain vähän ennen
1990-lukua. Matkapuhelinteollisuus oli kehittynyt yhtäältä suljettujen erillisverkkojen eli
poliisin, palokuntien ja muiden erityisryhmien puhelinjärjestelminä. Toisaalta kaikille
käyttäjille avoimissa matkapuhelinverkoissa kehitys oli pitkään autosidonnaista. Kalliit
puhelimet asennettiin kiinteästi autoihin ja tämä rajasi matkapuhelinten käyttäjäryhmän
ammattiautoilijoihin, liikemiehiin ja muihin maksukykyisiin käyttäjiin. Suuren yleisön
massamarkkinat

alkoivat

avautua

ja

matkapuhelinteollisuuden

luonne

muuttui

ammattielektroniikasta kulutustavaroiden myynniksi vasta 1990-luvun alkupuolella, kun
autopuhelinta helpommin liikuteltavia ja niitä olennaisesti halvempien matkapuhelinten
tulo markkinoille alkoi. (Häikiö 2009, 141)
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3.2 Nokian nousu toimialan markkinajohtajaksi 1990-2000

1990 –luvulla matkapuhelinmarkkinoiden suurimmat toimijat olivat suomalainen Nokia,
amerikkalainen Motorola ja ruotsalainen Ericsson. Nokia nousi matkapuhelinten
myyntimäärässä mitattuna matkapuhelinliiketoiminnan markkinajohtajaksi vuonna 1998,
jolloin se ohitti alan johtoasemassa olleen Motorolan. 1990 –luvun loppupuolella Nokia
vahvisti asemiaan entisestään. Yrityksen pörssikurssi nousi kaikkien aikojen ennätykseensä
vuonna 2000, jolloin Nokia nousi maailman viidenneksi arvokkaimmaksi tuotemerkiksi
jättäen taakseen muiden muassa General Electricin, Disneyn ja McDonald´s:n. (Häikiö
2001, 176-177 ja 192-193)

Nokian 1990 –luvun menestyksen taustalla oli Häikiön (2001, 236) mukaan
tietoliikennetoimialan kasvu, jonka myötä uudet eri maissa toimivat teleoperaattorit ostivat
uuteen

GSM-teknologiaan

pohjautuvia

tietoliikennelaitteita

ja

puhelimia.

Matkapuhelimissa tapahtui Häikiön (2001, 177) mukaan kolmenlaista kehitystä 1990-luvun
aikana: niiden koko pienentyi, mallit eriytyivät käyttäjäsegmenttien mukaan ja puhelimien
ominaisuudet lisääntyivät. Tämä erikoistuminen ja puhelinmallien eriytyminen jatkuu
Häikiön (2009, 142) mukaan edelleen. Kun matkapuhelimista tuli massakulutustavaraa,
alettiin

siirtyä

matkapuhelinstandardeista

(NMT

ja

GSM)

lähtevästä

ajattelusta

asiakassegmenttilähtöiseen tuotantoajatteluun (Häikiö 2001, 204). Häikiön mukaan (2001,
177) Nokian yhtenä menestystekijänä voidaan pitää sitä, että se onnistui luomaan
monipuolisen tuotevalikoiman säilyttäen massatuotannon samalla yksinkertaisena.
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Jo vuosituhannen vaihteessa markkinajohtaja Nokian strategiassa ennakoitiin toimialan
tulevaa kehitystä. Vuonna 1999 julkaistun Nokian strategian ytimenä oli vahvistaa
johtoasemaa matkapuhelimissa, johtaa ja luoda digitaalisen konvergenssin markkinoita ja
ohjata markkinoita kohti maailmanlaajuista liikkuvaa Internetiä (Häikiö 2001, 202). Tämän
tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa kuvataan, miten Nokia on onnistunut näissä
pyrkimyksissään.

3.3 Kamppailu markkinaosuuksien herruudesta 2000-2006

Matkapuhelinmarkkinoiden kehitystä 2000-luvun alkupuolella kuvasti alan johtavien
toimijoiden kamppailu markkinaosuuksien herruudesta.
matkapuhelintoimialan

viiden

myyntimäärällisesti

Kuviossa 12 on esitetty
suurimman

yrityksen

markkinaosuuksien kehitys vuosina 2003-2011. Lisäksi kuviossa on esitetty vuosilta 20082010 toimialan viiden suurimman yrityksen joukkoon nousseiden uusien toimijoiden,
Applen ja RIM:n, markkinaosuuksien kehitys. Kuvio perustuu tutkimusyhtiö Gartnerin
matkapuhelintoimialaa koskeviin analyyseihin vuosilta 2003-2011.

Kuten kuviosta 12 käy ilmi, matkapuhelintoimialan myyntimäärällisesti viisi suurinta
yritystä säilyivät samoina 2000 –luvun alkupuoliskon ajan. Kappalemääräisellä myynnillä
mitattuna matkapuhelintoimialan viisi suurinta toimijaa ovat 2000-luvulla olleet
suomalainen Nokia, yhdysvaltalainen Motorola, korealaiset Samsung ja LG sekä Sony
Ericsson, jonka omistavat puoliksi japanilainen Sony Corporation sekä ruotsalainen
Ericsson AB. Johtuen siitä, että nämä edellä mainitut viisi toimijaa ovat toimineet alalla
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pitkään ja lukeutuneet jo useiden vuosien ajan alan johtavien yritysten joukkoon nimitetään
näitä yrityksiä tässä tutkimuksessa alan vakiintuneiksi toimijoiksi.

Viiden alan suurimman yrityksen keskinäiset voimasuhteet ovat muuttuneet jonkin verran
2000-luvun aikana. Vaikka Nokian markkinaosuus on laskenut vuosien 2009 ja 2010
aikana, on se kuitenkin ollut koko tarkastelujakson ajan alan markkinajohtaja puhelinten
myyntimäärällä mitattuna. Motorola oli vuosina 2003-2006 myyntimäärällisesti alan
toiseksi suutin toimija, mutta vuodesta 2007 lähtien sen markkinaosuus on ollut jatkuvassa
laskussa. Motorolan ohitse toimialan toiseksi suurimmaksi yritykseksi kiilasi Samsung
vuonna 2008, joka sitä ennen oli toimialan kolmanneksi suurin yritys markkinaosuuksissa
mitattuna. LG ja Sony Ericsson kamppailivat vuosina 2003-2007 toimialan neljännestä ja
viidennestä sijasta kunnes Sony Ericssonin markkinaosuus alkoi laskea vuonna 2008.
Tämän kehityksen seurauksena LG ohitti markkinaosuudessa paitsi Sony Ericssonin myös
syöksykierteessä olleen Motorolan. Näin ollen näiden alan vakiintuneiden toimijoiden
keskinäinen suuruusjärjestys suurimmasta pienimpään oli vuonna 2010 seuraava (vuoden
2010 markkinaosuus suluissa): Nokia (28,9 %), Samsung (17,6 %), LG (7,1 %), Sony
Ericsson (2,6 %) ja Motorola (2,4 %). (Gartner 2003-2011)
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Kuvio 9. Matkapuhelintoimialan yritysten markkinaosuuksien kehitys vuosina 2003-2010
(Gartner 2003-2011)

3.4 Toimialan murros 2007-2010

Vuosien 2007-2010 aikana matkapuhelintoimialalle on noussut edellä kuvattujen alan
vakiintuneiden toimijoiden rinnalle kaksi muuta merkittävää matkapuhelinvalmistajaa.
Nämä yritykset ovat yhdysvaltalaiset Apple sekä RIM (Research In Motion). Nämä kaksi
älypuhelimiin keskittynyttä yritystä ovat 2000-luvun lopulla saavuttaneet merkittävän
jalansijan matkapuhelintoimialalla. Markkinaosuuksissa mitattuna nämä yritykset pysyivät
lähes koko 2000-luvun ajan alan viiden suurimman yrityksen listan ulkopuolella, mutta
tähän tuli muutos vuonna 2010. Gartnerin (2011) mukaan RIM ja Apple ohittivat
markkinaosuuksissa mitattuna alan vakiintuneista toimijoista sekä Sony Ericssonin että
Motorolan vuonna 2010. RIM oli vuonna 2010 myyntimärissä mitattuna koko
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matkapuhelintoimialan neljänneksi suurin toimija 3,0 % markkinaosuudellaan ja Apple
nousi alan viidenneksi suurimmaksi yritykseksi 2,9 % markkinaosuudellaan (Gartner,
2011). Vaikka nämä toimijat ovat jo pelkällä markkinaosuudella mitattuna nousseet
merkittäviksi tekijöiksi matkapuhelintoimialalla, on niiden merkitys vielä paljon suurempi
kuin mitä niiden markkinaosuudet antavat ymmärtää, kun matkapuhelintoimialalla
tapahtuvaa muutosta tarkastellaan laajemmin. Näihin yrityksiin ja niiden osuutta toimialan
murrokseen tarkastellaan lähemmin tutkimuksen luvuissa 4 ja 5.

Huomionarvoista kuviossa 12 on myös se, että toimialalla toimivien muiden yritysten
yhteenlaskettu markkinaosuus kasvoi huomattavasti vuonna 2010 aikaisempiin vuosiin
verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että pienempien matkapuhelinvalmistajien osuus
maailmassa

myytävistä

matkapuhelimista

on

merkittävässä

kasvussa.

Tällaisia

markkinaosuudeltaan pienempiä valmistajia ovat esimerkiksi kiinalaiset ZTE ja Huawei
sekä taiwanilainen älypuhelimia valmistava HTC. Edellä mainitut yritykset nousivat
markkinaosuuksiltaan jo hyvin lähelle Sony Ericssonia ja Motorolaa, alan vakiintuneita
toimijoita, jotka putosivat vuonna 2010 jo RIM:n ja Applen taakse sijoille 6 ja 7 koko
toimialan kattavassa markkinaosuusvertailussa. ZTE:n markkinaosuus oli vuonna 2010 1,8
% ja HTC:n sekä Huawein markkinaosuudet olivat 1,5 %, kun Sony Ericssonin ja
Motorolan vastaavat osuudet olivat 2,6 % ja 2,4 % (Gartner, 2011). Näin ollen nämä alan
pienemmät toimijat saattavat RIM:n ja Applen tavoin uhata myyntimäärissä alan
vakiintuneita toimijoita jo lähivuosien aikana.

Matkapuhelimien myynnin kehitys voidaan jakaa erilaisten puhelintyyppien perusteella
kahteen segmenttiin: älypuhelimiin sekä muihin puhelimiin. Tässä tutkimuksessa
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älypuhelinten myynnissä viime vuosina tapahtunut muutos on olennaisessa osassa
kuvattaessa matkapuhelintoimialalla tapahtuvaa murrosta. Kuviossa 13 on näin ollen
eriteltynä

matkapuhelinten

vuosittaisen

myyntimäärän

vuosittaisen
kehitys

kokonaismyyntimäärän

sekä älypuhelinten

vuosina

Kuvio

2003-2010.

pohjautuu

matkapuhelintoimialaa vuosia seuranneen tutkimusyhtiö Gartnerin analyyseihin vuosilta
2003-2011.

Kuvio 10. Älypuhelinten sekä muiden matkapuhelinten vuosittaisten myyntimäärien
kehitys vuosina 2003-2010 (Gartner 2003-2011)

Kuvion 13 perusteella voidaan havaita, että kaikkien matkapuhelinten vuosittainen
myyntimäärä on kasvanut suhteellisen tasaisesti lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin
matkapuhelinten kokonaismyynti säilyi suurin piirtein tasaisena (Gartner 2010). Vuoden
2009 jälkeen matkapuhelimien kokonaismyyntimäärä kasvoi jälleen yltäen liki 1,6
miljardin kappaleen myyntiin vuonna 2010 (Gartner 2011).
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Älypuhelinten myyntimäärät ovat olleet viime vuosina kiihtyvässä kasvussa. Vuonna 2007
älypuhelimia myytiin maailmassa Gartnerin (2008) mukaan yli 122 miljoonaa kappaletta.
Vuonna 2008 älypuhelimia myytiin yli 139 miljoonaa kappaletta ja niiden myyntimäärä
kasvoi lähes 14 % vuoteen 2007 verrattuna. Vuonna 2009 älypuhelimia myytiin yli 172
miljoonaa kappaletta vuotuisen kasvun ollessa lähes 24 % ja vuonna 2010 älypuhelinten
vuotuinen myynti oli jo lähes 297 miljoonaa kappaletta ja vuotuisen kasvun ollessa yli 72
%. (Gartner 2008-2011)

Kuviossa 14 on esitettynä älypuhelinten myynnin jakaantuminen käyttöjärjestelmittäin
vuosina 2009-2011. Tästä kuviosta käy hyvin ilmi matkapuhelintoimialan muutos, joka on
tapahtunut älypuhelinten myynnin jakaantumisessa muutaman viime vuoden aikana.

Kuten kuviosta 14 käy ilmi, Nokia oli älypuhelinten kappalemääräisen myynnin
markkinajohtaja vielä vuoden 2010 lopulla, mutta on sittemmin menettänyt tämän
johtoasemansa. Nokia osti vuonna 2008 Symbian –käyttöjärjestelmän ja muutti Symbianin
säätiöksi, joka aloitti toimintansa vuonna 2009. Symbian säätiön tarkoituksena oli estää
matkapuhelinten käyttöjärjestelmien pirstoutuminen osallistamalla Symbian -säätiön
jäsenet yhteisen Symbian –käyttöjärjestelmän kehittämiseen.

Perustamisvaiheessa

Symbian –säätiössä olivat mukana neljä suurinta matkapuhelinyhtiötä ja operaattoreista
monikansallinen Vodafone, amerikkalainen AT&T ja japanilainen NTT Docomo sekä
puolijohdeyhtiöistä

ST Microelectronics ja Texas Instruments. (Häikiö 2009, 186)

Symbian –säätiössä mukana olleet jäsenyritykset ilmoittivat kuitenkin yksi toisensa jälkeen
luopuvansa Symbianista. Kun Sony Ericsson ja Samsung ilmoittivat vuonna 2010
luopuvansa Symbianin kehittämisestä, Nokia jäi käytännössä ainoaksi suureksi
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matkapuhelinvalmistajaksi, joka tarjoaa Symbian –pohjaisia puhelimia. Lopulta myös
Nokia ilmoitti vuoden 2011 helmikuussa, että se lopettaa asteittain Symbian –pohjaisten
puhelinten

valmistamisen

ja

siirtyy

käyttämään

Windows

–ohjelmistoalustaa

puhelimissaan. Näin ollen kuviossa 14 Symbian –käyttöjärjestelmän markkinaosuuden
kehitys kuvaa käytännössä Nokian älypuhelinten myyntiä, sillä nykyään vain Nokia
valmistaa ja tukee Symbian –käyttöjärjestelmälle pohjautuvia älypuhelimia.

Kuvio 11. Älypuhelinten markkinaosuuksien kehitys käyttöjärjestelmittäin 2009-2011
(Gartner 2009-2011)

Internet-yhtiö Google julkaisi marraskuussa 2007 oman Linuxin avoimelle lähdekoodille
perustuvan älypuhelinten käyttöjärjestelmän, Androidin. Android –käyttöjärjestelmällä
toimivien puhelimien myyntimäärän kasvu on ollut huimaavaa. Android ohitti vuoden 2011
alkupuolella Symbian -käyttöjärjestelmälle pohjautuvien älypuhelinten myynnin ja Google
on näin ollen noussut suurimmaksi älypuhelinten käyttöjärjestelmien toimittajaksi. Useat
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matkapuhelinvalmistajat

ovat

valinneet

Android

–käyttöjärjestelmän

puhelintensa

perustaksi. Muun muassa Samsung, LG, Motorola, Sony Ericsson sekä HTC tarjoavat
asiakkailleen Androidille pohjautuvia älypuhelimia.

Älypuhelinsegmenttiin on viime vuosina hyökännyt uusia puhelinvalmistajia, joista
esimerkkinä on vuonna 2007 täysin uutena toimijana markkinoille tullut Apple. Apple on
hyvin lyhyessä ajassa saavuttanut merkittävän jalansijan alan älypuhelinmyynnissä.
Kuviosta 14 käy ilmi, että Applen iOS –käyttöjärjestelmä nousi markkinoiden kolmanneksi
suosituimmaksi älypuhelinalustaksi vuoden 2010 kolmannessa kvartaalissa, kun se ohitti
myyntimäärissä RIM:n Blackberry-puhelimen ohjelmistoalustan. Tämä on merkittävä
saavutus, sillä Apple on ainoa yritys, joka valmistaa iOS -käyttöjärjestelmällä toimivia
puhelimia. Kuviossa 14 oleva iOS –käyrä kuvaa siis Applen iPhone -älypuhelimen
myyntimääriä. Apple iOS:n Androidia hitaampaa leviämisnopeutta selittää se, että iOS:llä
toimiva iPhone on hinnaltaan erittäin kallis verrattuna muihin markkinoilla oleviin
älypuhelimiin. Apple on

pitänyt iPhonen hinnan korkeana kiristyvästä kilpailusta

huolimatta ja jatkanut puhelimensa tarjoamista markkinoiden maksukykyisimmälle
segmentille. Eri valmistajien älypuhelinten keskihintojen kehitystä on kuvattu tarkemmin
tutkimuksen seuraavassa luvussa.
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3.5 Toimialan nykytilanne

Matkapuhelintoimiala on kehittynyt ja muuttunut huomattavasti muutaman viime vuoden
aikana. Pitkään matkapuhelinliiketoiminnassa mukana olleet alan vakiintuneet toimijat
Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola ja LG ovat kohdanneet kilpailua uusilta
toimijoilta ja uusilta suunnilta. Kasvavasta kilpailupaineesta huolimatta Nokia on
onnistunut

edelleen

säilyttämään

asemansa

markkinoiden

suurimpana

toimijana

matkapuhelinten kappalemääräisellä myynnillä mitattuna.

Nokia on kuitenkin menettämässä jalansijaansa nopeasti kasvavilla älypuhelinmarkkinoilla.
Tietokone- ja kulutuselektroniikkavalmistajana tunnettu Apple on murtautunut iPhone –
älypuhelimellaan markkinoiden kalleimpaan segmenttiin. Uudet matkapuhelinvalmistajat,
kuten HTC, Huawei ja ZTE, ovat puolestaan tulleet mukaan älypuhelinkilpailuun Applen
iPhonea halvemmilla puhelinmalleilla. Lisäksi Internet-yhtiö Google on lisännyt
käyttöjärjestelmien piirissä tapahtuvaa kilpailua tuomalla markkinoille Android käyttöjärjestelmän, joka on muutamassa vuodessa noussut markkinoiden käytetyimmäksi
älypuhelinten ohjelmistoalustaksi.

3.6 Toimialan teknologiset kehityskaaret

Matkapuhelintoimialan

kehitys

voidaan

jakaa

neljään

kehitysvaiheeseen

teknologiasukupolvien kehityskaarien perusteella (katso kuvio 15).
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alan

Kuvio 12. Matkapuhelinten käyttäjämäärät teknologiasukupolvittain (mukaillen Informa
Telecoms and Media 2008 ja 2011, ks. Bergius 2008)

Toimialan

ensimmäinen

teknologinen

elinkaari

pohjautui

NMT-teknologialle.

Yhteispohjoismaalaisen matkapuhelinverkon kehityskaari ajoittui ajalle 1981-2007. Tämän
elinkaaren huippukohta ajoittui vuoteen 1997, jolloin NMT-teknologiaa (1G-teknologiaa)
hyödyntävillä matkapuhelimilla oli maailmanlaajuisesti noin 5 miljoonaa käyttäjää
(Informa Telecoms and Media 2011). Tämä teknologinen kehityskaari on kuvattuna kuvion
15 alareunassa.

Seuraava matkapuhelinten teknologinen elinkaari sai alkunsa vuonna 1991, kun GSM
(Global System for Mobile Communications) -verkko avattiin. Myös 2G-teknologiaksi
kutsutun GSM-teknologian on arvioitu saavuttaneen käyttäjämääräisen huippukohtansa
vuonna 2011, jolloin GSM-yhteysteknologiaan pohjautuvilla matkapuhelimilla arvioitiin

59

olevan maailmassa yli kolme miljardia käyttäjää (Informa Telecoms and Media 2011).
GSM-teknologian käyttäjämäärien kehitys on kuvattuna kuviossa 15 NMT-teknologian
yläpuolella.

Tällä hetkellä toimialan teknologisista elinkaarista nopeimmin käyttäjämääräänsä kasvattaa
UMTS

(Universal

Mobile

Telecommunications

System)

-teknologia.

Tätä

matkapuhelinteknologiaa kutsutaan myös 3G-sukupolveksi ja sen on arvioitu saavuttavan
huippukohtansa noin vuonna 2019 (Informa Telecoms and Media 2011). Vuoden 2010
lopussa 3G:tä hyödyntävillä matkapuhelimilla arvioitiin olevan globaalisti yli miljardi
käyttäjää (Informa Telecoms and Media 2011). 3G –verkkojen leviämisellä on tärkeä osuus
älypuhelinten käyttäjämäärien kasvamisessa, joten 3G –teknologiaa ja sen leviämistä
tarkastellaan lähemmin luvussa 4. UMTS- teknologian käyttäjämäärien kehitys näkyy
kuvion 15 toiseksi ylimmässä kuvaajassa.

Samaan aikaan, kun 3G -teknologia kasvattaa käyttäjämääriään huimaa vauhtia, on
matkapuhelinalan teknologinen kehitys edennyt pisteeseen, jossa matkapuhelinalan neljäs
teknologinen elinkaari on jo suunnitteilla. 4G-teknologia LTE (Long Term Evolution) on
seuraava matkapuhelinalan sukupolvi, jonka myötä matkapuhelinverkon yhteysnopeudet
tulevat entisestään kasvamaan. LTE -teknologian tavoitteena on Häikiön (2009, 188)
mukaan tuoda kotitietokoneista tutut laajakaistanopeudet matkapuhelimiin. LTEteknologian käyttäjämäärien kasvuarviot sekä GSM:ään että UMTS:ään verrattavilla
kasvunopeuksilla ovat kuvattuna kuvion 15 ylimmässä kuvaajassa.
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Kuviossa 15 on esitettynä matkapuhelinten käyttäjämäärät eri teknologiasukupolvittain
vuodesta 1982 lähtien. Kuviossa on yhdistettynä NMT-, GSM-, UMTS- ja LTEteknologioiden leviämistä havainnollistavat kehityskaaret yhteen kuvioon. Nämä
matkapuhelintoimialan teknologioiden levinneisyyttä havainnollistavat elinkaaret toimivat
tärkeänä empiirisenä havaintoaineistona läpi koko tutkimuksen. Toimialan teknologisten
kehityskaarien voidaan havaita noudattavan muodoltaan Rogersin (1983) innovaatioiden
diffuusion mallia sekä Mooren (1995) korkean teknologian tuotteiden omaksumisen
elinkaarimallia (katso kuvio 15). Tämä empiirinen havaintoaineisto kytkee tutkimuksen
teoriaosuudessa esitellyt elinkaarimallit ja tarkasteltavan toimialan historiallisen kehityksen
toisiinsa ja tarjoaa näin perustan toimialalla tapahtuvan muutoksen kuvaamiselle.
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4 MATKAPUHELINTOIMIALAN MURROS

Tässä luvussa kuvataan matkapuhelintoimialan murrosta valituista neljästä näkökulmasta:
innovaatioiden, teknologian, liiketoiminnan sekä toimialatason muutoksen näkökulmasta.
Luvun ensimmäisessä kappaleessa keskitytään kuvaamaan muutoksia, joita on tapahtunut
asiakkaiden tarpeissa ja käyttäytymisessä sekä kuvaamaan, millaisia innovaatioita
muuttuneisiin tarpeisiin kytkeytyy. Luvun toisessa kappaleessa kuvataan muutoksia, joita
on tapahtunut päätelaitteiden ja verkkoyhteyksien teknologiassa. Tämän jälkeen kuvataan
muutamaa alan keskeistä yritystä ja niiden liiketoimintamalleja. Luvun lopuksi
tarkastellaan muutoksia, jotka ovat tapahtuneet toimialan voitonjaossa.

4.1 Innovaationäkökulma

Kuvio 13. Innovaationäkökulma toimialamurrokseen
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4.1.1

Puhelinten käytön uudet muodot

Matkapuhelimia myydään ympäri maailmaa erilaisille asiakassegmenteille, joilla on hyvin
erilaisia puhelimen käyttötarpeita. Siinä missä soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen
ovat jo pitkään olleet matkapuhelimen peruskäyttäjille tärkeitä ominaisuuksia, on erilaisista
puhelimeen ladattavista palveluista eli applikaatioista muodostunut älypuhelimien
käyttäjille yhä tärkeämpi osa puhelinta.

Erilaisille segmenteille suunnattuja matkapuhelimia käytetään hyvin eri tavoilla. Kuviossa
17 on esitetty amerikkalaisen keskivertokuluttajan ja keskiverron iPhone –käyttäjän
puhelimen käyttöä kuvaava vertailu (Morgan Stanley, 2009). Keskiverto amerikkalainen
puhelimen käyttäjä käyttää puhelintaan noin 40 minuuttia päivässä ja hänen aikansa kuluu
pääosin puhumiseen (70 % ajasta) ja tekstiviestien lähettämiseen (15 %). Näin ollen vain
noin 15 % keskiverron amerikkalaisen puhelimen käyttäjän ajasta kuluu muiden puhelimen
toimintojen parissa.
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Kuvio 14. Tavallisen puhelimen käyttäjän ja iPhone -käyttäjän puhelimen käyttö
käyttötarkoituksittain (mukaillen Morgan Stanley 2009)

Applen iPhonen käyttäjä puolestaan käyttää puhelintaan noin 60 minuuttia päivässä ja hän
käyttää vain alle puolet puhelimen käyttöajasta puhumiseen (45 %). Yli puolet puhelimen
parissa vietetystä ajasta kuluu muiden puhelimen toimintojen käyttämiseen; tekstiviestien
lähettämiseen (14 %), sähköpostiin (12 %), musiikin kuunteluun (10 %), pelaamiseen (8
%), Internet –selaukseen (9 %) ja muihin toimintoihin (3 %). Kuviota 17 lukiessa on
huomioitavaa, että Applen iPhone tarjoaa vain yhden esimerkin älypuhelimien
käyttäjäkunnasta ja käyttötarpeista. Markkinoilla on olemassa useita muita älypuhelimia,
joista osaa käytetään hyvin samalla tavalla kuin iPhonea, kun taas osaa saatetaan käyttää
hyvinkin eri tavalla. Applen iPhone toimii kuitenkin esimerkkinä siitä, miten älypuhelinta
käytetään nykyään paljon muuhunkin kuin puhumiseen ja tekstiviestien lähettämiseen.

Kuviossa 18 on esitetty, minkälaisia sisältöjä amerikkalaiset matkapuhelinten käyttäjät
kuluttavat puhelimillaan. Kuviossa on eriteltynä kuinka moni keskiverto puhelimen
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käyttäjä, älypuhelimen käyttäjä ja iPhonen käyttäjä käytti erilaisia sisältöpalveluita joko
applikaatioiden tai verkkosivustojen kautta matkapuhelimellaan vähintään kerran kuussa.
Kuviosta voidaan havaita, että älypuhelinten ja erityisesti Applen iPhonen käyttäjät
kuluttivat erilaisia mobiilipalveluita huomattavasti enemmän kuin matkapuhelimen
keskivertokäyttäjä. Älypuhelimilla eniten käytettyjä palveluita olivat pelit, sosiaalisen
median palvelut, web-haku, pikaviestit ja uutiset. Lisäksi kuviosta voidaan havaita, että
iPhonea käytettiin lisäksi erityisen paljon myös musiikin kuuntelun välineenä.

Kuvio 15. Mobiilisisältöjen kulutus käyttäjäryhmittäin ja sisältökategorioittain: käynnit
applikaatioissa tai web-sivuilla vähintään kerran kuukaudessa (Morgan Stanley 2009)
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4.1.2

Applikaatiot uuden käyttökokemuksen ajureina

Älypuhelimiin on tarjolla lähes rajattomasti sovelluksia eli applikaatioita, jotka laajentavat
puhelimen toiminnallisuuksia. Applikaatioiden myötä älypuhelimet voivat tyydyttää
aikaisempaa moninaisempia asiakastarpeita ja mahdollistaa puhelimen käytön sellaisissakin
tilanteissa, joissa puhelimet eivät ole aikaisemmin toimineet.

Applikaatioiden avulla älypuhelinten käyttäjät voivat kustomoida puhelimensa juuri
sellaiseksi kuin he itse haluavat. Erilaisten sovellusten avulla asiakas voi käyttää
älypuhelintaan esimerkiksi kompassina, navigaattorina, kannettavana pelikonsolina ja
yhteydenpitovälineenä sosiaalisen median palveluiden kautta. Sovellusten mahdollistamia
palveluita ovat esimerkiksi erilaiset yhteisöpalvelut (esim. Facebook, Twitter ja Google+).
sisältöpalvelut (esim. videopalvelu YouTube), paikantamiseen liittyvät palvelut, (esim.
Google Maps ja Google Earth), musiikkipalvelut (esim. iTunes), erilaiset hakupalvelut
(esim. Google) ja pelit (esim. Angry Birds).

Eri matkapuhelinvalmistajat tarjoavat sovelluksia matkapuhelinten käyttäjille erilaisten
sovelluskauppojen kautta. Sovelluskauppojen kautta älypuhelimiin on mahdollista ladata
tuhansia erilaisia maksuttomia ja maksullisia sovelluksia. Suurimmat sovelluskaupat
sovellusten määrällä ja latausmäärillä mitattuna ovat Applen App Store ja Android –
käyttöjärjestelmälle tarkoitettu Android Market (katso taulukko 2). Muita sovelluskauppoja
ovat muun muassa Nokian Ovi Store, RIM:n Blackberrylle tarkoitettu sovelluskauppa App
World ja Windows –käyttöjärjestelmälle sovelluksia tarjoava Windows Phone Marketplace.
Puhelinvalmistajien ja tietylle käyttöjärjestelmälle tarkoitettujen sovelluskauppojen lisäksi
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on olemassa myös kolmansien osapuolien lanseeraamia sovelluskauppoja. Näitä ovat
esimerkiksi Amazonin Appstore ja operaattori Verizonin VZAppZone.

Sovelluskaupasta on kehittymässä merkittävää liiketoimintaa. Gartnerin (2011) arvioiden
mukaan sovelluskauppojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 5,2 miljardia dollaria vuonna
2010. Gartner (2011) arvioi, että sovelluskauppojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa
vuonna 2011 190 % ja yltää näin ollen jo 15,1 miljardiin dollariin.

Taulukko 2. Älypuhelinten sovelluskaupat (Morgan Stanley 2009; Wikipedia 2011)
App Store

Android
Market

Ovi Store

App World

Windows
Phone Marketplace

App Catalog

Omistaja

Apple

Google

Nokia

RIM

Microsoft

Palm/HP

Käyttöjärjestelmä

iOS

Android

Symbian, Java,
MeeGo, Maemo

BlackBerry OS

Windows Phone
7, Windows
Mobile

webOS

Julkaisupäivä

07/2008

10/2008

05/2009

04/2009

10/2009

06/2009

Applikaatioiden
lukumäärä
(1.7.2011)

425 000

400 000

71 753

32 367

24 075

7 062

Applikaatioiden
latausmäärä
(1.7.2011)

Yli 14 miljardia

Yli 5 miljardia

1,8 miljardia

3 miljoonaa /
päivä

12 sovellusta /
käyttäjä /
kuukausi

106 miljoonaa

Yhteensopivien
puhelinten määrä
(1.7.2011)

200 miljoonaa

100 miljoonaa

825 miljoonaa

46 miljoonaa

3,5 miljoonaa

2,6 miljoonaa

Laskutus

iTunes

Google
Checkout /
operaattori

Operaattori /
luottokortti

PayPal

Operaattori /
luottokortti

Luottokortti

Sovelluskehittäjän
osuus sovellusten
myyntihinnasta

70 %

70 %

70 %

80 %

70 %

70 %

Sovelluskehittäjän
maksu

99 USD
vuosimaksu

25 USD
kertamaksu

1 € kertamaksu

200 USD
kertamaksu

99 USD
kertamaksu

99 USD
kertamaksu

Asiakkaiden pääsy

Puhelin / iTunes

Puhelin

Puhelin / web

Puhelin

Puhelin

Puhelin
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Älypuhelinta käytetään siis monipuolisesti ja osittain myös täysin erilaisten asioiden
tekemiseen ja eri yhteyksissä kuin missä puhelimia on perinteisesti totuttu käyttämään.
Edellä esitetyissä vertailuissa esimerkkinä käytetty Apple on onnistunut murtautumaan
matkapuhelinmarkkinoille luomalla innovaation käyttökokemuksessa, jonka se tarjoaa
tarkkaan rajatulle älypuhelimia käyttävälle kohderyhmälle. Tällä asiakasryhmällä on
tarpeita, joiden tyydyttämiseen Apple onnistui luomaan uuden ja helppokäyttöisen
kokonaisratkaisun, jossa helppokäyttöinen puhelin, intuitiivinen käyttöjärjestelmä ja
puhelimeen ladattavat sovellukset mahdollistavat puhelimen uuden tyyppisen käytön,
jollaista markkinoilla ei ole ollut aikaisemmin tarjolla.

Kuvio 16. Esimerkkejä matkapuhelintoimialalla tapahtuneista kilpailuperustan muutoksista

Tätä ilmiötä voidaan selittää sillä, että Christensenin (2003) mukaan toimialan
kilpailuperusta muuttuu ajan myötä, kun aikaisemmin kilpailuedun lähteinä toimineista
erottavista ominaisuuksista on tullut ”vakiotavaraa” alalla toimivien yritysten tuotteissa.
Matkapuhelinmarkkinoilla tietyt kilpailutekijät on jo kilpailtu - muun muassa puhelimen
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paino, koko, kuuluvuus, käyttöaika, näytön väri ja vastaavat tekijät eivät enää toimi
erottautumisen välineinä tai kilpailuedun lähteinä. Näin puhelimen, sen käyttöjärjestelmän
ja

eri

käyttötarpeita

ratkaisevista

sovelluksista

ja

tämän

kokonaisuuden

helppokäyttöisyydestä ja käyttökokemuksesta on tullut merkittävä menestystekijä
älypuhelinmarkkinoilla (ks. kuvio 19).

4.2 Teknologianäkökulma

Kuvio 17. Teknologianäkökulma toimialamurrokseen

4.2.1

Puhelinten teknologinen kehitys

Matkapuhelinten teknologia on kehittynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana.
Teknologisen kehityksen myötä älypuhelinten suorituskyky lähentelee jo tietokoneiden
suorituskykyä. Prosessorien ja muistien kehitys on parantanut älypuhelinten suorituskykyä
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tuntuvasti. Kosketusnäyttöjen, kameroiden, musiikkisoitinten, erilaisten ympäristöä
tarkkailevien antureiden ja paikantamiseen liittyvän teknologian yleistymisen myötä
puhelimia voidaan käyttää monilla uusilla tavoilla. Akkuteknologian kehityksen myötä
puhelinten käyttöaika on pystytty pitämään riittävän pitkänä parantuneesta suorituskyvystä
huolimatta ja komponenttien halventumisen myötä taskukokoisten tietokoneiden hinta on
pysynyt kuluttajien maksukyvyn rajoissa. Kuviossa 21 on esitetty muutama nykyaikainen
älypuhelin: vuonna 2010 julkaistut Samsung Galaxy S, Nokian N8 sekä Applen iPhone 4.

Kuvio 18. Kolme älypuhelinta: Samsung Galaxy S, Nokia N8 ja Apple iPhone 4 (Samsung
2011; Nokia 2011; Apple 2011)

Yhteysteknologian kehitys on mahdollistanut Internet -pohjaisten palveluiden laajan käytön
matkapuhelimissa

ja

kiihdyttänyt

älypuhelinten

leviämistä.

Suorituskykyisemmät

päätelaitteet, yhteysteknologioissa tapahtunut kehitys ja Internet -pohjaisten palveluiden
kehitys ovat johtaneet siihen, että laaja siirtymä henkilökohtaisten tietokoneiden ja
Internetin aikakauden jälkeiselle mobiilin Internetin aikakaudelle on par aikaa meneillään
(katso kuvio 22).
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Kuvio 19. Tietokoneiden kehitysvaiheet sekä laitteiden käyttöliittymien, käyttötapojen ja
käyttötarpeiden kehitys (mukaillen Morgan Stanley 2009)

4.2.2

Yhteysteknologioiden kehitys

Puhelinten teknologiassa tapahtuneen kehityksen lisäksi myös yhteysteknologioiden
piirissä on tapahtunut merkittävää kehitystä. Taulukossa 3 on esitetty Morgan Stanleyn
(2009) 2G- ja 3G-verkkoteknologioita koskeva vertailu, josta käy ilmi, että 3G-teknologia
on erittäin tärkeä tuki-innovaatio älypuhelinten leviämisessä. Ensinnäkin, 3G –verkkojen
myötä tapahtunut yhteysnopeuksien kehitys on mahdollistanut Internet -pohjaisten
palveluiden käytön matkapuhelimissa. Siinä missä 2G-teknologian avulla esimerkiksi
Internet-selaus ja suurten sähköpostien lähettäminen oli hyvin hidasta ja videoiden
katsominen ja stream –pohjainen musiikin kuunteleminen oli käytännössä mahdotonta
matkapuhelimen välityksellä, ovat nämä asiat tulleet mahdollisiksi 3G-teknologian
kasvaneen yhteysnopeuden myötä. UMTS -verkkoteknologian yleistymisen myötä jopa
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esimerkiksi videopuheluiden soittaminen on tullut mahdolliseksi. Toiseksi, 3G-teknologia
on laskenut operaattoreiden tiedonsiirron kustannuksia, joka taas on mahdollistanut yhä
edullisemmat datapakettien hinnat kuluttajille. Morgan Stanleyn (2009) mukaan 2.0G
(GPRS) –teknologialla tiedonsiirto oli noin 10 kertaa kalliimpaa ja 2.5G (EDGE) –
teknologialla noin 5 kertaa kalliimpaa kuin 3G-teknologialla. Kehitteillä olevan 4G- eli
LTE –teknologian myötä matkapuhelinverkkojen yhteysnopeudet tulevat entisestään
kasvamaan.

Taulukko 3. 2G- ja 3G-verkkoteknologioiden vertailu (mukaillen Morgan Stanley 2009)
2G (GSM)

3G (UMTS)

Kustannus / bitti

2G (GPRS): 100 /
2.5G (EDGE): 50

10

Videoiden katsominen

Ei

Kyllä

Stream-musiikin
kuunteleminen

Ei

Kyllä

Videopuheluiden
soittaminen

Ei

Kyllä

HTML Web-selaus

Hyvin hidas

Kyllä

Suurten e-mailien / kuvien
lähettäminen

Hyvin hidas

Kyllä

Applikaatioiden lataaminen
verkkoa pitkin

Hyvin hidas

Kyllä
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Kuviossa 23 on esitettynä 2G- ja 3G-verkkojen maailmanlaajuinen levinneisyys vuodelta
2009. Morgan Stanleyn (2009) arvioiden mukaan noin kuudella miljardilla ihmisellä eli
lähes 90% maailman ihmisistä oli mahdollisuus päästä 2G-verkkoon vuonna 2009. 3Gverkolla arvioitiin puolestaan olevan samana vuonna lähes 700 miljoonaa käyttäjää. Suurin
osa 3G-verkon käyttäjistä oli vuonna 2009 kehittyneillä markkinoilla (Eurooppa, PohjoisAmerikka ja Japani), joiden yhteenlaskettu 3G-verkon käyttäjämäärä oli noin 424
miljoonaa ihmistä. Kehittyvillä markkinoilla (Etelä-Amerikka, Lähi-Itä ja Afrikka, Itä
Eurooppa sekä Aasia) 3G:n käyttäjiä arvioitiin olevan noin 264 miljoonaa vuonna 2009.
(Morgan Stanley, 2009)

Kuvio 23. 2G- ja 3G-verkkojen levinneisyys vuonna 2009 (mukaillen Morgan Stanley
2009)

3G-verkon käytön odotetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi. Morgan Stanleyn (2009)
mukaan vuonna 2012 3G:llä odotetaan olevan maailmanlaajuisesti jo lähes kaksi miljardia
käyttäjää. Huomionarvoista on myös se, että yksistään kehittyvillä markkinoilla
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ennustetaan olevan tuolloin jo yli miljardi 3G-käyttäjää. Ennusteiden mukaan vuonna 2012
kehittyneillä markkinoilla (Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Japani) olisi noin 774 miljoonaa
3G-verkon käyttäjää ja kehittyvillä markkinoilla (Etelä-Amerikka, Lähi-Itä ja Afrikka, Itä
Eurooppa sekä Aasia) jo noin 1154 miljoonaa käyttäjää. (Morgan Stanley, 2009)

Matkapuhelinverkkojen lisäksi nykyaikaiset älypuhelimet hyödyntävät myös muita
yhteysteknologioita. Näistä mainittakoon paikantamiseen liittyvien palveluiden käytön
mahdollistava GPS -teknologia, langattomat verkot (Wi-Fi) sekä lähiverkko Bluetooth.

4.3 Liiketoimintanäkökulma

Kuvio 24. Liiketoimintanäkökulma toimialamurrokseen

Kuviossa 25 on esitettynä matkapuhelinteknologioiden levinneisyyttä kuvaavat elinkaaret,
joihin on lisätty Treacyn ja Wierseman (1997) esittämät kilpailukeinot. Kuvio
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havainnollistaa sitä, miten alan vakiintuneet toimijat, etupäässä Nokia, ovat nousseet
nykyisiin asemiinsa ja miten uudet alalle tulleet yritykset asemoituvat alan kehitykseen ja
kehityskaariin.

Kuviossa

olevasta

kahdesta

nuolesta

alempi

kuvaa

Nokian

nousua

maailman

markkinajohtajaksi ensiksi tuotejohtajuuden ja sitten operatiivisen erinomaisuuden kautta
2G- eli GSM- ja 3G- eli UMTS -teknologioiden aikakausilla 1990- ja 2000-luvuilla.
Kuviossa oleva ylempi nuoli kuvastaa puolestaan alalle tullutta uutta toimijaa Applea, joka
on noussut innovatiivisen tuotteen avulla mukaan alan kilpailuun viime vuosien aikana
pääosin 3G- eli UMTS –teknologian ja älypuhelinten aikakaudella.

Kuvio 205. Matkapuhelinteknologioiden elinkaarien, yritysten kilpailukeinojen ja
asiakassegmenttien yhteys (mukaillen Informa Telecoms and Media 2011; Treacy &
Wiersema 1997)
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Seuraavissa kahdessa kappaleessa esitellään edellä mainittujen kahden matkapuhelinalalla
toimivan yrityksen erilaisia liiketoimintamalleja, jotka kuvaavat alalla tapahtuvaa muutosta
yritystasolla. Ensiksi kuvataan markkinajohtaja Nokian liiketoimintamallia, joka toimii
esimerkkinä

alan

vakiintuneista

toimijasta.

Tämän

jälkeen

kuvataan

Applen

liiketoimintamallia, joka vuonna 2007 uutena alalle tulleena yrityksenä toimii esimerkkinä
alalle murtautuneesta uudesta toimijasta. Lopuksi tarkastellaan vielä kahden muun uuden
toimialan

toimijan,

ohjelmistoyritys

Googlen

ja

matkapuhelinvalmistaja

HTC:n,

liiketoimintamalleja.

4.3.1

Matkapuhelintoimialan vakiintunut toimija: Case Nokia

”Myymme erilaisia laitteita ja palveluja kaikissa hintaryhmissä ja kaikille
kuluttajajoukoille kaikilla mahdollisilla markkinoilla.”
(Olli-Pekka Kallasvuo, Nokian ex-toimitusjohtaja, Kauppalehti Optio 1.10.2009)

Kuten edellä olevasta Nokian ex-toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuon kommentista käy
ilmi, Nokian asiakaskuntana ovat olleet käytännössä kaikki maailman ihmiset ulottuen
köyhästä indonesialaisesta maanviljelijästä aina trenditietoisimpaan losangelesilaisnuoreen.
Nokia on palvellut tuotteillaan varakkaita ja vaativia länsimaalaisia käyttäjiä, länsimaisia
peruskäyttäjiä sekä vähävaraisempia kehittyvien markkinoiden käyttäjiä. Nokia on pyrkinyt
tarjoamaan kaikille näille asiakassegmenteille tuotteitaan, joten sen tuoteportfolioon on
kuulunut suuri määrä erilaisia puhelinmalleja. Nämä puhelinmallit vaihtelevat halvoista
pääosin

kehittyville

markkinoille

ja

muille
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volyymimarkkinoille

suunnatuista

halpapuhelimista ominaisuuksiltaan laajennettuihin keskiluokan puhelimiin sekä aina
vaativimmalle ja globaalissa mittakaavassa maksukykyisimmälle asiakassegmentille
suunnattuihin älypuhelimiin. Nokian liiketoimintamallin pääelementit on esitettynä
kuviossa 26.

Kuvio 216. Nokian matkapuhelinliiketoiminnan liiketoimintamallin pääelementit

Nokia on pyrkinyt palvelemaan tuotteillaan monia erilaisia kuluttajajoukkoja ympäri
maailman, joten yhtiön strategian ytimessä ovat olleet suuret volyymit sekä
kustannusjohtajuuden saavuttaminen. Häikiön (2009, 171) mukaan Nokian 1990-luvulta
puolivälistä alkanut maailmanvalloitus perustui tuotannon ja logistiikan tehokkuuden
hallintaan. Tuotevalikoiman monipuolistaminen eri segmenttien eli kuluttajaryhmien
tarpeisiin on tapahtunut Häikiön (2009) mukaan käyttämällä niin sanottua tuotealustaa eli
platformia, joka on mahdollistanut suuret sarjat ja jonka päälle on rakennettu erilaisia
tuotteita. Häikiö (2009) mukaan Nokian tuotteet ovat kuin autoja, joiden moottori, runko,
77

vaihteisto ja suurin osa hallintalaitteista ovat samoja, mutta joiden kori ja verhoilu
vaihtelevat. Tuotantotehokkuudella on pyritty kustannusten hallintaan – mitä suuremmat
sarjat ja vähemmän osia ja työvaiheita sitä halvemmiksi tuotantokustannukset muotoutuvat.
Nokian tuotantoketjun havainnollistamiseksi kuviossa 27 on esitettynä Nokia N95 –
älypuhelimen arvoketju (Ali-Yrkkö ym, 2011). N95 –puhelimen arvoketju kulkee raakaaineiden hankinnasta komponenttivalmistajien kautta teknologia ja ohjelmistolisensoijien
kautta Nokian työpanokseen ja aina jakelukanavaan (jälleenmyyjät ja operaattorit) saakka.

Kuvio 227. Nokia N95 -puhelimen yksinkertaistettu arvoketju (Ali-Yrkkö ym. 2011)

Nokian toimintatapa on ollut siis pohjimmiltaan tuotantolähtöinen. Yrityksen toiminnan
fokus on perinteisesti ollut tehokkuudessa, joka syntyy tuotantoprosesseja ja toimintatapoja
virtaviivaistamalla. Myös toimitusketjun hallinta on tässä toimintamallissa erittäin
keskeisessä roolissa. Tuotantolähtöisen yrityksen toimintaa kuvaavat suuret volyymit ja
standardoitu tuotanto sekä differoinnin minimoiminen. Tämä toimintatapa on ideaalinen
markkinoilla, joilla asiakkaat arvostavat halpaa hintaa valinnanvaran sijaan.
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Voitaisiin sanoa, että Nokia on puhelinmalliensa kehittämisessä jäänyt tietyllä tapaa
aikaisemman

menestyksensä

vangiksi.

Yritys

on

lukittunut

tuotantolähtöiseen

toimintamalliin, joka on aikaisemmin nostanut yrityksen toimialansa markkinajohtajaksi ja
maailman tunnetuimpien suuryritysten joukkoon. Nokia on vuosien saatossa tehostanut
jatkuvasti toimintaansa ja virittänyt koko koneistonsa tuottamaan mahdollisimman suuria
matkapuhelinmääriä kaikkialle maailmaan mahdollisimman edullisesti. Nokiasta on tullut
logistiikkakone, jonka puhelimista saama keskihinta on pudonnut koko toimialan
halvimmaksi verrattuna alan muihin keskeisiin toimijoihin.

”We have - - become the number one cell-phone company in the world, with nearly
40% market share and 1.1 billion users. Today, Nokia is making 13 phones every
second.”
(Tero Ojanperä, Nokian CTO, Fast Company -verkkolehti, 1.9.2009)

Samaan aikaan, kun Nokia on keskittynyt aikaisempiin menestystekijöidensä jatkuvaan
parantamiseen on tuotekehitys ja uusien, radikaalisti aikaisemmasta ydintuotteesta eroavien
ratkaisujen etsiminen jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tuotekehityksen pääfokus on lähes
koko 2000-luvun ajan ollut ylläpitävissä innovaatioissa, joilla on pyritty saman,
perusominaisuuksiltaan

varsin

muuttumattomana

pysyneiden

tuotteiden

jatkuvaan

parantamiseen. Tämä on kuitenkin johtanut siihen, että Nokian tuotteet eivät ole
tyydyttäneet

enää

markkinoiden

kaikkien

asiakassegmenttien

tarpeita.

Tämä

markkinajohtajan unohdus on johtanut siihen, että markkinoiden vaativampaan ja
maksukykyisimpään asiakassegmenttiin on avautunut markkinoiden fragmentoituessa tilaa
uusille kilpailijoille. Tähän avoimeen markkinatilaan muun muassa Apple on hyökännyt.
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"Just three years ago, we were competing against Motorola, Sony Ericsson, some
Korean players, even Siemens. The competitive environment in the industry at large
has changed, and I sometimes struggle to define what industry we are in at the
moment and what are the boundaries. But remember, I spoke in 2001 about putting
the Internet in your pocket. And now consumers are realizing that these devices are
not just for communicating by voice: It is all about information."
(Olli-Pekka Kallasvuo, Nokian ex-toimitusjohtaja, Fast Company -verkkolehti,
1.9.2009)

Nokia on huomannut uuden kilpailutilanteen aiheuttaman uhan ja ryhtynyt toimenpiteisiin
vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä älypuhelinsegmentin kiristyneeseen
kilpailuun. Anssi Vanjoen vuonna 2007 lausuma kommentti kuvastaa sitä, että Nokialla
oivallettiin jo noin puoli vuotta iPhonen lanseeraamisen jälkeen, että älypuhelinten maailma
on muuttumassa ja että Applen aiheuttamaan uhkaan on vastattava:

”If there is something good in the world then we copy with pride.”
(Anssi Vanjoki, Nokian Executive Vice President and General Manager of
Multimedia, The Telegraph –verkkolehti, 29.8.2007)

Nokia

onkin

sittemmin

pyrkinyt

jatkuvasti

toimenpiteisiin,

joilla

uutta

älypuhelinsegmenttiin kohdistuvaa uhkaa voitaisiin torjua. Yritys on muuttanut
organisaatiorakennettaan vastaamaan paremmin markkinatilannetta (Häikiö 2009, 208)
lanseerannut uusia matkapuhelinmalleja, jonka lisäksi yritys ilmoitti vuoden 2009
joulukuussa

karsivansa

älypuhelinmallistonsa
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koon

puoleen

aikaisemmasta

sekä

vähentävänsä tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden henkilöstöä. Lisäksi yritys kertoi
panostavansa huomattavasti enemmän päätelaitteidensa käyttäjäkokemuksen parantamiseen
(Kauppalehden verkkolehti, 4.12.2009).

Nokian älypuhelimien käyttöliittymä on pitkään perustunut perinteiselle näppäimistölle
sekä Symbian-käyttöjärjestelmälle. Nokian älypuhelimista löytyy monia ominaisuuksia,
kuten sähköposti, verkkoselain, kamera sekä musiikkisoitin. Niissä on jopa monia sellaisia
teknisiä ominaisuuksia, joita ei esimerkiksi Applen puhelimista löydy. Nokian puhelimet
ovatkin monilta teknisiltä ominaisuuksiltaan Applen iPhonea ja muita markkinoilla olevia
kilpailevia älypuhelimia kehittyneempiä laitteita. Kysymys kuitenkin kuuluu, ovatko
Nokian puhelinten sisältämät ominaisuudet niitä asioita, joita asiakas haluaa ostaa.

"Nokia is stronger on the engineering stuff than the emotional stuff, and they need
to become more balanced."
(Nick Jones, Gartnerin pääanalyytikko, Fast Company -verkkolehti, 1.9.2009)

Vastatakseen markkinoiden kysyntään Nokia on ilmoittanut, että se haluaa tarjota
asiakkailleen kattavia mobiilipalveluja sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla
(Tero Ojanperä, 1.9.2009).

Nokia julkisti vuonna 2007 Ovi-tuotemerkin Internet-

palveluilleen ja avasi Ovi Storen vuoden 2008 syksyllä. Nokian visiona oli, että yhtiö
tarjoaa matkapuhelimiensa 1,1 miljardille käyttäjälle maailman suurimman palveluiden,
applikaatioiden ja viihteen toimitusjärjestelmän.
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"Markkinakonvergenssi vie koko teollisuudenalaa kohti Internet –pohjaisia
palveluja ja mobiilielämyksiä. Ovi edustaa Nokian näkemystä Internetin ja
langattomuuden yhdistämisestä. Maailman johtavana mobiililaitteiden valmistajana
tavoitteenamme on tarjota käyttäjille elämyksiä ja palveluja, jotka tekevät Internetin
tarjoamien mahdollisuuksien täysipainoisesta hyödyntämisestä mobiililaitteissa
helppoa ja vaivatonta.”
(Olli-Pekka

Kallasvuo,

Nokian

ex-toimitusjohtaja,

Nokian

lehdistötiedote

29.8.2007)

Nokian palveluihin lukeutuvat ohjelmistokauppa Ovi Storen lisäksi muun muassa Ovi
Kartat -palvelu sekä Comes with Music -musiikkipalvelu. Suomalaisille käyttäjille
vähemmän tuttuja palveluita ovat Nokia Money, Ovi Mail ja Nokia Life Tools, joiden
avulla Nokia pyrkii helpottamaan ihmisten elämää kehitysmaissa. Nämä palvelut tarjoavat
kehittyvissä maissa asuville ihmisille ensimmäisen mahdollisuuden Internet-palveluihin,
sähköpostiin ja rahansiirtoon.

Ovi Store ja muut Nokian palvelut eivät kuitenkaan ole menestyneet odotetusti. Vaikka
Nokia on siis lähtenyt mukaan kilpajuoksuun mobiilipalveluiden maailmanherruudesta, Ovi
Store ja muut Nokian tarjoamat palvelut eivät ainakaan vielä ole pystyneet tarjoamaan
Applen App Storen kaltaista palveluiden jakelukanavaa Nokialle. Nokia ilmoitti
toukokuussa 2011, että se lopettaa Ovi –nimen käytön puhelinten palveluiden yhteydessä ja
vuoteen 2012 asti kestävän muutoksen jälkeen Nokian palveluita tullaan markkinoidaan
pelkästään Nokia –nimen alla.
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4.3.2

Matkapuhelintoimialan uusi toimija: Case Apple

“Our goal is to make the best devices in the world, not to be the biggest. As you
know, Nokia’s the biggest. And we admire them for being able to ship the number of
handsets that they do. But we don’t aspire to be like them. They’re good at being
like them. We want to be like us. And we want to make the best ones. - - So, you
know, in our part of the market Android is our biggest competitor. - -- Nokia makes
$50 handsets, and we don’t know how to make a great smartphone for $50. - -“
(Steve Jobs, Applen toimitusjohtaja, Macworld –verkkolehti, 19.10.2010)

Applen asiakassegmentti eroaa hyvin paljon markkinajohtaja Nokian maailmanlaajuisesta
kohdemarkkinasta.
asiakassegmentin

Apple

on

keskittynyt

palvelemiseen

ja

se

on

matkapuhelinmarkkinoilla
kyennyt

murtautumaan

vain

yhden

markkinoille

kohdistamalla kaiken energiansa markkinoiden houkuttelevimman, kokemushakuisen,
maksuhalukkaimman

ja

alipalvellun

asiakassegmentin

valloittamiseen.

Applen

asiakassegmentti sekä muut Applen matkapuhelinliiketoiminnan liiketoimintamallin
pääelementit on kuvattuna kuviossa 28.

Myös Applen arvolupaus eroaa markkinajohtaja Nokian arvolupauksesta. Apple on
onnistunut

integroimaan

puhelimen,

sovellukset

kokonaisuudeksi,

joka

käyttöjärjestelmän
on

asettanut

uuden

ja

puhelimeen
standardin

ladattavat

älypuhelinten

käyttökokemukselle. Apple on onnistunut rakentamaan älypuhelimelle ja palveluille
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perustuvan ekosysteemin, jollaista ei ennen Applen markkinoille tuloa oltu aikaisemmin
nähty koko alalla.

Applen

voidaan

siis

sanoa

toimivan

tuotekehityslähtöisellä

toimintatavalla.

Tuotekehityslähtöisen toimintatavan yritykset toimivat dynaamisilla markkinoilla ja ovat
erittäin vahvoja innovoinnissa sekä brändimarkkinoinnissa. Toiminnan fokusalueita ovat
kehitys, innovointi, design, nopea markkinoille tulo sekä lyhyessä ajassa saavutettavat
korkeat katteet. Applen toiminnan keskiössä oleva ylivertainen tuote sekä siihen kytketyt
lisäpalvelut mahdollistavat suuret katteet pienelläkin volyymilla. Applen kaltainen
tuotejohtaja voi pyytää tuotteistaan muita yrityksiä korkeampaa hintaa, koska yritys luo
tuotteillaan ainutlaatuisen kokemuksen asiakkailleen. Markkinoille tullessaan vuonna 2007
Applen

iPhonen

hinta-suorituskykysuhde

ja

käyttökokemus

ovat

olleet

muita

älypuhelinvalmistajia edellä, jonka vuoksi markkinoiden alipalveltu ja maksukykyisin
kuluttajasegmentti on halunnut ostaa Applen tuotteen muiden älypuhelinvalmistajien
vastaavien tuotteiden sijaan iPhonen hintapreemiosta huolimatta.
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Kuvio 28. Applen matkapuhelinliiketoiminnan liiketoimintamallin pääelementit

Applen avainkumppaneihin kuuluvat sovelluskehittäjät ovat erottamaton osa Applen
liiketoimintamallia ja ekosysteemiä. Apple on keskittynyt ydinliiketoimintaansa eli
puhelimen ja käyttöjärjestelmän tuottamiseen ja ulkoistanut yksittäisten sovellusten
kehittämisen
asiakaskunnan,

sovelluskehittäjille.
innovatiivisen

Sovelluskehittäjille
päätelaitteen,

Apple

tarjoaa

käyttöjärjestelmän

houkuttelevan
sekä

työkalut

applikaatioiden tekemiseen. Lisäksi Apple maksaa sovelluskehittäjille jokaisen maksullisen
sovelluksen myyntituotoista 70 %.

Applen App Storen kaltaisen sovelluskehittäjille pohjautuvan ekosysteemin menestys
ruokkii itse itseään. Kun tuotteita myydään lisää päätelaitteita käyttävä asiakaskunta kasvaa
ja markkinoista tulee entistä houkuttelevampi sovelluskehittäjien näkökulmasta. Kun
markkinasta tulee houkuttelevampi sovelluskehittäjille, he tuovat entistä enemmän uusia
applikaatioita markkinoille. Uudet sovellukset ja sisällöt tekevät puolestaan tuotteesta
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entistä houkuttelevamman kuluttajien mielestä. Sovelluskehittäjistä onkin tullut elinehto
älypuhelimia tekeville matkapuhelinvalmistajille, sillä ilman hyviä sovelluksia älypuhelin
on vain tyhjä alusta ilman sisältöä.

Applen strategian erityispiirteenä voidaan nähdä myös pyrkimys asiakkaan lukitsemiseen
kanavaratkaisujen kautta. Apple hallitsee iPhonen jakelukanavaa siten, että jokaisessa
maassa on vain tietyt operaattorit, jotka saavat myydä iPhonea. Valittujen operaattoreiden
kautta tapahtuvan kytkykaupan myötä asiakas ”pakotetaan” käyttämään tuotetta vähintään
12 kuukauden ajan. Esimerkiksi Suomessa iPhonen jakelun yksinoikeutta hallitsi pitkään
Sonera ja vasta hiljattain myös Elisa ja DNA ovat alkaneet tarjota iPhonea suomalaisille
kuluttajille. Näin Apple pääsi markkinoille yhden jakelukumppanin kautta ja on sittemmin
avannut jakelukanavaansa myös muille operaattoreille.

Toinen Applen rakentama asiakkaan lukittumiseen tarkoitettu kanava on Applen
hallinnoima iTunes -musiikkialustaan integroitu ohjelmistokauppa App Store, jonka kautta
asiakas lataa kaikki haluamansa palvelut puhelimeensa. Alun perin musiikin jakeluun
rakennettu iTunes yhdistää kaikkia Applen kuluttajaelektroniikkatuotteita. iTunes
muodostaa alustan, joka yhdistää mobiilit päätelaitteet ja kotitietokoneen toisiinsa sekä
yhtenäistää Applen tuotteiden käyttökokemuksen. Applen iPhonen käyttäjä voi hallinnoida
lataamiaan sovelluksia joko iTunesin kautta tai suoraan puhelimensa avulla. Apple
kontrolloi App Storessa myytävien sovellusten laatua ja pyrkii näin varmistamaan parhaan
mahdollisen käyttökokemuksen syntymisen.
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”Every once in a while a revolutionary product comes along that changes
everything. One is very fortunate if you get to work on just one of these in your
career. Apple has been very fortunate that it's been able to introduce a few of these
into the world. - -“
(Steve Jobs, Applen toimitusjohtaja, iPhonen julkistamistilaisuus 9.1.2007)

Applen iPhonen markkinoille tulon ajoitus on tuskin sattumaa. Apple on 2000-luvun aikana
tehnyt useita tuotelanseerauksia, joiden markkinoille tulossa ja sen ajoituksessa on
nähtävissä selkeä systematiikka - olipa sitten kyse mp3-soittimista, älypuhelimista tai
lukulaitteista. Apple on näiden tuotteiden osalta tullut systemaattisesti markkinoille
aikaisen markkinan loppupuolella markkinoiden nopean kasvun tornadovaiheeseen.
Esimerkiksi iPhone tuli markkinoille vasta muutama vuosi sen jälkeen, kun Nokia oli jo
julkaissut

ensimmäisen

kosketusnäytöllisen

puhelimensa.

Apple

ajoitti

iPhonen

lanseeraamisen ja markkinoille tulon siten, että se onnistui pääsemään mukaan nopean
kasvun tornadovaiheeseen älypuhelinmarkkinoilla.
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Kuvio 29. Applen tuotteiden markkinoille tulon systematiikka 2000-luvulla

4.3.3

Matkapuhelintoimialan muiden yritysten liiketoimintamallit

Matkapuhelintoimialalta löytyy Nokian ja Applen lisäksi myös yrityksiä, jotka ovat
keskittyneet vain tietyn arvoketjun osan toimittamiseen. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi
Google ja Microsoft, jotka ovat keskittyneet käyttöjärjestelmien tarjoamiseen, sekä HTC,
joka on keskittynyt matkapuhelinten valmistamiseen.

Google on erinomainen esimerkki matkapuhelintoimialalle tulleesta uudesta yrityksestä,
joka ei varsinaisesti valmista matkapuhelimia, mutta vaikuttaa kuitenkin merkittävästi
matkapuhelintoimialan kehitykseen. Googlen ydinliiketoimintaa on verkossa tapahtuva
mainonta, joka toi vuonna 2010 yli 95 % yrityksen liikevaihdosta (Google 2011).
Matkaviestimiin

tarkoitettu

Google

Android
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–käyttöjärjestelmä

tukee

Googlen

liiketoimintamallia, sillä se lisää liikennettä Googlen palveluihin ja näin lisää Googlen
mainoksista saamaa liikevaihtoa. Kuviossa 30 on kuvattuna Googlen liiketoimintamallin
pääelementit. Google pyrkii siis rakentamaan Android –käyttöjärjestelmästään alan
standardin, ”matkapuhelimien Windows:n”, jota se toivoo mahdollisimman suuren osan
alan toimijoista hyödyntävän laitteissaan. Google on erinomainen esimerkki täysin toiselta
toimialalta tulleesta matkapuhelinliiketoimintaan kytkeytyvästä yrityksestä, joka omalla
toiminnallaan häiriyttää matkapuhelintoimialan muiden yritysten liiketoimintaa.

Kuvio 30. Googlen matkapuhelinliiketoiminnan liiketoimintamallin pääelementit

Pelkkään käyttöjärjestelmään erikoistuneen Googlen lisäksi matkapuhelinmarkkinoille on
tullut uusia toimijoita, jotka keskittyvät vain puhelimien valmistukseen. HTC on esimerkki
matkapuhelinten

valmistamiseen

erikoistuneesta

toimijasta.

HTC

hyödyntää

matkapuhelimissaan muiden yritysten tarjoamia käyttöjärjestelmiä sekä alihankkijoilta
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tulevaa hardwarea ja keskittyy itse puhelinten valmistukseen. HTC:n puhelimet toimivat
esimerkiksi Google Android - ja Windows Phone OS 7 -käyttöjärjestelmillä.

Kuvio 31. HTC:n matkapuhelinliiketoiminnan liiketoimintamallin pääelementit

4.3.4

Yhteenveto: matkapuhelintoimialan erilaiset liiketoimintamallit

Matkapuhelintoimialalla

toimii

useita

yrityksiä,

jotka

toimivat

erilaisilla

liiketoimintamalleilla (katso taulukko 4). Tässä tutkimuksessa esimerkeiksi alan erilaisista
liiketoimintamalleista on nostettu Nokian, Applen, HTC:n ja Googlen liiketoimintamallit.
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Taulukko

4.

Yhteenveto

matkapuhelintoimialalla

toimivien

yritysten

erilaisista

liiketoimintamalleista

Apple on esimerkki alalle tulleesta uudesta toimijasta, joka luottaa vertikaalisesti
integroituun liiketoimintamalliin, johon kuuluu matkapuhelinten ja käyttöjärjestelmän
valmistus sekä sovelluskehittäjien ympärille rakennettu sovellusliiketoiminta. Nokia
harjoitti Applen kaltaista vertikaalisesti integroitunutta liiketoimintamallia vuoden 2011
alkupuolelle saakka. Yrityksen ilmoitettua liittoutuvansa käyttöjärjestelmätoimittaja
Microsoftin kanssa Nokia on siirtymässä entistä selkeämmin matkapuhelinvalmistajaksi.
Nokian uusi liiketoimintamalli muistuttaa paljolti toisen matkapuhelinvalmistajan, HTC:n,
liiketoimintamallia. HTC on esimerkki matkapuhelintoimialalla toimivasta yrityksestä, joka
hankkii puhelintensa käyttöjärjestelmän muualta ja keskittyy pelkästään puhelinten
valmistamiseen. Google on matkapuhelintoimialan uusi toimija, joka on noussut Android käyttöjärjestelmän

myötä

varsin

lyhyessä

ajassa

merkittävään

asemaan

matkapuhelintoimialalla. Monet alan vakiintuneet yritykset sekä uudet toimijat ovat
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siirtyneet Google Androidin käyttäjiksi ja Googlen käyttöjärjestelmästä on muutamassa
vuodessa tullut toimialan suosituin ohjelmistoalusta.

4.4 Toimialanäkökulma

Kuvio 32. Toimialanäkökulma toimialamurrokseen

Tässä kappaleessa kuvataan, miten kilpailuympäristössä tapahtunut muutos on vaikuttanut
toimialan voimasuhteisiin ja voitonjakoon.

4.4.1

Älypuhelinkilpailun voittajat vievät toimialan voitot

Kuviossa

33

on

esitettynä

matkapuhelinvalmistajien

myymien

puhelimien

keskimyyntihintojen kehitys vuosina 2007-2010. Alan vakiintuneiden toimijoiden
myymien matkapuhelimien keskihinnat vaihtelivat vuoden 2010 alussa hieman yli 80
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dollarista reiluun 200 dollariin. Nokian älypuhelinten keskihinta oli vuonna 2009 yli 200
dollarissa, mutta tippui vuoden 2010 puolella alle 200 dollariin (katso kuvio 33).

Älypuhelimia valmistavien RIM:n ja Applen myymien puhelinten keskihinnat olivat
huomattavasti

alan

vakiintuneiden

toimijoiden

keskihintoja

korkeammat.

RIM:n

puhelimien keskihinta oli vuoden 2010 alkupuolella noin 300 dollarin tienoilla, kun taas
Applen iPhonesta maksoi yli 600 dollaria. Näin ollen vuoden 2010 toisessa kvartaalissa
yhden iPhonen hinnalla olisi saanut lähes kahdeksan Nokian peruspuhelinta tai yli kaksi
RIM:n Blackberry –puhelinta. (Dediu, 2010)

Kuvio 33. Seitsemän matkapuhelinvalmistajan keskimyyntihintojen kehitys kvartaaleittain
vuosina 2007-2010 (dollaria) (Dediu 2010)
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Kuviossa 34 on esitettynä toimialan liikevoiton jakaantuminen seitsemän alalla toimivan
yrityksen osalta vuosina 2007-2010. Älypuhelimien valmistukseen ja niihin liittyvien
palveluiden tarjoamiseen keskittyvä Apple on vuosien 2007-2010 aikana onnistunut
nousemaan liikevoitolla mitattuna toimialan johtavaan asemaan. Dediun (2010) arvioiden
mukaan Apple on vienyt suurimman osan matkapuhelinliiketoiminnassa tarjolla olevista
kokonaisvoitoista vuoden 2008 neljännestä kvartaalista lähtien.

Kuvio 34. Matkapuhelimista saadun liikevoiton jakaantuminen toimialatasolla
kvartaaleittain 2007-2010 (miljardia dollaria) (Dediu 2010)

Toimialatasolla tämä muutos on erittäin merkittävä. Vielä vuoden 2007 toisessa
kvartaalissa Nokia vei arvioiden mukaan 63 % alan liikevoitosta. Nokian jälkeen
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toimialalla seuraavaksi eniten liikevoittoa vuoden 2007 toisessa kvartaalissa keräsivät alan
vakiintuneet toimijat Samsung (12 %), Sony Ericsson (11 %) ja LG (7 %). Vuoden 2007
toisessa kvartaalissa alan uudet toimijat RIM ja Apple keräsivät yhteensä vain 7 % alalla
tarjolla olevasta liikevoitosta (RIM 6 % ja Apple 1 %).

Vain kolme vuotta myöhemmin liikevoiton jakaantuminen alan seitsemän johtavan
yrityksen kesken näyttää aivan erilaiselta. Apple vei Dediun (2010) arvion mukaan vain
kolme vuotta markkinoille tulonsa jälkeen 48 % koko alan liikevoitosta. Nokia vei alan
kokonaisvoitoista 22 %, RIM 17 %, Samsung 10 %, Motorola 2 % ja Sony Ericsson yhden
prosentin. Toimialan voimasuhteet ovat siis muuttuneet dramaattisesti kolmen viime
vuoden aikana kasvaneen älypuhelinkilpailun seurauksena.

Kuvio 35. Matkapuhelimista saadun liikevoiton jakaantumisessa tapahtunut muutos
vuosien 2007 ja 2010 välillä (Dediu 2010)
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4.4.2

Halpavalmistajat lisäävät markkinoiden hintapainetta

Toimialan kilpailu on kiristynyt myös älypuhelinsegmentin ulkopuolella. Halpapuhelimien
valmistukseen keskittyneet toimijat, kuten Huawei ja ZTE, ovat Google Android –
käyttöjärjestelmälle pohjautuvilla puhelimillaan kiristäneet muutaman vuoden sisällä
kilpailua markkinoiden halvimpien puhelimien myynnissä. Nämä yritykset tuottavat
hinnaltaan

edullisia

älypuhelimia,

jotka

ovat

kuitenkin

suorituskyvyltään

ja

palveluvalikoimaltaan kilpailukykyisiä. Näin ollen nämä halpavalmistajat ovat hyötyneet
Google Android –käyttöjärjestelmän tuomista eduista ja kykenevät kilpailemaan rinta
rinnan toimialan vakiintuneiden yritysten vastaavanlaisten puhelinmallien kanssa ja lisäävät
toimialan hintakilpailua. Edellä mainittujen halpavalmistajien lisäksi myös brandittomat
niin sanotut ”White Box” –valmistajat lisäävät markkinoiden hintakilpailua.

Markkinoille tulee jatkuvasti uusia matkapuhelinmalleja ja –yrityksiä, jotka kiristävät
toimialan kilpailua entisestään. Vaikka halpapuhelimiin keskittyneet toimijat eivät vielä
uhkaisikaan kaikkia toimialan yrityksiä, on niillä tuotekehityksen myötä mahdollisuus
luoda tuotteita, jotka alkavat vastaamaan markkinoiden vaativampienkin asiakkaiden
tarpeita ja yritykset voivat näin nousta segmentti kerrallaan kohti vaativampia ja
vaativampia asiakasryhmiä. Näin Christensenin (2003) kuvaama häiriyttävä teknologia
saattaa ajan mittaan haastaa myös toimialan muiden toimijoiden tuotteita.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tässä luvussa muodostetaan yhteenveto tutkimuksesta ja tarkastellaan tutkimuksen
empiirisiä

tuloksia

kirjallisuuskatsauksen

valossa.

Lisäksi

luvussa

pohditaan

matkapuhelintoimialan tulevaisuuden kuvia.

5.1 Matkapuhelintoimialan murros

5.1.1

Älypuhelinten luoma teknologiamurros

Apple toi vuonna 2007 matkapuhelinmarkkinoille täysin uuden tyyppisen tuotteen,
iPhonen. iPhone yhdisti puhelimen, Internetin ja esimerkiksi musiikkiin ja pelaamiseen
liittyvät oheispalvelut täysin uudella ja innovatiivisella tavalla. Applen tuote oli
markkinoille tullessaan edellä aikaansa ja sitä voidaankin pitää Chandyn ja Tellisin (1998)
kuvaamana radikaalina tuoteinnovaationa, jolla on ollut suuri vaikutus paitsi kuluttajien
käyttäytymiseen niin myös matkapuhelintoimialan sekä sen rakenteiden ja ansaintamallien
kehitykseen.

Miksi iPhone oli murroksellinen tuote? Ennen iPhonea markkinoilla olleet tuotteet
perustuivat toimialan vanhalle tuotelogiikalle, jossa puhelimen kaikki ominaisuudet olivat
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ennalta määritelty osaksi puhelinta. Näiden puhelinten avulla esimerkiksi Internetin käyttö
oli hankalaa ja hidasta.

iPhonen murroksellisuus perustui saumattomaan käyttökokemukseen, jossa älypuhelin
toimii paitsi puhelimena niin myös Internet-päätteenä, sähköpostin lukemisen välineenä ja
sovellusten käytön alustana. Älypuhelinten myötä monia sellaisia toimintoja, joiden
käyttämiseen on aiemmin tarvittu esimerkiksi tietokonetta, kameraa tai musiikkisoitinta on
mahdollista käyttää yhden mobiilin päätelaitteen avulla. Apple onnistui saavuttamaan
tuoteinnovaationsa

myötä

matkapuhelinmarkkinoilla

nopeimman

toimijan

edun.

Asiakaslähtöinen tuote ja ennen kaikkea sen helppokäyttöisyys ja käyttökokemus ovat
vieneet Applea menestykseen. Applen menestyksen myötä myös muut yritykset ovat
tuoneet markkinoille omia versioitaan kosketusnäytöllisestä älypuhelimesta sekä niihin
liittyvistä palveluista ja applikaatioista.

Nykyaikaiset älypuhelimet muistuttavat entistä enemmän tietokoneita kuin perinteisiä
matkapuhelimia. Matkapuhelinten perinteisten ominaisuuksien, soittamisen ja tekstiviestien
lähettämisen,

lisäksi

puhelimia

voidaan

nykyään

käyttää

monipuolisesti

eri

käyttötarkoituksiin. Älypuhelimeen on mahdollista ladata erilaisia sovelluksia, joiden
myötä puhelimen perusominaisuuksia on mahdollista laajentaa rajattomasti. Älypuhelinten
leviämisen myötä erilaisten sovellusten, kuten Facebookin ja Youtuben käytöstä sekä
pelaamisesta ja musiikin kuuntelusta on tullut osa mobiilia Internetiä käyttävien kuluttajien
arkipäivää.
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Miten iPhonen nopeaa leviämistä voidaan selittää? Chandyn ja Tellisin (1998) ajatusten
mukaisesti Applen iPhonen teknologia ja sen hinta-suorituskykysuhde olivat tuotteen
lanseeraamisen aikaan vuonna 2007 muiden matkapuhelinvalmistajien tuotteisiin verrattuna
selvästi erilaisia ja edellä aikaansa. Utterbackin ja Aceen (2005) mukaan vakiintuneille
markkinoille voidaan murtautua tuoteinnovaatiolla, jonka suorituskyky on parempi kuin
olemassa olevilla tuotteilla, huolimatta tuotteen korkeammasta hinnasta olemassa oleviin
tuotteisiin verrattuna. Tällöin ajatuksena on, että innovaatiot leviävät markkinoille etenkin
vaativimpien

asiakassegmenttien

kautta

ja

voivat

sieltä

käsin

levitä

kohti

massamarkkinoita. iPhonen nopeaa levinneisyyttä voidaan selittää myös Rogersin (2003)
innovaatioiden diffuusion teorian avulla, jonka mukaan ne tuotteet, joilla on suuri
suhteellinen etu, yhteensopivuus, kokeiltavuus ja hyötyjen havaittavuus sekä vain vähäinen
monimutkaisuus leviävät muita innovaatioita nopeammin.

Applen innovaation markkinoille tuloa selitettäessä on huomionarvoista, että edellä olevista
poiketen Christensenin (1997) häiriyttävän teknologian tai murroksen teoria ei tunnista
tämän tyyppistä markkinoiden yläpäähän kohdistuvaa murroksellista innovaatiota.
Christensenin (1997) mallissa häiriyttävä teknologia on jaettu kahteen alakategoriaan:
yhtäältä markkinoiden halvimpiin segmentteihin kohdistuviin ns. low-end –innovaatioihin
sekä toisaalta uusia markkinoita luoviin häiriyttäviin innovaatioihin. Jotta Christensenin
(1997) teorian avulla voitaisiin selittää Applen iPhonen kaltaisen niin sanotun high-end tuotteen

markkinoille

tuloa,

tulisi

mallia

täydentää

markkinoiden

kalleimpaan

hintaluokkaan kohdistuvan innovaation mahdollisuudella (cf. Utterback & Acee 2005;
Chandy & Tellis 1998).
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5.1.2

Tuotteista palveluihin – puhelinvalmistajien liiketoimintamallit muutoksessa

Kuvio 36. Matkapuhelintoimialan kehityksessä tapahtunut epäjatkuvuuskohta siirryttäessä
perinteisestä toimialalogiikasta uuteen toimialalogiikkaan

Apple aiheutti vuonna 2007 tullessaan markkinoille de Witin ja Meyerin (2004) kuvaaman
epäjatkuvuuden matkapuhelintoimialan kehityksessä (katso kuvio 36). De Witin ja Meyerin
mukaan

epäjatkuvassa

kehityksessä

toimialalla

on

pitkään

ollut

vallitseva

liiketoimintamalli, joka on korvaantunut asiakkaille enemmän arvoa tuottavalla
liiketoimintamallilla.

Millainen on matkapuhelintoimialan uusi liiketoimintamalli? Applen liiketoimintamallin
ytimessä on Treacyn ja Wierseman (1997) kuvaama tuotekehityslähtöinen toimintatapa.
Applen liiketoimintamallissa palvelut ja niiden ympärille rakennettu sovellusliiketoiminta
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täydentävät perinteistä matkapuhelinliiketoimintaa. Sen toimintaan kuuluu puhelinten
valmistuksen lisäksi myös puhelimen käyttöjärjestelmän valmistus sekä itsenäisten
sovelluskehittäjien tuottamien applikaatioiden jakelu ja myynti. Apple oli toimialan
ensimmäinen yritys, joka sovelsi toiminnassaan uuden tyyppistä liiketoimintamallia. Apple
pääsi

uuden

liiketoimintamallin

matkapuhelintoimialalle luomalla

myötä
omat

kannattavasti

sääntönsä

ja

ja

vältti

nopeasti
näin

mukaan

kilpailun

alan

vakiintuneiden toimijoiden kanssa heidän säännöillään. (vrt. de Wit & Meyer 2004, 426)

Applen uudenlainen liiketoimintamalli on menestyksekkäästi vastannut toimialan
vaativimman asiakaskunnan tarpeisiin, jonka seurauksena Apple on muutamassa vuodessa
onnistunut

nousemaan

johtavaan

asemaan

toimialalla

etenkin

voittokertymää

tarkasteltaessa. Apple otti vuoden 2010 toisessa kvartaalissa jo lähes puolet koko toimialan
kokonaisvoitoista (Dediu, 2010). Nyt toimialan muutkin yritykset pyrkivät Applen
kaltaiseen menestykseen uudistamalla omia tuotteitaan ja liiketoimintamallejaan, minkä
seurauksena Applen iPhonen ja sen liiketoimintamallin keskeisimmät elementit
sovelluskauppoineen ovat nousseet alan muiden yritysten kopioinnin kohteeksi.

Millaista kilpailua Applen liiketoimintamalli on kohdannut? Tällä hetkellä Apple kohtaa jo
voimakasta kilpailua monilta eri suunnilta. Googlen Android -käyttöjärjestelmä on
muutamassa vuodessa noussut maailman käytetyimmäksi älypuhelinten ohjelmistoalustaksi
(Gartner

2011).

Androidin

myötä

matkapuhelinten

valmistajille

on

tarjoutunut

mahdollisuus hyödyntää avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ohjelmistoalustaa kilpailussa
Applen iOS –käyttöjärjestelmää ja sille pohjautuvaa iPhonea vastaan. Android käyttöjärjestelmän lisäksi Google on rakentanut Android Market -sovelluskaupan, jossa
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tarjotaan sovelluksia Androidille pohjautuville puhelimille. Useat matkapuhelinvalmistajat,
myös useat toimialan vakiintuneet toimijat, ovat siirtyneet Androidin käyttäjiksi. Google
Androidille pohjautuvia älypuhelimia valmistavat esimerkiksi HTC, ZTE, Huawei ja Dell.
Myös toimialan vakiintuneet toimijat, kuten Samsung, LG, Sony Ericsson ja Motorola, ovat
ryhtyneet valmistamaan Androidille pohjautuvia älypuhelimia (katso kuvio 36). Android on
Googlelle strategisesti tärkeä alusta, sillä se avaa yritykselle oven mobiilin Internetin
maailmaan. Android tukee suoraan myös Googlen ydinliiketoimintaa, Internet –mainontaa,
kasvattamalla hakupalveluiden käyttäjämääriä.

Miten markkinajohtaja Nokia on vastannut kiristyvään kilpailupaineeseen? Nokia on tällä
hetkellä ainoa matkapuhelintoimialan vakiintunut yritys, joka ei ole siirtynyt Google
Androidin käyttäjäksi. Muut toimialan vakiintuneet yritykset (Motorola, Samsung, LG sekä
Sony Ericsson) ovat alkaneet valmistaa Androidille pohjautuvia puhelimia. Nokia nousi
1990-luvun jälkipuoliskolla maailman johtavaksi matkapuhelintoimialan yritykseksi.
Nokian menestyksen avaimena oli tuolloin tuotejohtajuus-strategia, jonka myötä Nokia toi
monta innovatiivista tuotetta matkapuhelinmarkkinoille (cf. Treacy & Wiersema 1997).
2000-luvun aikana matkapuhelinmarkkinoiden kehittyessä Nokia siirtyi keilaradan ja
tornadovaiheen kautta kauppakadulle, jolloin strategian ytimeen nousi tuotejohtajuuden
sijaan operatiivinen erinomaisuus (ibid), johon perustuen Nokia pyrki pitämään kiinni
saavuttamastaan toimialan johtavan yrityksen asemasta (cf. Moore 1995).

Nokia ei ole kuitenkaan viime vuosina onnistunut tuomaan markkinoille Applen iPhonen
tai Googlen Androidin kaltaisia radikaaleja tuoteinnovaatioita. Nokia nousi 1990-luvun
lopulla maailman johtavaksi matkapuhelinvalmistajaksi tuotealusta-ajattelulla, jossa
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olemassa olevaan perustuotteeseen lisättyjen laiteominaisuuksien kautta aikaansaatiin uusia
tuotteita (cf. Häikiö 2009). Nokian tuotekehitys on 2000-luvulla perustunut pitkälti
ylläpitäviin innovaatioihin (cf. Christensen 1997), joilla on pyritty parantamaan olemassa
olevien tuotteiden suorituskykyä ja etenkin kustannuskilpailukykyä. Chandyn ja Tellisin
(1998) mukaan tällaisissa vähittäisissä eli inkrementaalisissa innovaatioissa tapahtuu melko
vähän muutoksia tuotteiden teknologiassa, eli ne tuottavat vain vähän muita kuin
hintahyötyjä asiakkaille. Tämän vakioituneen ajattelutavan myötä monet Nokian 2000luvun lopulla markkinoille tuomista älypuhelimista muistuttivatkin voimakkaasti saman
yrityksen monen vuoden takaisia malleja Symbian-käyttöjärjestelmineen ja QWERTYnäppäimistöineen.

Matkapuhelintoimialan uusia toimijoita, kuten Applea ja Googlea, vastaan käytävää
kilpailua ei ole enää vuosiin voitettu puhelimiin lisättyjen tuoteominaisuuksien määrällä,
vaan

menestyminen

on

perustunut

samanaikaiseen

onnistumiseen

kolmella

kilpailustrategisella areenalla; puhelimissa, käyttöjärjestelmissä sekä sovelluksissa eli
applikaatioissa.

Tämän tutkimuksen keskeisenä tutkimustuloksena voidaankin todeta, että Nokia jäi
toimintaympäristön

muuttuessa

oman

aiemman

menestyksenä

vangiksi.

Se

toimintakonsepti, joka aiemmissa olosuhteissa toi yhtiölle menestyksen muuttui uusissa
toimintaolosuhteissa

Nokian

kannalta

epäonnistumisen

kierteeksi.

Tämä

on

tutkimustuloksena samansuuntainen kuin Lohiveden (2000) havainto menestymisen ja
epäonnistumisen välisestä voimakkaasta kontekstisidonnaisuudesta.
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Tämä

kehityskulku

on

tätä

kirjoitettaessa

johtanut

tilanteeseen,

jossa

Nokian

markkinaosuus on voimakkaassa laskussa, ja yhtiö on menettänyt myös kannattavuuttaan
(cf. Gartner 2011; Dediu 2010). Lisäksi Nokian pyrkimystä luoda maailman johtava
sovelluskauppa, Ovi Store, voidaan pitää epäonnistuneena. Edellä kuvatun kehityksen
kääntämiseksi Nokia ilmoitti vuoden 2011 alkupuolella liittoutuvansa ohjelmistoyhtiö
Microsoftin kanssa ja alkavansa valmistaa Windows Phone –käyttöjärjestelmälle
pohjautuvia puhelimia.

5.1.3

Matkapuhelinten valmistuksesta ekosysteemien kamppailuun?

Matkapuhelintoimialalla tapahtuvaa muutosta voidaan niin ikään yrittää selittää siirtymänä
matkapuhelimien valmistuksesta ja markkinaosuuskilpailusta kohti niin sanottujen
moniulotteisten ekosysteemien kamppailua. Matkapuhelintoimialan vakiintuneet yritykset
(Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson ja LG) toimivat hyvin samankaltaisilla
liiketoimintamalleilla ja hallitsivat toimialan kilpailua koko 2000-luvun alkupuoliskon ajan.
Viimeisen kolmen - neljän vuoden aikajakson aikana matkapuhelintoimialalla on
nähtävissä kehityskulku, jonka seurauksena toimialalle näyttäisi muodostuvan ainakin
kolme suurta ekosysteemiä, joiden kesken kilpailua toimialan johtoasemasta tultaneen
tulevaisuudessa käymään (katso kuvio 37).
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Kuvio 37. Siirtymä puhelimien valmistuksesta ekosysteemien kamppailuun

Ensimmäisen ekosysteemin keskiössä on Apple ja Applen iPhone –puhelin, iOSkäyttöjärjestelmä, App Store –sovelluskauppa sekä App Storeen sovelluksia kehittävät
tuhannet itsenäiset sovelluskehittäjät. Applen ekosysteemin vahvuus on vertikaalisesti
integroidussa liiketoimintamallissa, jolla Apple pyrkii takaamaan mahdollisimman
saumattoman ja toimivan käyttökokemuksen puhelimilleen ja niihin ladattaville
applikaatioille.

Toinen

ekosysteemi

koostuu

Googlen

Android

–käyttöjärjestelmästä,

tälle

ohjelmistoalustalle tuotteita tekevistä lukuisista matkapuhelinvalmistajista, Googlen ja
puhelinvalmistajien sovelluskaupoista sekä Android -alustan tuhansista itsenäisistä
sovelluskehittäjistä.

Google

Android

tarjoaa

matkapuhelinvalmistajille

valmiin

käyttöjärjestelmän tuotteidensa perustaksi ja näin puhelinvalmistajat voivat keskittyä
puhtaasti matkapuhelinten valmistukseen.
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Kolmas

suuri

ekosysteemi

on

(tätä

kirjoitettaessa)

muotoutumassa

Nokian

ja

ohjelmistoyhtiö Microsoftin ympärille. Tämä yhteistyö on merkittävä ja aivan uusi askel
Nokialle, sillä sen seurauksena Nokia siirtyy omien käyttöjärjestelmiensä kehittämisen
sijaan hyödyntämään Microsoftin ohjelmistoalustaa puhelimissaan. Nokian lisäksi tähän
ekosysteemiin kuuluu myös muita matkapuhelinvalmistajia, kuten Samsung sekä HTC,
jotka tuottavat myös Microsoftin Windows Phone –ohjelmistoalustalle pohjautuvia
puhelimia, samoin kuin muiden ekosysteemien kaltaisesti myös lukuisia itsenäisiä
sovelluskehittäjiä. Näiden kolmen suuren ekosysteemin ulkopuolella on myös muita alan
yrityksiä, esimerkiksi yhdysvaltalainen älypuhelinvalmistaja RIM.

Kuvio 38. Matkapuhelintoimialan murros
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Kuvio

38

kuvaa

matkapuhelintoimialalla

tapahtunutta

murrosta,

jossa

matkapuhelintoimialan kehityksessä tapahtunut epäjatkuvuus on johtanut siirtymään alan
vakiintuneiden toimijoiden keskinäisestä kilpailusta ekosysteemien väliseen kamppailuun.

5.2 Toimialan tulevaisuuden arviointia

Tutkimusyhtiö Gartnerin (2011) arvioiden mukaan Googlen Android -käyttöjärjestelmä on
seuraavien viiden vuoden aikahorisontissa nousemassa entistä selkeämmin maailman
johtavaksi älypuhelinalustaksi muodostaen jopa 50 prosenttia myytyjen älypuhelinten
käyttöjärjestelmistä. Androidia seuraavat Windows Phone sekä Applen iOS –
käyttöjärjestelmät. Nokian Symbian käyttöjärjestelmän odotetaan kuihtuvan lähes
kokonaan Nokian ilmoitettua siirtyvänsä käyttämään Microsoftin ohjelmistoalustaa
puhelimissaan.

Nokia on menettänyt jalansijansa älypuhelinsegmentissä tätä kirjoitettaessa, jonka lisäksi
yhtiö on kohdannut kiristyvän kilpailun markkinoiden keskiosassa esimerkiksi Samsungin
taholta. Nokia on kuitenkin toistaiseksi hallinnut valtaosaa maailman kehittyvien
markkinoiden nousevista volyymimarkkinoista. Tässä voikin piillä Nokian menestymisen
mahdollisuus tulevaisuudessa. Nokian menestyminen kasvavilla kehittyvillä markkinoilla
ei kuitenkaan ole itsestään selvää.
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